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НАРЕДБА №18
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ
КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящата наредба се определят критериите, реда и условията за отпускане и
разпределение на финансови средства от Община Генерал Тошево за финансово
подпомагане на спортните клубове .
Чл.2. Средствата се предоставят с цел да се подобри качеството на работата на
спортните клубове, да се създадат благоприятни условия за максимална изява на по-добрите
състезатели, да се увеличи броя на активно ангажираните със спорт деца и младежи и да се
популяризира масовия спорт .
Чл.3. Размерът на финансовото подпомагане се определя съгласно критерии,
посочени в настоящата наредба при спазване на принципите за равенство, законност,
публичност и прозрачност.
Чл.4. Община Генерал Тошево подпомага спортни клубове, развиващи спортна
дейност и/или социален туризъм със седалище и адрес на управление на територията на
община Генерал Тошево. Те следва да осъществяват спортна дейност на територията на
Общината.
РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.5. (1)(изм. с реш№1-24/30.01.2019г.) Спортните клубове, за да получат финансово
подпомагане по настоящата наредба, следва да отговарят на следните условия:
1.
Да имат седалище и адрес на управление на територията на община Генерал
Тошево;
2.
Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно
изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3.
Да членуват в съответната спортна федерация;
4.
Да са вписани в регистъра на спортните клубове, воден от Министерството на
младежта и спорта;
5.
Да нямат финансови задължения към Община Генерал Тошево и държавата,
освен ако не са разсрочени или отсрочени;
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6.
Да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и съответните
счетоводни стандарти;
7.
При наличие на възможност спортната дейност да се осъществява от треньори
със съответната професионална квалификация, съобразно законодателството на Република
България;
8.
Да водят активен тренировъчен процес и участват в спортни мероприятия на
общинско, областно, републиканско и/или международно ниво;
(2) Условията по ал.1, т.8 и т.9 не се прилагат за клубовете, развиващи социален
туризъм.
(3) Спортните клубове подават до Кмета на община Генерал Тошево заявление за
финансиране на дейността им за съответната календарна година съгл.Приложение №2.
Чл.6. (1) Община Генерал Тошево не предоставя финансиране на спортни клубове,
регистрирани като търговски дружества, както и на юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в частна полза.
(2) Община Генерал Тошево не предоставя финансиране по реда на настоящата
наредба на юридически лица, занимаващи се с дейност, която не отговаря на определението
за спорт, съгласно § 1, т.31 от Допълнителните разпоредби на Закона за физическото
възпитание и спорта, както и на юридически лица, извършващи спортна дейност, по
отношение на която няма създадена по съответния законоустановен ред спортна федерация.
РАЗДЕЛ III
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл.7. (1) Критериите за финансово подпомагане на спортни клубове са както следва:
1.Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния
спортен календар /ДСК/ за предходната година;
2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Балкански, Европейски и
Световни първенства за предходната година;
3. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните и зоналните
първенства за предходната година;
4. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни турнири
за предходната година;
5. Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в община Генерал Тошево обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в
Държавните първенства през предходната година;
6. Организиране и провеждане на традиционни за Община Генерал Тошево спортни
прояви от спортните клубове;
7. Организиране и провеждане от клубовете на спортни прояви на територията на
Община Генерал Тошево;
8.Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Ученическия
спортен календар през предходната година;
9. Наличие на собствена спортна и материална база;
10. Обичайните разходи, свързани с тренировъчния и състезателен процес;
11. Наличие на собствени приходоизточници.
(2) С преференции се ползват спортни клубове, които не ползват безплатно спортни
бази за учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, представляващи държавна или
общинска собственост, спортни клубове, които работят с деца и ги ангажират през
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свободното време и спортни клубове, които работят с деца и младежи в неравностойно
положение.
Чл.8.(1) Общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове
се утвърждава с бюджета на Община Генерал Тошево за текущата година.
(2) Община Генерал Тошево заделя като резерв 15 % от утвърдения бюджет по ал.1.
Останалата сума се разпределя съгласно ал.3. Резервът се разходва при необходимост за
покриване на непредвидени разходи по спортни мероприятия и други дейности, свързани със
спортните клубове. Резервът се изразходва по преценка на Кмета на Община Генерал
Тошево, като със своя заповед определя размера на отпуснатите средства и дейностите, за
които ще се изразходва. На основание заповедта се подписва договор с получателя на
отпуснатите средства. Средствата, предвидени като резерв, се разходват само за нуждите на
спорта и спортните клубове.
(3) Средствата, предвидени за подпомагане на спортни клубове, включително
развиващи социален туризъм, след заделянето на резерва по ал.2, се разпределят, както
следва:
1. 30 % се разпределят между спорните клубовете, занимаващи се с индивидуални
спортове и/или социален туризъм;
2. 70 % от средствата се разпределят между спортните клубове, занимаващи се с
колективни спортове.
(4) Средствата, предвидени за разпределение между спортните клубове се разпределят
от Общинската експертна комисия по спорта по чл.10, която взима под внимание
специфичните особености и нужди на всеки спортен клуб поотделно, без да се допуска
дискриминативно отношение, неравнопоставено третиране или лични пристрастия,
защитавайки интересите на жителите на Община Генерал Тошево, както следва:
- 40 % се разпределят поравно между спортните клубовете;
- 60 % се разпределят от Комисията, съобразно критериите по чл.7.
(5) Ако се налага допълнително финансиране на спортни клубове, се прилагат
правилата на чл.20.
РАЗДЕЛ IV
ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.9. (1) В срок до 28 февруари в годината на финансиране спортните клубове
предоставят в деловодството на Общинска администрация Генерал Тошево заявление по
образец, както и следните документи:
1. Документ за регистрация (актуално състояние);
2. Информация за наличие ( при възможност) на квалифицирани кадри в съответния
спорт (копие на
дипломи или официален документ за треньорска
правоспособност);
3. Удостоверение за лицензия, издадена от Министерството на младежта и спорта
или съответната спортна федерация;
4. Удостоверение от Националната агенция по приходите за липса на публични
задължения;
5. Информация за картотекирани състезатели;
6. Проект за разпределение на очакваните средства;
7. Справка за постижения и класирания на местни, регионални, държавни, балкански,
европейски и световни състезания през предходната година, като всеки спортен
клуб има право да отчете най-много по 3 /три/ класирания по избор за всеки свой
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състезател или отбор, независимо в коя възрастова група и в кое състезание
индивидуално или отборно е взел участие;
8. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна година,
утвърден от главния счетоводител на Община Генерал Тошево, ако през
предходната година спортния клуб е получил финансиране по настоящата наредба.
(2) Община Генерал Тошево извършва служебна справка по отношение на следните
обстоятелства:
1. наличие на вписване в публичния регистър на спортните клубове, поддържан от
Министерството на младежта и спорта;
2. наличие на вписване в публичния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел в обществена полза, поддържан от Министерството на правосъдието;
3. наличие на регистрация в Регистър БУЛСТАТ;
4. липса на публични задължения към Община Генерал Тошево.
(3) Документите по ал.1 могат да се предоставят и като копия, заверени с гриф „вярно
с оригинала” от лице, което има право да представлява спортния клуб.
(4) При необходимост Общинската експертна комисия по спорта (ОЕКС) по чл.10
може да изисква допълни документи и информация, за чието представяне определя срок на
съответния клуб.
Чл.10. (1) Оперативната дейност във връзка с разглеждането и оценяването на
постъпилите молби за финансиране от страна на спортните клубове, както и последващия
контрол по изпълнението на задълженията на клубовете във връзка с настоящата наредба се
извършва от Общинска експертна комисия по спорта (ОЕКС).
(2) Кметът на Община Генерал Тошево назначава ОЕКС със своя заповед, издадена в
срок не по-късно от 28 февруари. Нейния състав е от 5 редовни члена и 2 резервни.
Председател на ОЕКС е заместник-кмет на Община Генерал Тошево, в чийто ресор е
включен спорта. За членове се определят началникът на отдела, в чийто ресор е включен
спорта,
Председателят
на
постоянната
комисия
за
Просвета, наука, култура,
вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм и Председателя на постоянната
комисия за бюджет и данъци и началника на отдела, в чийто ресор са финансите и бюджета.
(3) Със заповедта по ал.2 Кметът на Община Генерал Тошево определя срока за
заседаване на комисията.
(4) Председателят на ОЕКС определя протоколчик, който да води протокола от
проведените заседания. Протоколчикът може да не бъде член на комисията. Взетите решения
от страна на ОЕКС се закрепват в протокола, който се подписва от всички членове на
комисията, включително протоколчика.
(5) Председателят на ОЕКС определя дали заседанията на ОЕКС да са открити или
закрити. По своя преценка може да покани представители на спортни клубове,
кандидатстващи за финансиране.
(6) При необходимост Председателят на ОЕКС може да покани специалисти в
областта на спорта, педагогиката или друга сфера, във връзка с дейността на Комисията, да
присъстват на едно или повече заседания. Присъстващите лица, които не са членове на
Комисията, имат право на съвещателен глас, като техните мнения се изслушват с
предимство.
