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СПРАВКА 

по чл.26, ал. 5 от ЗНА 

За отразяване на постъпилите предложения от проведени обществените консултации по  проект на НАРЕДБА №12 за критериите, реда и 

условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян 

 

№ 

 

Постъпили 

предложения от 

граждани / 

юридически лица 

/вкл. и начина на 

получаване на 

предложението/ 

 

Предложения 

 

Приети/ 

неприети 

 

Мотиви 

 

1. 

       

1. В деловодството 

на община Смолян е 

постъпило 

предложение с вх. № 

ДЛ010682/21.12.2020

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поскъпилото предложение се 

предлага следното: 

- Предлага в чл.6, т. 3 да се 

промени по следния начин:  „Да са 

вписани, като юридически лица с 

нестопанска цел  за осъществяване на 

обществена полезна дейност  в  

Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за обществена 

полезна дейност воден от 

Министерство на правосъдието 

съответно в Търговския регистър и 

регистър ЮЛНЦ, като спортни клубове. 

 

 

Предложението 

е прието 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията 

администрира Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, като срокът за пререгистрация е 

до 31.12.2020 г. В двумесечен срок от влизането в 

сила на закона -01.03.2018 г. Централният регистър 

на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност към 

Министерството на правосъдието  предава 

безвъзмездно на Агенция по вписванията 

структурирани данни в електронна форма за 

вписаните в Централния регистър юридически лица 

и клонове на чуждестранни юридически лица. В 
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Положен подпис и печат 

………………  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

 

 

 

 

 

 

-В чл. 14 е определено,  финансовите 

средства  да се отпускат на клубовете 

след одобрено разпределение на 

средствата на два етапа, както е 

записано −50% от разпределение на 

средствата в докрая на първополугодие 

и във втора точка −50% от 

разпределение на средствата до края на 

първо полугодие.  

 

 

 

 

Предложението 

е прието 

тази връзка предложението е прието, както е 

направено. 

  

В чл.14 на проектонаредбата в хипотезата се 

съдържат условията и предпоставките, при 

настъпването на които съответната норма ще бъде 

приложима, като диспозицията съдържа правила на 

които следва да се разпределят средствата - на два 

етапа. В   настоящия случай предложението се 

приема, като  разпределението на плащането да се 

извърши - на два етапа −50% от разпределение на 

средствата в докрая на първополугодие и във втора 

точка  −50% от разпределение на средствата 

съответно - до края на второ полугодие.  


