ПРОЕКТ!!!
НАРЕДБА № 19
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ
ОБЕКТИ И ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНАТА
ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Тази наредба определя условията и реда за достъп, управление и разпореждане
със спортни обекти – общинска собственост, както и правомощията на кмета на общината.
(2) С Наредбата се определят условията и реда за финансиране и подпомагане от Община
Чирпан на спортните организации и на юридическите лица на бюджетна издръжка за
поддържане, използване и ремонт на спортни обекти и спортни съоръжения, общинска
собственост, със средства, утвърдени от общинския съвет.
(3) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, да предвиди ред и условия за
насърчаване на инвестициите в тази област в съответствие с общинската политика.
Чл.2. (1) Спортните обекти и спортните съоръжения – общинска собственост, се
управляват в интерес на населението в общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Закона за общинската собственост (ЗОС) и
подзаконовата нормативната уредба, приета от общинския съвет.
(2) Спортните обекти и спортните съоръжения се предоставят за използване за нуждите
на физическото възпитание, физическата активност, спортно-туристическата дейност и
свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
Чл.3. (1) Спортните обекти и спортните съоръжения се притежават в режим на публична
общинска и частна общинска собственост.
(2) Общински съвет обявява спортните обекти и спортните съоръжения – публична
общинска собственост.
(3) Промяна в правния статус на спортните обекти и спортните съоръжения от публична
общинска собственост в частна общинска собственост и обратно се извършва по реда на чл. 6 от
ЗОС с решение на общински съвет, взето с предвиденото в закона мнозинство от общия брой
общински съветници.
(3) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които
имат право да внасят предложения за решения в общински съвет.
(4) Подробните устройствени планове или техни изменения, засягащи спортни обекти и
спортни съоръжения – публична общинска собственост, когато предвиждат мероприятия,
налагащи промяна на публичната в частна общинска собственост, се одобряват след решение на
общински съвет.
Чл.4. Спортните обекти и спортните съоръжения – публична общинска собственост, не
могат да се внасят в капитала на търговски дружества, да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица.
Чл.5. При управлението и разпореждането със спортните съоръжения се прилагат
разпоредбите на ЗОС и подзаконовата нормативна уредба, приета от общински съвет.

Чл.6. Община Чирпан може да участва в търговски дружества, чийто основен предмет на
дейност е свързан с насърчаване развитието на физическото възпитание и спорта на нейна
територия, за изграждане, поддържане, модернизация и управление на спортни обекти и спортни
съоръжения; за организиране на спортни състезания; за строителство поддържане и
експлоатация на сгради и съоръжения в прилежащите терени към обектите със спортно
предназначение.
Чл.7. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет приема списък на
спортните обекти – общинска собственост, които не са отдадени под наем, използването на
които не е предоставено безвъзмездно по реда на Закона за физическото възпитание и спорта, с
оглед на които не са учредени ограничени вещни права по смисъла на Глава единадесета, Раздел
IV от ЗФВС и не е сключен договор за концесия.
(2) Списъкът на обектите се обявява в сградата на общината и на интернет страницата,
както и в кметството на съответното населено място, в което се намира спортният обект.
(3) Редът и условията за приемане на списъка на спортните обекти по ал. 1 се прилага и в
случаите на актуализация на този списък.
Чл.8. (1) Спортните обекти и спортните съоръжения – общинска собственост, чието
използване не е предоставено по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и
настоящата наредба, могат да се използват и за културни и други прояви с обществен характер.
(2) За всеки отделен случай кмета на общината издава заповед, с която се определят
условията за използване на спортния обект и спортното съоръжение при провеждане на
конкретното мероприятие.
(3) За причинените вреди върху спортния обект и спортно съоръжение, предоставени по
реда на ал. 1, отговаря физическото или юридическото лице, на което е предоставен спортния
обект или съоръжение.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл.9. За управление на спортни обекти по реда на настоящата Наредба могат да
кандидатстват лицата, които отговарят на изискванията, предвидени в чл.24, ал.1 от Правилника
за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, както и на следните изисквания:
1. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на
община Чирпан;
2. да нямат просрочени задължения към община Чирпан;
3. да не са били страна по договор, сключен със община Чирпан, по който е било
предоставено използването на спортни обекти или спортни съоръжения и договорът е бил
развален по вина на лицето.
