НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ
КЛУБОВЕ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
І. Общи положения
Чл. 1 Настоящата наредба цели община Белослав на базата на ясни условия и
правила финансово да подпомага легитимните спортни клубове и дейности в
общината, за създаване на благоприятни условия за максимална изява на по-добрите
състезатели и увеличаване броя на активно ангажираните със спорт подрастващи.
Чл.2 (Изм.-Р-е №.76/10.03.2016г.на ОбС-Белослав)Общинска експертна
комисия по спорта /ОEКС/, назначена със заповед на кмета на община Белослав,
прилага настоящата наредба и контролира за изпълнението й. Комисията се
назначава всяка година в срок до 10 януари и е в следния състав:
- председател – ресорен заместник кмет;
- членове – Директор дирекция „Финанси, бюджет и местни данъци и
такси”;главен счетоводител на Община Белослав, представител на всеки спортен
клуб в община Белослав, учители по физическа култура и спорт в училищата от
община Белослав, общинските съветници: Живко Неделчев Димитров, Илия
Статев Матев, Недялко Атанасов Либчев, Добри Павлов Добрев
Чл. 3 Община Белослав подпомага спортни клубове, чиито седалища, дейност и
състезатели са на/ и от територията на общината.
Чл. 4 Общата сума за финансиране се разпределя за спортни клубове в община
Белослав, ученически игри /общинско, регионално и национално ниво/ и общински
спортни мероприятия.
Чл. 5 Основни партньори на община Белослав в реализацията на настоящата
наредба са ръководителите и треньорите на спортните клубове, спортисти,
състезателите в детско – юношеска възраст и техните родители.

ІІ. Условия за финансиране
Чл. 6 Спортните клубове, кандидатстващи за финансиране от община Белослав
трябва да представят следните документи за:
1. Актуално състояние;
2. Членство в съответната лицензирана спортна федерация и вписване в
централния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта
(право за развиване на спортна дейност);
3. Регистрация в Министерството на правосъдието, като юридически лица
/сдружения/ с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна
дейност;
4. Правоспособност и квалификация на треньорите;
5. Актуален списък на състезателите /трите имена, възраст, адрес/;
6. Седмичен график на тренировъчен процес;
7. Спортен календар и участията;
8. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна
година.
Чл. 7 За отборите, класирани за участие в ученическите игри на общинско,
регионално и/или национално ниво, директорите на училища представят следните
документи:

1. Протокол за класиране от предходния кръг на ученическите игри;
2. Списък на участниците и ръководителите на отборите;
3. Регламент, дата и място за провеждане на съответния кръг от ученическите
игри;
4. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за участие в предходен кръг от
ученическите игри.

III. Финансиране
Чл.8 /1/ Общата сума за финансиране на спортните клубове и дейности се
утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на община Белослав.
/2/ За участие на отбори в общински, регионален и/или национален кръг от
ученическите игри и организиране и провеждане на общински спортни мероприятия се
заделят средства в размер на 2% от утвърдената с общинския бюджет обща сума за
финансиране.
Чл. 9 Спортните клубове, които развиват дейност на територията на община
Белослав в срок до 1 февруари, подават заявление за финансиране до ОЕКС
/Приложение №1 / и необходимите документи, съгласно чл. 6.
Чл. 10 За участие на отбори в общински, регионален и/или национален кръг от
ученическите игри, директорите на училищата подават заявление за финансиране до
ОЕКС в 10 дневен срок преди датата на провеждане /Приложение №2 / и
необходимите документи, съгласно чл. 7.
Чл. 11 В двуседмичен срок от приемане на бюджета на община Белослав, ОЕКС
разглежда получените заявления по чл. 9 като извършва оценяване на спортните
клубове по следната методика:
№
1

2
3

4

5

6

критерий
Материална база
застроена площ
прилежащ терен
под наем
Брой отбори
Брой картотекирани състезатели
за колективни спортове
индивидуални спортове
Брой квалифицирани треньори
с квалификация
без квалификация
Участия в състезания
домакин
гост
индивидуални спортове
Постигнати резултати
на областно ниво 1-3 място
на зонално ниво 1-3 място
на национално ниво 1-3 място

мярка
2
м

бр.
бр.

бр.
точки
30
1
15
25
5
10

бр.
50
20
бр.
40
30
50
бр.
30
40
50

Чл. 12 Общата сума на средствата за спортните клубове за текущата година се
разделя на общия брой точки, получен като сума от точките на всички спортни клубове
и се получава левовата себестойност на една точка.
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Чл. 13 Левовата себестойност на една точка, умножена по броя на точките за
съответния спортен клуб формира размера за финансирането на клуба за текущата
година.
Чл. 14 За определяне на средствата за финансиране на спортните клубове, ОЕКС
съставя протокол и предложение до кмета на община Белослав за утвърждаване на
средствата.
Чл. 15 За финансиране на отбори, участващи в състезания от ученически игри се
прилагат действащите правила за организиране и провеждане на ученическите игри,
утвърждавани ежегодно от министъра на образованието и науката.

IV. Договори, отчетност и контрол
Чл. 16 Условията за финансиране на спортните клубове от общинския бюджет,
целесъобразното разходване и отчитането на средствата, както и взаимните задължения
и отговорности се уреждат с договор.
Чл. 17(Изм.-Р-е №76/10.03.2016г.на ОбС-Белослав) Община Белослав чрез
дирекция „Финанси, бюджет и местни данъци и такси” упражнява контрол върху
изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има право да изисква
всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват
проверка на място.
Чл. 18 Спортни клубове, които използват финансовите средства не по
предназначение, ги възстановяват в общинския бюджет в пълен размер.
Чл. 19 Спортните клубове се отчитат с междинен отчет / до 10 число на месеца / и
финален отчет в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
Чл. 20 На спортен клуб, който не е отчел предоставената сума в срок не се
превежда следващ транш от утвърдената годишна сума /съответно не се финансира за
следващата календарна година/.
Чл. 21 Средствата отпуснати на спортните клубове не могат да се използват за
трансфер на състезатели.
Чл. 22 При констатиране на неправомерно ползване на предоставените средства
или има неотчетени разходи по тази наредба, кметът има право едностранно да
прекрати изпълнението на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба е приета с решение № 346 по протокол № 29 от 06.02.2014 г. на
Общински съвет – Белослав на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила от 01.01.2014 г.

§ 2. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 76 от протокол №6 от
10.03.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОСЛАВ:
/ Ж. ДИМИТРОВ/
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