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,
увеличаване броя на активно ангажираните със спорт подрастващи и развиване на
традиционните за община Белослав спортове.
Чл.2 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,по един представител на всеки спортен
клуб в община Белослав, общинските съветници: Живко Неделчев Димитров,
Илия Статев Матев, Недялко Атанасов Либчев, Добри Павлов Добрев
С право на съвещателен глас могат да присъстват в заседанията на комисията: по
един представител (освен члена в комисията) на всеки спортен клуб в община
Белослав, учителите по физическа култура и спорт в училищата от община
Белослав
Чл. 3 Община Белослав подпомага спортни клубове, чиито седалища и
тренировъчна дейност са на територията на общината Белослав.
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 /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансиране от община Белослав
трябва да отговарят на следните условия:
1. да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна
дейност;
2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да
са вписани в Националния регистър на спортните организации на
Министерството на физическото възпитание и спорта;
3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени
от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в
мероприятия от общинския спортен календар;
4. да нямат финансови задължения към общината и държавата;

5. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
6. да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди
годината за кандидатстване.
/2/ 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 и продължителност на една
тренировка;
7. Годишна програма за спортно развитие и участия /спортен календар/,
утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб за предстоящата година;
8. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна
година. / Приложение 3 /
9. Проектобюджет за необходимите средства.
10. Предложение за организиране на поне едно обшинско мероприятие
11. Класиране от всяко участие на клуба в държавни, национални, зонални или
областни състезания през последната спортно-състезателна година
12. Списък на състезателите (жители на община Белослав) взели реално участие в
поне едно състезание (турнир, мач) от държавни, национални, зонални или
областни първенства през последната спортно-състезателна година –
удостоверяват се с декларация от спортния клуб или друг документ, доказващ
участието.
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. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
Чл.8 Общата сума за финансиране на спортните клубове и дейности се
утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на община Белослав и се разпределя по
следните направления:

/1/ 2% се заделят за участие на отбори в общински, регионален и/или
национален кръг от ученическите игри и организиране и провеждане на
общински спортни мероприятия
/2/ 50% се заделят за поддържане на материално-техническата база и
приоритетно финансиране на спортни клубове в традиционни за община
Белослав спортове и спортни клубове с традиции.
/3/ 30% се заделят за финансиране на спортни клубове по критерии за
постигнати резултати в състезанията от спортния календар на съответната
спортна федерация за предходната година.
/4/ 8% се заделят за финансиране на спортни клубове по критерии за
провеждане на спортно-техническа подготовка на състезателите
/5/ 10% се заделят за разпределяне по решение на ОЕКС през годината,
след направени от спортните клубове и директорите на училищата искания за
финансиране на определени спортни мероприятия, награден фонд или дофинансиране
на спортни клубове по решение на ОЕКС.
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 Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се
оценяват от ОЕКС съобразно утвърдената методика и критерии, като всеки критерий
носи точки, както следва:

1.

50% от общата сума за финансиране на спортните клубове и дейности
утвърдена с бюджета на община Белослав за определената година се
разпределя приоритетно за:
- Поддържане на материално-техническата база
- Традиционни за община Белослав спортове, като тук се взема предвид
възрастта на спортния клуб и състезателите взели участие през
предходната спортно-състезателна година за съответната спортна
федерация, както и допълнителен коефициент за признати спортни
клубове с традиции в общината.

Залележка: За спортни клубове с традиции и основоположници на спорта в община
Белослав се признават спортните клубове с дейност над 15 години .

2.

30% от общата сума за финансиране на спортните клубове и дейности
утвърдена с бюджета на община Белослав за определената година се
разпределя приоритетно за: Постигнати резултати в състезанията от
спортния календар на съответната спортна федерация за предходната
година. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в

държавните първенства за предходната година (за отборните спортове, за
всеки състезател, но не повече от 14);
Размер на точките, които клубовете получават за класирането на всеки свой състезател,
участвал в държавни, национални, зонални или областни първенства на съответната
спортна федерация.
Таблица № 1

Класиране

Подготвителна
До 10г.

Деца

Юноши/
Девойки
мл.възраст

Юноши/
Девойки
ст.възраст

Младежи

Мъже/Жени

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

25
20
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

45
35
33
29
25
21
19
18
16
15
14
13
12
11
10
9

55
43
41
35
30
26
23
22
20
18
17
16
15
14
13
12

68
53
50
43
37
32
28
26
24
23
21
20
18
17
16
15

75
60
57
48
42
36
34
32
30
28
27
26
-

90
70
66
57
49
42
37
35
25
20
-

Забележки:
a) За колективните спортове и за индивидуалните спортове, но в участие в
отборни първенства се начисляват точки на всички състезатели от отбора по
отделно - основни и резерви, но не повече от 14 души;
b) Получените точки от класирането на всеки състезател или отбор се
умножават по коефициента за „конкурентност 1“, който се определя от броя
на участвалите отбори или състезатели в съответните първенства, които
клубовете отразяват в отчетите си.
c) Получените точки от класирането на всеки състезател или отбор се
умножават и по коефициента за „конкурентност 2“, който се определя при
класиране последно или предпоследно място, но в точкуване по таблица 1.
Стойности на коефициента за „конкурентност 1“ в зависимост от броя
на участвалите отбори или състезатели
Таблица № 2

Отборни спортове и отборни първенства
за индивидуалните спортове

Индивидуални спортове

Брой
участващи
отбори
до 6
до 10

Стойност на
коефициента

Брой
Участници

Стойност на
коефициента

1.00
1.20

до 8
до 12

1.00
1.20

над 10

1.30

до 20

1.30

-

над 20

-

1.50

Стойности на коефициента за „конкурентност 2“ в зависимост от броя
на участвалите отбори или състезатели
Таблица № 3

Отборни спортове и отборни първенства
за индивидуалните спортове
При класиране на
последно място, но в
обхвата на точките
При класиране на
пред последно място,
но в обхвата на
точките

Индивидуални спортове
При класиране на
последно място, но в
обхвата на точките
При класиране на пред
последно място, но в
обхвата на точките

0,5

0,75

0,5

0,75

Формула за разпределяне на тази част от общата субсидия:
Субсидията = 30% от общата субсидия х брой точки
на клуба
Общ брой точки
за всеки клуб
3.
8% се заделят за финансиране на спортни клубове по критерии за
провеждане на спортно-техническа подготовка на състезателите

1
СПОРТЕН КЛУБ

2
Брой тренировки
седмично*

3
Брой състезатели

4
ТОЧКИ

Картотекирани?

Резултат от
умножението на
колони
2х3

*За точкуване се признава тренировка с участие на треньор и продължителност
минимум 60мин. до една тренировка дневно за една възрастова група.
Формула за разпределяне на тази част от общата субсидия:
Субсидията = 8% от общата субсидия х брой точки
на клуба
Общ брой точки
за всеки клуб
Чл. 12 Общата сума на субсидията за всеки клуб се получава от сбора на
субсидиите на отбора по трите показателя.
Чл. 13 Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат разходвани
законосъбразно, целесъобразно и пряко свързани с дейността на съответния спортен
клуб. За целесъобразни се считат следните разходи:

-

такси за картотекиране на състезатели и членство в национални
спортни организации.
участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия - пътни,
дневни, нощувки, храна и такси за участие.
разходи за организиране на състезания - възнаграждения по
граждански
договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.
възнаграждения по трудови и граждански договори, и стипендии.
екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.
закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.
Разходи за медикаментозно възстановяване на състезатели,
витамини, храна и вода.
експлоатация и ремонт на предоставените им по договор спортни
обекти и съоръжения -общинска собственост.

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 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 и се лишават от
финансово подпомагане за срок от три календарни години от община Белослав.
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,
доказано неетично отношение към състезатели от клубовете, затрудняващо тяхното
развитие или неотчетени разходи по тази наредба, кметът има право едностранно да
прекрати изпълнението на договора.
Чл.23 Спортни организации кандидатстващи за финансиране чрез представяне
на документи с невярно съдържание се лишават от право на финансиране за срок от три
календарни години от община Белослав
Чл.24 По изключение и при явна несправедливост в разпределената субсидия по
критериите предвидени в чл.11 от настоящата наредба и/или при значителни

разминавания между разпределената субсидия с представените проектобюджети за
необходимите средства на спортните клубове, ОЕКС по предложение на председателя
си и с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието има право да
преразпредели средства между субсидиите на отделните спортни клубове и да
предложи на Кмета на община Белослав да утвърди ново разпределение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба отменя действащата Наредба за финансиране на спортните
клубове и дейности в община Белослав, приета с Решение № 346 по протокол № 29 от
06.02.2014 г. на Общински съвет – Белослав и изменена и допълнена с Решение №76 от
протокол №6 /10.03.2016 г . на ОбС - Белослав.
§ 2. Настоящата наредба е приета с Решение № 249 от Протокол № 19/19.01.2017г

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

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ……………………………………………………………………………………………….
.
име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА……………………………………………………………
спортен клуб
Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансиране съгласно
раздел III от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове и
дейности в община Белослав за 201…г.
Прилагам 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 и продължителност на една
тренировка;
7. Годишна програма за спортно развитие и участия /спортен календар/,
утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб за предстоящата година;
8. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна
година. / Приложение 3 /
9. Проектобюджет за необходимите средства.
10. Предложение за организиране на поне едно обшинско мероприятие
11. Класиране от всяко участие на клуба в държавни, национални, зонални или
областни състезания през последната спортно-състезателна година
12. Списък на състезателите (жители на община Белослав) взели реално участие в
поне едно състезание (турнир, мач) от държавни, национални, зонални или
областни първенства през последната спортно-състезателна година –
удостоверяват се с декларация от спортния клуб или друг документ, доказващ
участието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….
/……………/
……………
/ дата
/

Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ
От..........................................................................................................................
име, презиме, фамилия
Директор на ..........................................................................................................
училище
Отборът на ......................................................................................, класирал се
на ................ място в .......................... етап от ученическите игри за
................ година кандидатства за финансиране съгласно раздел ІІІ, чл.10 от Наредба за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Белослав
за 201...г.

Прилагам:
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 отпусканите и изразходвани средства за участие в предходен кръг от
ученическите игри

.........................
/ дата/

Директор:.......................
/......................../

Приложение № 3
ОТЧЕТ
на спортен клуб ………………………….за .................г.
1. Приходи:
1. Министерство на младежта и спорта .................................
2. Субсидия от община Белослав .........................
3. Спонсори ........................................................
4. Дарения ..........................................................
5. Членски внос ...............................................
6. Такси ................................................................
7. Други ...............................................................
ОБЩИ ПРИХОДИ:......................................
2. Разходи
А. Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и
клубни прояви.
Мероприятие

Вид
отчетния
документ

на

№, дата

Описание на Стойност /лв./
извършените
разходи

Б. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия.
Наименование
Брой
Ед. цена

Обща стойност

В. Заплати;......................
Г. Хонорари;......................
Д. Награди и премии;............................
Е. Издръжка на спортна база (наеми);.................................
Общо: /А+Б+В+Г+Д+Е/:............................
Подпис и печат
Изисквания: към отчета се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст „вярно с
оригинала“ на всички оригинални документи за направените разходи.