Чл.10. (1) Лицата, на които е предоставено използването на спортни обекти, следва да ги
поддържат в безопасно и добро функционално състояние. В зависимост от конкретния спортен
обект в договора може да се предвиди и задължение за поставяне на видеонаблюдение,
осветителна техника и други подобни мерки, насочени към повишаване на безопасността.

(2) До 30 април на съответната година лицата по ал. 1 представят в общината протоколи с
отразено актуално състояние на спортния обект, констатираните проблеми и предприетите
мерки за отстраняването им.
Чл.11. (1) Спортните обекти – общинска собственост, се застраховат в полза на община
Чирпан най-малко срещу следните рискове – природни бедствия, земетресения, пожари, аварии
и хулигански прояви, като с договора за предоставяне на използването на спортни обекти могат
да бъдат включени и допълнителни застрахователни рискове.
(2) Разходите по сключването и поддържането на договора за застраховка е за сметка на
лицата, на които е предоставено използването им.
(3) В договора, с който се предоставя използването на спортни обекти, задължително се
включват клаузи, съгласно които неизпълнението на задължението за сключване на договор за
застраховка, липсата на изброените в ал.1 застрахователни рискове, неплащане на
застрахователната премия в съответния срок, както и предсрочното прекратяване на договора за
застраховка по вина на ползвателя поражда правото за община Чирпан да прекрати едностранно
сключения договор.
РАЗДЕЛ II
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ
Чл.12. (1) Спортни обекти – общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно
без търг, за срок до 10 години, на лицата и за целите, посочени в чл.103, ал.1 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
(2) Кандидатите за безвъзмездно използване на спортни обекти следва да отговарят на
изискванията, предвидени в чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта, както и на следните изисквания:
1. да нямат просрочени финансови задължения към община Чирпан;
2. да са изпълнили задълженията си към общината по предходно финансиране или
подпомагане и/или по договори свързани със спортни обекти – общинска собственост,
включително и задължението за осигуряване на свободен достъп до спортните обекти;
3. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на
община Чирпан;
4. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните
състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на община Чирпан;
5. да не представляват свързани лица по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните
разпоредби към Закона за физическото възпитание и спорта.
(3) Истинността на тези обстоятелства кандидатът удостоверява с декларация.
(4) На един кандидат се предоставя за безвъзмездно използване само един спортен обект общинска собственост, освен в случаите когато съответните спортни обекти се намират в един
имот.
Чл.13. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на използването на спортния обект
следва да подаде мотивирано заявление до общинска администрация, към което прилага:
1. декларация за съответствие с изискванията на нормативната уредба;
2. период и/или график, през който ще се използва спортния обект;
3. подробно описание на дейностите, за които спортният обект ще се използва и лицата
които ще участват;

4. когато това е необходимо, съгласие от компетентен орган или лица за провеждане на
дейностите.
(2) При необходимост от допълнителна преценка общинската администрация може да
изисква допълнителна информация или документи от кандидатите.
(3) Общинския съвет се произнася с решение, взето с мнозинство две трети от общия брой
на общинските съветници.
(4) Въз основа на решението по ал.3 кметът на общината издава заповед, която предвижда
конкретния период и/или график за използването на спортния обект; периодите, през които
достъпът до спортния обект ще се осъществява свободно, както и дейностите по чл. 103, ал. 1 от
Закона за физическото възпитание и спорта, за които той ще се използва.