Чл.11. (1) ОЕКС заседава ако присъстват повече от половиния брой членове. При
невъзможност да участва редовен член на негово място се включва резервен. При липса на
кворум Председателят определя дата, час и място за следващо заседание. Следващото
заседанието може да се проведе и същия ден.
(2) Председателят открива, води и закрива заседанията на Комисията.
(3) ОЕКС взима решения с мнозинство от присъстващите членове.
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(4) В случай, че член на ОЕКС е в отношение със спортен клуб, който може да
постави под въпрос безпристрастността му, същия обявява това обстоятелство пред
Комисията, като не участва във взимането на решения, засягащи този клуб. На негово място
се включва резервен член до приключване на вземането на решение, засягащи клуба.
Чл.12. ОЕКС разглежда постъпилите документи, оценява и класира молбите за
предоставяне на финансово подпомагане от страна на спортните клубове ежегодно в срок до
31 март.
Чл.13. ОЕКС отказва да отпусне средства на спортните клубове, които:
1. не отговарят на някое от изискванията по чл.5;
2. не е представила окончателен финансов отчет по чл.18, ал.4;
Чл.14. (1) След като анализира постъпилите документи, ОЕКС изготвя мотивирано
предложение до Кмета на Община Генерал Тошево за разпределение на средствата между
спортните клубове. Мотивираното предложение се закрепва в протокола, който се подписва
от всички членове на Комисията. Ако член има особено мнение, то се посочва в протокола и
се подписва.
(2) Кметът на Община Генерал Тошево със своя заповед определя окончателното
разпределение, като се посочва точно, ясно и безспорно размера на подпомагането, което
получава всеки спортен клуб. Заповедта на Кмета се свежда до знанието на обществеността
посредством публикация на официалната страница на Община Генерал Тошево и/или
поставяне на информационното табло в административната сграда на Община Генерал
Тошево.
Чл.15. (1) След влизането в сила на заповедта по чл.14, ал.2, между Община Генерал
Тошево и спортните клубове се сключват индивидуални договори, с които се отпускат
предоставените средства.
(2) В договорите се уговарят конкретните права и задължения на страните.
(3) Договорите се сключват при спазване на принципа за равнопоставеност между
клубовете, като не могат да се вменяват неблагоприятни клаузи в ущърб на едни спортни
клубове и/или привилегии на други, освен ако нормативен акт изрично не изисква това.
(4) От страна на клубовете договорите се подписват от лица, които имат необходимата
представителна власт.
Чл.16. Финансовите средства се превеждат по банков път на спортните клубове, след
подадено мотивирано писмено искане от председателя/ представляващия спортния клуб.
РАЗДЕЛ V
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА. КОНТРОЛ
Чл.17. (1) Община Генерал Тошево има право по всяко време да извършва проверки
за целевото разходване на предоставеното финансово подпомагане. Проверките могат да
бъдат както по документи, така и на място. Спортните клубове, получатели на финансово
подпомагане по настоящата наредба, са длъжни да предоставят изисканите документи и при
поискване – достъп до помещение, съоръжения и инвентар.
(2) Проверките по ал.1 се извършват по начин, който не смущава административната и
спортната дейност на спортните клубове.
(3) Финансовият контрол се извършва от Отдел „Финанси и бюджет” и Звено
„Вътрешен одит” на Общинска администрация
Генерал Тошево. Извършването на
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определени действия по контрола може да се възложи на нарочна комисия, чийто състав и
правомощия Кмета на Община Генерал Тошево определя със своя заповед.
Чл.18. (1) Спортните клубове са длъжни да изразходват финансовите средства по
настоящата наредба в рамките на годината, за която са предоставени. При невъзможност да
се разходват неизразходвания остатък се възстановява на Община Генерал Тошево в срок до
28 февруари на годината, следваща годината, за която са предоставени средствата.
(2) Средствата се разходват целево – за явяване на спортни състезания, за
обезпечаване на тренировъчния процес, за закупуване на спортна екипировка и др.
(3) В случай, че спортните клубове не разходват предоставените средства целево,
съгласно уговореното в договора и посоченото в настоящата наредба те са длъжни да
възстановят получените суми, ведно със законна лихва, считана от датата на получаването на
средствата. В договорите Община Генерал Тошево не може да уговаря в своя полза други
наказателни клаузи от финансово естество освен посочената, като например заплащане на
обезщетение или неустойка, учредяване на гаранция и др. подобни.
(4) Спортните клубове се отчитат с финансов отчет, който се изготвя и предоставя на
Община Генерал Тошево в срок не по-късно от 31 януари на годината, следваща годината, за
която са предоставени финансовите средства на спортните клубове. Същият следва да е
съобразен с изискванията на Закона за счетоводството.
(5) Всички разходи на спортните клубове да се отчитат съгласно Приложение №1 от
настоящата Наредба.
(6) В случай, че спортните клубове не възстановят неизразходваните средства в срока
по ал.1, Община Генерал Тошево приспада невъзстановената сума от финансирането, което
