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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, Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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

спортните клубове в община Чирпан е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с 

решение на Общински съвет  - Чирпан № 471 / 29.05.2014 г.  

 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община 

Чирпан 

Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.2 от наредбата спортните клубове, 

кандидатстващи за общинско финансиране, се оценяват от комисия от трима общински 

съветници, избрани от общинския съвет, и двама общински служители, определени със 

заповед на кмета на общината. Настоящият Общински съвет има представители на 5 

(пет) групи общински съветници. Предлагам да се увеличат на 5 (пет) общинските 

съветници, участващи в комисията. 

 

2. Цели, които се поставят:  

 Постигане на по-голяма представителност на участниците в комисията по чл.13, 

ал.2 от Наредбата; 

 

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

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета на 

Община Чирпан. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се до 

финансирането на спортните клубове от Община Чирпан 

 по-голямата представителност в комисията от страна на общинските съветници 

е гарант за по-справедливо разпределение на финансовите средства между 

спортните клубове. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския 



съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 

съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища 

по проектите, публикувани за обществени консултации по е не по-кратък от 30 дни. 

При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни. В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 30 дни. 

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

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, 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. Изменя чл.13, ал.2 от римско трето „Методика за разпределение на 

средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове”, 

като алинеята придобива следния вид : 

 

Ал.2 „Комисията по ал.1 се състои от 7 члена, от които двама служители от 

общинската администрация, определени със заповед на кмета, и петима общински 

съветници, определени от Общинския съвет, като след разглеждане и оценяване на 

постъпилите молби, комисията изготвя списък на одобрените спортни клубове и 

размера на предлаганите финансови средства за текущата година.” 

 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска предварително 

изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като от закъснението на 

изпълнението му може да последва значителна вреда върху приходната част от 

бюджета на спортните клубове, функциониращи на територията на общината. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:……………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