Чл.14. (1) Въз основа на заповедта кметът на общината сключва договор, като в него
задължително се предвижда, че:
1. предоставеният спортен обект не може да бъде използван за други дейности, освен за
посочените в заповедта на кмета;
2. предоставеният спортен обект не може да бъде пренаеман или предоставен за
безвъзмездно използване на трети лица;
3. всички разноски във връзка с използването на имота следва да бъдат заплатени от
лицето, на което е предоставен спортния обект;
4. следва да се сключи договор за застраховка в полза на общината съгласно чл. 105 от
Закона за физическото възпитание и спорта, по реда и условията, предвидени в настоящата
Наредба.
(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ал. 1, началната липса или
последващото отпадане на някое от обстоятелствата, предвидени в чл. 12, ал. 2 от настоящата
Наредба, както и установяването на финансово затруднение на общината по смисъла на Глава
осма "а" от Закона за публичните финанси, представлява основание за едностранно
извънсъдебно прекратяване на договора от страна на община Чирпан.
Чл.15. Безвъзмездно използване на спортни обекти – общинска собственост не се
предоставя на:
1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или
извършващи стопанска дейност извън границите, установени в чл. 3, ал. 3 ЗЮЛНЦ;
2. спортни организации, на които община Чирпан е отдала за използване стопански
обекти;
3. спортни организации, на които община Чирпан е прекратила по тяхна вина договори, с
които безвъзмездно са им предоставени спортни обекти или части от тях и не са изпълнили
задълженията си по договора или съобразно приложимата нормативна уредба;
4. спортни организации, ползващи собствена спортна база, извън случаите по чл. 103,
ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта.
РАЗДЕЛ III
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
Чл.16. Отдаването под наем на спортен обект – общинска собственост, е допустимо след
вписване на обекта в списъка на спортните обекти по чл. 7, ал. 1 от настоящата наредба.
Чл.17. (1) Спортен обект – общинска собственост, може да се отдава под наем за срок до
една година без търг или конкурс на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за

осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен
клуб, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и които:
1. не са в ликвидация;
2. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;
3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата
и общината, освен ако не са отсрочени или разсрочени.
(2) В списъка по чл.7, ал.1 изрично се посочват спортните обекти – общинска
собственост, за които е допустимо отдаване под наем при условията на ал.1, както и наемната
цена, определена с решение на общински съвет, въз основа на оценка, извършена от лицензиран
независим оценител.
(3) Кандидатите за сключване на договор за наем при условията на ал.1 подават
мотивирано писмено искане, отнасящо се до съответния спортен обект, в деловодството на
общината. Заявлението се подава в едномесечен срок от обявяването на спортния обект в
списъка като възможен да бъде отдаван под наем по този ред.
(4) Писменото искане съдържа изрично посочване на определен спортен обект от
списъка, с мотивирано изложение на обстоятелствата за неговото подаване, индивидуализация
на кандидата и допълнителна информация за неговата спортна дейност и обществен принос.
Към заявлението се подава и декларация за удостоверяване на истинността на твърдените от
кандидата обстоятелства по ал. 1.
(5) След изтичане на едномесечния срок по ал.3 със заповед кметът на общината
утвърждава комисия с нечетен брой членове.
(6) В едномесечен срок от назначаването си комисията разглежда постъпилите искания и
с доклад до кмета прави предложение за приемане или отхвърляне на исканията.
(7) При наличие на повече от едно подадено искане за един и същ обект комисията се
ръководи от следните положения при преценката си:
1. кандидатът, развиващ вида спорт, за който е основното предназначение на спортния
обект, пред останалите кандидати;
2. спортни федерации пред спортни клубове;
3. кандидатът, който е приложил инвестиционна програма или заявил намерение да
извърши подобрения в наетия спортен обект пред останалите кандидати.
(8) Въз основа на доклада по ал.6 кметът издава заповед и сключва договор за наем с
избрания кандидат. Договорът за наем следва да отговаря изцяло на предвидените в настоящата
наредба, Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за общинската собственост
изисквания.
Чл.18. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават
под наем за срок до 10 години след провеждане на търг по реда и условията на настоящата
Наредба, както и при съответно прилагане на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество за неуредените въпроси.
(2) Кметът на общината със заповед открива процедурата по отдаване под наем на
спортния обект – общинска собственост.
(3) Кандидат за сключване на договор за наем на спортен обект за срок до 10 години може
да бъде лице, което не се явява свързано по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби
към Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл.19. (1) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават
под наем за срок от 30 години на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб,
които са вписани в регистъра по чл.9, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта след
провеждане на търг по реда и условията на настоящата Наредба, както и при съответно

прилагане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество за неуредените въпроси.
(2) Процедурата по отдаване под наем за срок до 30 години на спортен обект – общинска
собственост, се открива по реда на чл. 18, ал. 2 от Наредбата.
Чл.20. Кметът на община Чирпан издава заповед, която съдържа:
1. наименованието на обекта;
2. срока за отдаване под наем;
3. правното и фактическото основание за откриване на търга;
4. срока за подаване на офертите;
5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в
комплексната оценка на офертата;
6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;
7. начална наемна цена, определена с решение на общински съвет, въз основа на оценка,
извършена от лицензиран независим оценител;
8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по
предназначение;
9. времето и начина за оглед на обекта;
10. пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект, определена чрез
оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията
съгласно Закона за независимите оценители – в случаите на отдаване под наем за срок
до 30 години;
11. срока на валидност на офертите;
12. други специфични условия.
Чл.21. (1) Търгът се обявява най-малко тридесет календарни дни преди крайния срок за
подаване на офертите на интернет страницата на община Чирпан, на таблото за обявления и в
кметството на съответното населено място, в което се намира спортният обект.
(2) За провеждането на търга кметът на общината определя със заповед комисия, която се
състои от нечетен брой членове, включително председателя й. В състава на комисията
задължително се включват юрист и икономист.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината
от членовете, включително нейният председател.
(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички
присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в
протокола и към него се прилагат писмени мотиви.
(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни или
контролни органи, се извършва замяна с резервен член.
Чл.22. (1) Офертите на кандидатите се изготвят в писмена форма, в съответствие с
изискванията, предвидени в тръжната документация.
(2) Към офертите кандидатите задължително следва да представят:
1. при договор за наем за срок до 10 години на спортен обект или част от него –
документите, предвидени в чл. 109 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. при договор за наем за срок до 30 години – документите, предвидени в чл. 109 и чл. 110
от Закона за физическото възпитание и спорта.
(3) Участниците подават офертите в срока, определен в заповедта на кмета, в общинската
администрация. Офертите се подават в непрозрачен плик, върху който се отбелязва

наименованието на спортния обект и наименованието и адресът на кандидата. Подадените
оферти се вписват в специален регистър, съдържащ техния входящ номер, дата и час на
постъпване. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.
(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.
Чл.23. (1) Комисията взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите с явно
гласуване.
(2) При вземане на решение от комисията с най-висока относителна тежест при
формиране на комплексната оценка и определяне на спечелил кандидат е, както следва:
1. при договор за наем за срок до 10 години – размерът на предложената наемна цена и
наличие на доказателства, обосноваващи възможността за развитие на спортната дейност в
спортния обект;
2. при договор за наем за срок до 30 години – размерът на предвидените инвестиции от
страна на кандидата, изчислен на базата на пазарната стойност на правото на собственост върху
спортния обект.
(3) Комисията приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и
изготвя доклад като мотивирано обосновава избора на съответния кандидат, който заедно с
протоколите от проведените заседания и документацията по търга се предава на кмета на
община Чирпан. Докладът съдържа:
1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;
2. класиране на участниците според оценяването на офертите;
3. предложение за определяне на спечелил търга кандидат.
(4) В 7-дневен срок след получаване на доклада на комисията кметът издава заповед, с
която определя за наемател кандидата, спечелил търга.
(5) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга чрез публикуване на
заповедта на интернет страницата на Община Чирпан.
(6) Заповедта на кмета представлява индивидуален административен акт и подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.24. (1) Кметът на общината прекратява със заповед търга, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;
3. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат
сключването на договор.
(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на чл.23, ал.5.
Чл.25. (1) Когато срокът за отдаване под наем на спортния имот е повече от 10 години и
когато спортният имот или част от него, за който се провежда търгът, се притежава в режим на
публична общинска собственост, докладът на комисията се изпраща до общинския съвет, който
утвърждава кандидата с решение.
(2) Въз основа на решението на общински съвет, кметът издава заповед за сключване на
договор за наем по смисъла на чл. 23, ал. 4 и сключва договор за наем.
Чл.26. В едноседмичен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 23, ал. 4 кметът отправя
писмено предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат. В случай,
че той откаже да подпише договора или не се яви в едноседмичен срок след получаване на
писменото предложение, кметът може да прекрати процедурата или, ако е икономически
целесъобразно, да сключи договор за наем с класирания на второ място участник.
Чл.27. (1) Договорите за наем, сключени по реда и условията на тази наредба се
прекратяват при съответно прилагане на чл. 15, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
(2) В договора за наем задължително се включват следните прекратителни основания:

1. при неполагане на грижата на добрия стопанин от страна на наемателя при ползване на
спортния обект;
2. с изтичане на срока на договора, като се предвиди, че мълчаливо продължаване на
договора не е допустимо;
3. ако наемателят не застрахова спортния обект за срока на договора и не изпълнява
задълженията си, произтичащи от договора за застраховка:
4. ако се установи, че наемателят използва не по предназначение предоставения му за
използване спортен обект или го е преотдал, изцяло или отчасти под наем на трето лице;
5. ако не съобщи незабавно на кмета на общината за евентуални посегателства и повреди
върху наетия спортен обект;
6. ако ползвателят не изпълнява задълженията си за инвестиция в съответните срокове;
7. при неплащане на наемната цена и/или на текущите разноски за повече от един месец;
8. ако се установи, че наемателят не отговаря на изискванията или впоследствие престане
да отговаря на изискванията, предвидени в чл. 108 от Закона за физическото възпитание и
спорта;
(3) При сключване на договор за наем за срок до 30 години, задължително се уговаря
неустойка за разваляне на договора поради неизпълнение на задълженията на наемателя.
(4) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2 или
чл. 110, ал. 1,т. 1 и 3 от ЗФВС.
Чл.28. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не
се дължи обезщетение за стойността им.
Чл.29. (1) Правилата, предвидени в настоящата наредба относно сключване на договор за
наем, намират съответно приложение и по отношение на отдаването под наем на спортни
обекти, разположени в общинските училища на територията на община Чирпан.
(2) Търг се провежда при заявено писмено желание от страна на директора на училището,
в което е разположен спортният обект, отправено до кмета на общината, при вписване на обекта
в списъка по чл. 7, ал. 1, наличие на свободна база и след съгласуване с графика на редовните
учебни занятия и на извънкласните дейности, ако такива се провеждат в училището.
(3) Тръжната процедура започва със заповед на кмета на община Чирпан, с която се
назначава комисия.
(4) В договора за наем задължително се предвижда, че наемателят може да използва
спортния обект, само доколкото използването му не съвпада с графика на редовните учебни
занятия и на извънкласните дейности, ако такива се провеждат в училището. Неспазването на
това изискване е основание за едностранното извънсъдебно прекратяване от страна на община
Чирпан.
(5) Договорът за наем задължително съдържа следните прекратителни основания:
1. ползване на спортния обект не по предназначение;
2. системно нарушаване на съгласуваната програма, което препятства или затруднява
изпълнението на графика на редовните учебни занятия и на извънкласните дейности;
3. ползване на спортния обект по застрашаващ здравето и живота на учениците, или по
начин, които го поврежда или застрашава;
4. пренаемането на спортния обект или на части от него на трети лица.
(6) В договора се посочва конкретния размер на наемната цена, която наемателят изплаща
на училището, на територията на която е разположен спортния обект.

РАЗДЕЛ IV
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ СПОРТНИ ОБЕКТИ –
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл.30. (1) Ограничени вещни права по Раздел IV от Глава единадесета на ЗФВС върху
спортни обекти и имоти – общинска собственост, за срок до 30 години се учредяват след
включването им в списъка по чл. 7, ал. 1 от наредбата.
(2) В списъка по чл.7, ал.1 от наредбата се посочва пазарната стойност на правото на
собственост върху съответния спортен обект или имот въз основа на оценка, изготвена от
независим оценител, който има право да упражнява професията съгласно Закона за
независимите оценители.
Чл.31. (1) Безвъзмездно право на ползване и право на строеж, надстрояване и
пристрояване може да се учредяват в полза на спортен клуб – регистриран като сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на
обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл.9, ал.1 от Закона за
физическото възпитание и спорта и съответстват на изискванията на чл.17, ал.1, т.1-3.
(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на
юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 9.
Чл.32. (1) Процедурата по учредяване на право на ползване или право на строеж
надстрояване и пристрояване се открива с решение на общински съвет. Когато правото се
учредява възмездно, с решението се утвърждава и начална цена, определена на база изготвена
пазарна оценка от независим оценител.
(2) Кандидатът подава заявление до кмета на общината като прилага към заявлението
финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията, предвидени в чл.
114 и чл. 115 от ЗФВС.
(3) Подаденото заявление се публикува на интернет страница на община Чирпан и в
кметството на съответното населено място, в което се намира спортният обект, в 7- дневен срок
от неговото постъпване. Заявление за участие могат да подават и други кандидати в срок до два
месеца от деня на оповестяването на първото подадено заявление. Заявления могат да се подават
на хартиен и на електронен носител при условията и реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
(4) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 3 със заповед кметът на общината
утвърждава комисия с нечетен брой членове, включително председателя й. В състава на
комисията задължително се включват юрист и икономист.
(5) В едномесечен срок от назначаването си комисията разглежда постъпилите заявления
и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване, като проверява
съответствието на заявителите с изискванията на чл. 31 и за съответствието на инвестиционните
програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от ЗФВС.
(6) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл.31 и/или чиито
инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл.115 от ЗФВС, и/или
не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл.114, ал.2 от ЗФВС, се
отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.
(7) Отстранените заявители се уведомяват чрез публикуване на протокола по ал. 6 на
интернет страницата на общината.
Чл.33. Комисията класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената
стойност от сумата на:

1. предложената стойност на инвестицията;
2. предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато
правото се учредява възмездно.
(2) При наличие на повече от едно подадено заявление за един и същи обект комисията се
ръководи от следните положения при преценката си:
1. предложената стойност на инвестицията;
2. продължителността на договора, с който се учредява вещното право, като при равни
показатели предпочитание се отдава на по-краткия срок;
3. инвестиционна програма, изпълнението на която би довела до по-значителен
социален ефект в областта на физическото възпитание и спорта.
Чл.34. (1) Въз основа на класирането комисията прави предложение до кмета на община
Чирпан за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място
заявител.
(2) Ограниченото вещно право се учредява след решение на общинския съвет въз основа
на мотивиран доклад на кмета по предложение на комисията.
(3) Въз основа на решението на общински съвет кметът на община Чирпан сключва
договор с определения кандидат, с който се учредява ограниченото вещно право.
(4) Сключеният договор следва да отговаря на всички изисквания, предвидени в чл.118 от
ЗФВС.
(5) Към прекратителните основания, освен предвидените в чл. 119 от ЗФВС, в договора
следва задължително да се включат и:
1. неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции;
2. неполагане на грижата на добрия стопанин от страна на ползвателя при ползване на
спортния обект; това основание намира съответно приложение и спрямо суперфициаря.
3. неизпълнение на задължението за заплащане на публични държавни и общински
вземания, като данъци, такси и др. подобни;
4. при извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му
използване;
5. при наличие на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин.
Чл.35. Разноските за учредяване на ограниченото вещно право, както и всички
произтичащи от неговото упражняване разноски, са за сметка на неговия титуляр.
