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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

община Чирпан 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредбата за 

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

община Чирпан. 

Изискването посочено в чл.12, т.1 спортните клубове да представят копие от 

съдебно решение за ограничително спрямо новорегистрирани спортни клубове 

(юридически лица с нестопанска цел). Считам, че т.1 следва да бъде отменена. В 

подкрепа на това е и изменение в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по 

точно § 25. (1) от Предходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ, който гласи: 

„Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за 

пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.”.  

С приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта спортния клуб 

и по-конкретно чл.14, т.3 Спортният клуб трябва да отговаря на следните изисквания: 

„да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е 

многоспортов клуб - най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и 

задълженията им”. Следвайки националния законодател, то това изискване е нормално 

да се транспонира и в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Чирпан. Още повече, че задължително 

изискване за получаване не лиценз от спортната федерация е изпълнението на това 

условие. По-конкретно да се създаде нова т.7 към чл.12 от наредбата с текст: „копие на 

сключен договор с поне един треньорски кадър по съответния вид спорт”. 

Нормативната уредба реализирана в Раздел VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА 

ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ  на действащата наредба не 

води до осъществяване в пълна степен на контрол на разходването на публичен ресурс. 

Основавайки се на принципа на публичност и прозрачност при изразходването на 

финансови средства от общинския бюджет следва контрола по това разходване да бъде 

по строг и осъществяван периодично. Поради тази причина считам, че комисията по 

чл.13 от наредбата може да осъществява този контрол периодично. Предвижда се с 

изменението на наредбата спортните клубове получили финансиране от общинския 



бюджет следва на тримесечие да представят отчет за изразходваните средства с 

приложени към него документи по Закона за счетоводството.  

Към днешна дата работата на комисията не е оповестена публично и жителите 

на общината не са информирани за всички решения и действия на комисията по чл.13 

от наредбата. В тази връзка за да се защити обществения интерес и да се даде 

възможност за осъществяване на още по-голям контрол следва отчетите предоставени 

от спортните клубове изготвени съгласно чл.18 да бъдат публикувани на интернет 

страницата на общината в срок до 10 февруари на следващата година. Същото важи и 

за протоколите от работата на комисията по чл.13, които следва да бъдат публикувани 

на интернет страницата на общината. 

 

Мотиви: 

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: 

 Осъществяване на по-строг контрол при разходването на публичен ресурс 

от страна на спортните клубове; 

 По-голяма публичност и прозрачност при работата на комисията по чл.13 

от наредбата; 

2. Цели, които се поставят: 

Предложената за приемане от ОбС Чирпан Наредба има за цел да бъдат 

въведени ясни правила и ред за осъществяване на контрол на разходването на публичен 

ресурс, да бъде предоставена възможност за по-голяма публичност и прозрачност при 

работата на комисията по чл.13. 

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: 

 Създадени точни и ясни правила и процедури за работа на комисията по чл.13 от 

наредбата; 

 Възможност за осъществяване на по-строг контрол при разходването на 

публичен финансов ресурс; 

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. 

 

 

 
Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение на Наредбата за 

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

Чирпан 

 
1. Основания за законодателна инициатива 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет Чирпан за приемане 

на Наредбата е чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 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. 



2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на Наредба за изменение 

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

клубове в община Чирпан са физически лица и юридически лица с нестопанска цел 

(спортните клубове) на територията на община Чирпан. 

 

3. Анализ на разходи ползи 

За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс. С 

предложения проект на Наредба се цели да бъдат въведени ясни правила и ред за 

получаване на финансиране от спортните клубове на територията на общината. Тя има 

за цел да въведе по-голяма публичност и прозрачност при разходването на публичен 

ресурс. Не на последно място същата се превежда в съответствие с нормативен акт от 

по-висока степен какъвто е Закона за физическото възпитание и спорт. 

4. Административна тежест и структурни промени 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

Приемането на Наредбата не води до последващи промени на други нормативни 

актове, за които законодателна инициатива има Общински съвет Чирпан. 

 

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

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

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Чирпан е 

публикуван на 21.05.2020 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 и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан не са постъпили писмени предложения 

по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

община Чирпан. 

В тази връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното: 

 

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, § 25, ал.1 

от ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл.14, т.3 от ЗФВС, при изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 

от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за 

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

спортните клубове в община Чирпан, както следва: 

 

§ 1. Отменя се чл.12, т.1 „копие от съдебно решение”. 

 

§ 2. Създава се нова т.7 към чл.12 със следния текст: „копие на сключен 

договор с поне един треньорски кадър по съответния вид спорт”. 



 

§ 3. Създава се нов чл.16а със следния текст: 

„(1) Спортните клубове след всяко тримесечие на календарната година 

представят в Община Чирпан отчет за изразходените средства за тримесечието. 

(2) Към отчета по ал.1 се прилагат всички разходооправдателни документи 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството. 

(3) В тридневен срок от получаване на отчетите по чл.16а, ал.1 кметът на 

общината ги представя за разглеждане на комисията по чл.13. 

(4) Комисията по чл.13 разглежда получените отчети по ал.1 и изготвя протокол 

за работата си, който се публикува на интернет страницата на община Чирпан. 

(5) При установени несъответствия комисията по чл.13 уведомява кмета на 

общината.” 

 

§ 4. Създава се нова алинея 4 към чл.18 със следния текст: 

„До 10 февруари на годината Кмета на Общината публикува на интернет 

страницата на общината отчетите по чл.18, ал.1 представени от спортните клубове.” 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: …………………………. 

РОСЕН ИВАНОВ 

Общински съветник 
 


	РЕШЕНИЕ:

