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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба за изменение на 

Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове в община Чирпан. 

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредбата 

за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в 

община Чирпан: 

Съгласно разпоредбата на чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта 

със средства от бюджетите на общините може да се финансират развитието на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата 

дейност. Общините може да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и 

насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и 

спортно-туристическа дейност, като се подпомагат приоритетно дейностите в областта 

на спортa за всички. Условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се 

определят с наредба на общинския съвет. 

Общински съвет – Чирпан със свое решение № 471 / 29.05.2014 г. е приел 

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове в община Чирпан. В раздел ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ от посочената наредба се съдържат текстове, които изискват в 

годината на кандидатстване за финансиране спортните клубове да са регистрирани и 

развивали дейност минимум една година преди това. 

2020 и 2021 г. преминаха под знака на глобалната пандемия от COVID – 19, 

която затрудни и за определение периоди блокира всички страни на обществения 

живот в целия свят, включително в България. Спортът също не остана незасегнат от 

тези процеси и за дълги периоди редица спортни срещи в страната, респективно в 

Община Чирпан, бяха отменени, републикански, областни пр. първенства бяха 

прекъснати. Всичко това доведе до негативен ефект върху самото съществуване и 

функциониране на спортните клубове, още повече, че клубовете от община Чирпан 

разчитат предимно на общинско финансиране за дейността си. Условието в наредбата 

съответният кандидатстващ за общинско финансиране клуб да има дейност една година 

преди това затруднява създаването на нови клубове през тази година, която е трудна от 

икономическа гледна точка за цялото общество. 

По тези причини предлагаме разпоредбите на раздел ІІ. УСЛОВИЯ И 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ от настоящата Наредба да не се 



прилагат за спортни клубове – сдружения с нестопанска цел в обществена полза, 

учредени през 2022 г. 

 

2. Цели, които се поставят: 

 развитие и популяризиране на спорта чрез осъществяване на тренировъчна, 

състезателна и организационно-административна дейност; 

 подпомагане спортните занимания на гражданите и организирането им за 

практикуване нa физически упражнения и спортни дейности. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За прилагане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан не е 

необходимо разходването на допълнителни финансови или други средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 подобряване на активността и улесняване на работата на спортните клубове като 

структурни единици, предлагащи възможност на младите хора на Община 

Чирпан да спортуват активно; 

 постигане на добри спортни резултати, развитие на детско-юношеския спорт 

като активна превенция срещу сериозните социални проблеми в тази целева 

група – наркомания, депресии, асоциално поведение, употреба на алкохол и 

тютюнопушене в ранна детска възраст. 

  

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, който е в пълно 

съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за 

приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан е публикуван на 

10.06.2022 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, 

подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка 

с чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, при изпълнение изискванията 

на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема 

Наредба за изменение на Наредба за изменение на Наредбата за условията, реда и 



критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан, както 

следва: 

 

 

§ 1. Създава се параграф 2 в ПЗР на Наредба за изменение на Наредбата за 

условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в 

община Чирпан със следния текст: 

 

„Разпоредбите на раздел ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ от настоящата Наредба не се прилагат за спортни клубове – 

сдружения с нестопанска цел в обществена полза, учредени през 2022 г.” 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 