Чл.36. С изтичане на срока, за който е учредено ограниченото вещно право извършените
подобрения в спортния обект, респективно самият спортен обект когато правото на строеж е
учредено с оглед неговото изграждане, преминават в собственост на общината, която не дължи
обезщетение на титуляря му.
РАЗДЕЛ V
КОНЦЕСИИ
Чл.37. Спортен обект - публична общинска собственост може да се предостави на
концесия при условията и реда на Закона за концесиите и Закона за физическото възпитание и
спорта.

ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ I
ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.38. (1) Със средства от бюджета на Община Чирпан могат да бъдат финансирани
дейности на спортни клубове и туристически дружества, които имат седалище и развиват
дейност на територията на общината.
(2) С приоритет се финансират дейности и спортни клубове в областта на детскоюношеския спорт и спорта за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, както и за
закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.
Чл.39. Не се финансират спортни дейности, които са финансирани по проект, програма
или са финансирани със средства от държавния бюджет.
Чл. 40. Клубовете и туристическите дружества по чл. 38, ал. 1 трябва да:
1. имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Чирпан;
2. извършват някои от дейностите по чл.38, ал.2;
3. са регистрирани и да са осъществявали спортно-състезателна и тренировъчна дейност
на територията на Община Чирпан минимум 1 спортно-състезателна година преди
кандидатстване за финансиране;
4. са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при
Министерство на правосъдието;
5. са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и
спорта или да са членове на БФС;
6. са членове на съответната лицензирана спортна федерация;
7. 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;
8. не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори от съответния
спортен клуб да са жители на община Чирпан;
9. нямат изискуеми публични задължения към държавата и към Община Чирпан;
10. в спортовете за високи постижения имат треньорски кадри с професионална
правоспособност и квалификация съгласно действащата нормативна уредба, като
същите са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС, воден от министъра на
младежта и спорта;
11. в практикуването на масов спорт и аматьорски футбол да имат треньорски или
педагогически кадри с документ, доказващ необходимата правоспособност или
квалификация.
12. са изпълнили задълженията си към Община Чирпан по договори за финансиране
и/или договори за ползване на спортна база.
Чл.41. За финансиране по реда на тази Наредба не могат да кандидатстват спортни
клубове и туристически дружества:

които имат задължения за неизпълнение на сключени договори за финансиране с
Община Чирпан;
2. регистрирани като търговски дружества.
3. регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза.
Чл. 42. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва:
1. Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен
календар за предходната година;
2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за
предходната година;
3. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Чирпан;
4. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Чирпан спортни
прояви от спортните клубове.
1.

РАЗДЕЛ II
РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.43. (1) В срок до 31-ви януари на текущата календарна година, лицата,
кандидатстващи за финансиране от Община Чирпан на спортни и туристически дейности, следва
да подадат в деловодството на общината, следните документи:
1. предложение с информация за спортната или туристическата дейност, която ще се
финансира през следващата календарната година, представена във формуляр,
представляващ Приложение № 1 от тази Наредба;
2. документи, удостоверяващи липсата на публични задължения към държавата и към
общината;
3. удостоверение за актуално правно състояние;
4. удостоверение за лицензия;
5. Задължително определяне на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност, с вписването на това обстоятелство в Централния
регистър на Министерството на правосъдието, а, считано от 01.01.2021 г., в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието. Проверката се извършва служебно при разглеждането на
документите за отпускане на финансово подпомагане от Община Чирпан;
6. декларация, попълнена по образец, представляващ Приложение № 2, съответно Приложение № 3 към тази Наредба, че съответното лице е регистрирано, развива
спортно-състезателна дейност и води учебно-тренировъчен процес на територията на
Община Чирпан, в рамките на най-малко 1 година от датата на кандидатстване за
финансиране;
7. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни,
попълнена по образец, представляващ Приложение № 4 към тази Наредба;
8. спортен календар или регламент за провеждане на спортната или туристическа
дейност.
(2) Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от
комисия съобразно посочените в чл. 42 критерии.

(3) Комисията по ал.2 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.