се предоставя за следващата година. Това обстоятелства изрично се посочва в протокола на
ОЕКС.
Чл.19. (1) По смисъла за настоящата наредба за целево изразходвани средства се считат
разходите за:
1. наеми на спортни зали и съоръжения, включително общинска и държавна
собственост, необходими провеждане за провеждане на тренировъчния процес;
2. транспорт до мястото на състезанието (при ползване на лек автомобил разходите
за гориво се отчитат по реда и при условията на Наредбата за командировките в страната и
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина);
3. осигурена храна на спортисти по време на състезание;
4. треньорски хонорари и съдийски такси;
5. наеми за спортни съоръжения за целите на конкретно спортно мероприятие;
6. спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия;
7. материални награди (купи, медали, плакети, грамоти);
8. нощувки във връзка със състезанието или спортната проява;
9. задължителни начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи.
(2) Всички разходи следва да бъдат пряко свързани със спортната дейност на
съответния клуб.
(3) Всички разходи се удостоверяват със съответните отчетни документи – билети,
фактури, граждански договори, разписки и други.
(4) Не се считат за целево изразходвани средства разходите за електрическа енергия,
водоснабдяване, телекомуникационни услуги; офис-техника и офис-оборудване,
заплащането на местни данъци и такси.
РАЗДЕЛ VI
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ
Чл.20. (1) През годината Община Генерал Тошево може да предоставя и други
средства на спортните клубове, извън финансирането по Раздел III, ако важни обстоятелства
налагат това, като например участие в значимо спортно и/или социално събитие.
(2) Спортен клуб, желаещ да получи финансиране по ал.1 предоставя на вниманието
на Кмета на Община Генерал Тошево молба в свободен текст, като към нея прилага
доказателства, които доказват важността на обстоятелствата, налагащи допълнителното
финансиране.
(3) Кметът на Община Генерал Тошево преценява необходимостта от отпускането на
допълнителни средства, като по своя преценка може да събере допълнителни доказателства,
включително като изисква документи от спортния клуб. Ако счете, че обстоятелствата са от
такова естество, че да налагат отпускането на допълнителни финанси, Кметът на Община
Генерал Тошево представя мотивирано искане до Общински съвет Генерал Тошево, който
взима решение по общия ред. Предоставеното от Общински съвет допълнително
финансиране може да е в размер, различен от посочения от спортния клуб.
(4) Ако исканото допълнително финансиране може да се осигури от бюджета за
спортни дейности без с това да се променя бюджета на Община Генерал Тошево за
съответната бюджетна година и се прецени, че са налице обстоятелства налагащи това,
Кметът на Община Генерал Тошево предоставя допълнителни средства със своя заповед.
Предоставеното от Кмета допълнително финансиране може да е в размер, различен от
посочения от спортния клуб.
(5) За предоставеното допълнително финансиране по ал.3 и ал.4 между Община
Генерал Тошево и спортния клуб се подписва договор с конкретните права и задължения на
страните.
(6) За средствата, отпуснати по настоящия член се прилагат правилата за разходване,
контрол и отчитане, посочени в Раздел V.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. (1) По смисъла на настоящата наредба за спортен клуб се счита и клуб, който
развива социален туризъм, регистриран по реда, предвиден в Закона за физическото
възпитание и спорта.
(2) Клубовете, развиващи социален туризъм се третират по същия начин, по който и
клубовете, развиващи индивидуални спортове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба отменя Наредба за условията и реда за финансиране на
спортните клубове и дейности в Община Генерал Тошево, приета с Решение №322/29.03.2013 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
§ 2. За календарната 2017 г. приемът на документи за предоставяне на финансиране е
до 18.03.2017 г. включително, като молбите за предоставяне на финансово подпомагане от
страна на спортните клубове се разглеждат, оценяват и класират от ОЕКС по чл.10 до
18.04.2017г. включително.
§ 3.Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от
Кмета на Община Генерал Тошево и/или определени от него длъжностни лица.
§ 4. Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането ѝ от Общински съвет Генерал
Тошево.
§ 5. Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община
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Генерал Тошево е приета с Решение 1-3/30.01.2017 година,по Протокол №1; изм. с реш№124/30.01.2019г.
§ 6. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с
чл.4а и чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитание и спорта.
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Приложение №1
ФОРМУЛЯР
За финансов отчет №………………/……………….
Организация: …………………………………………………………………………………………
/наименование на организацията/
Договор №______/__________ г.
Утвърдена сума:
Решение №……
На
Банкови
Първи
Вид на
преводи от
транш
документа/
Община
дата
Генерал
Тошево
лв.
Отчетени
Първи
Вид на
средства
транш
документа/
до датата
дата
на този
отчет
лв.
Размер на средствата, които
се отчитат с този отчет

Втори
транш

Вид на
документа/
дата

лв.
Втори
Вид на
транш
документа/
дата

Трети
транш

Вид на
документа/
дата

лв.
Трети
Вид на
транш
документа/
дата

лв.

лв.

лв.
словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния документ

№/дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
лв.
ст.

Всичко
Председател:____________________
(подпис и печат)
Изисквания:
Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по
договора/оригиналните документи се представят за справка/.
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията
определени от закона за счетоводството в т. ч. към всяка фактура се прилага касова бележка;
към всеки разходен документ – разходен касов ордер.
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Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
От………………………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия/
в качеството си на…………………………на сдружение …………………………………...........
/длъжност/
…………………………………………………………………………………………………………
/пълно наименование/
седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………......,
Код по БУЛСТАТ: ……………………………
Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за подпомагане съгласно
Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Генерал
Тошево за ……..…г.
С оглед горното предлагам, както следва:
1. Документ за регистрация (актуално състояние);
2. Удостоверение за лицензия, издадена от Министерството на младежта и спорта или
съответната спортна федерация;
3. Удостоверение от Националната агенция по приходите за липса на публични
задължения;
4. Проект за разпределение на очакваните средства;
5. Справка за постижения и класирания на местни, регионални, държавни, балкански,
европейски и световни състезания през предходната година, кат всеки спортен клуб има
право да отчете най-много по 3 /три/ класирания по избор за всеки свой състезател или
отбор, независимо в коя възрастова група и в кое състезание индивидуално или отборно е
взел участие.
6. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна година,
ако през предходната година спортния клуб е получил финансиране по Наредбата за
условията и реда за финансиране на спортните клубове в Община Генерал Тошево;
7. Документи по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за финансиране на
спортните клубове в Община Генерал Тошево:
8. Други документи:
…………………………………………………………………………………………………………

Гр. ………………………
Дата: ……………………

Председател:……………………….
/………………. /
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