Чл.44. (1) Комисията по чл. 43, ал. 2 изготвя годишен финансов план и разпределение на
финансирането на спортните клубове в Община Чирпан за текущата календарна година до 30
дни след приемане бюджета на общината от общинския съвет.
Чл.45. (1) Финансирането на спортните и туристически клубове в общината се извършва
след приемане бюджета на общината за съответната година и разпределението на
финансирането определено в годишния план.
(2) За финансиране на спортните и туристически клубове на територията на общината
кметът на общината сключва договори със съответните лица, в срок до 45 дни след приемане
бюджета на общината.
(3) С договорите по ал. 2 се определят размерът на финансирането, както и условията за
предоставяне и разходване на средствата.
РАЗДЕЛ III
НАЧИН НА РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Чл.46. Средствата за финансиране на спортни и туристически дейности могат да бъдат
разходвани за:
1. подобряване на материално-техническата база;
2. храна и нощувки по време на спортни прояви;
3. възнаграждения на съдийските състави;
4. разходи за транспорт, свързан с провеждане на спортните прояви;
5. медицинско обслужване на спортни прояви;
6. осигуряване на охрана на спортни прояви;
7. други специфични разходи, пряко свързани с провеждане на спортните прояви.
РАЗДЕЛ IV
ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Чл.47. (1) Спортните клубове, получили финансиране от Община Чирпан по реда на тази
Наредба, трябва да:
1. разходват предоставените им средства от общинския бюджет при спазване на
принципите за икономичност, ефективност и ефикасност;
2. докажат изразходването на предоставените средства, чрез представяне на
разходооправдателни документи в счетоводството на общината;
3. възстановят в пълен размер остатъка от сумата, предоставена им по силата на
сключения договор за финансиране, която не са изразходили и/или на средствата,
класифицирани като неодобрени разходи.

(2) Лицата, получили финансиране, нямат право да разходват отпуснатите им средства за
други цели извън посочените в договора за финансиране и при спазване на разпоредбите на тази
Наредба.
Чл.48. Всички разходооправдателни документи трябва да бъдат попълнени при спазване
изискванията на Закона за счетоводството.
Чл.49. (1) В сроковете определени по договор, лицата получили финансиране, представят
финансов отчет, изготвен по образец, представляващ Приложение № 5 – неразделна част от тази
Наредба.
(2) Към финансовия отчет по ал. 1 се прилагат разходооправдателни документи, както и
декларация, че отчетените разходи не са финансирани по проект, програма или друго
финансиране с публични средства. Декларацията се изготвя по образец, представляващ
Приложение № 6 и неразделна част от тази Наредба.
(3) Освен финансовия отчет и приложенията към него лицата по ал. 1 представят и
съдържателен отчет, изготвен по образец, представляващ Приложение № 7 и неразделна част от
тази Наредба.
Чл.50. (1) Финансовите и съдържателните отчети се разглеждат от комисията по чл. 43,
ал. 2 в срокове до 30 юли – за разходи извършени през I-вото полугодие на текущата година, и до
31 януари на следващата календарна година – за разходи извършени през П-то полугодие на
отчетната година. При разглеждане на отчетите комисията осъществява проверка и контролира
средствата, получени като финансиране, които:
1. не са разходвани при стриктно спазване условията на договора за предоставяне на
финансиране;
2. не са отчетени, като разход.
(2) Комисията съставя протокол за своята работа, който представя за утвърждаване на
кмета на общината.
(3) При пълно или частично неодобрение на финансов и/ или на съдържателен отчет за
усвоените средства през годината, получени като финансиране по реда на тази наредба, лицата,
получили съответните финансови средства, ги възстановяват изцяло или частично по банковата
сметка на Община Чирпан в 10-дневен срок от датата на получаване на протокола по ал. 2.
(4) Предоставените при условията на тази Наредба, но неусвоени към края на годината
финансови средства, се възстановяват по банковата сметка на Община Чирпан до 15-ти януари
на годината, следваща годината на предоставяне на финансирането.
(5) Кметът на общината публикува на интернет страницата на общината отчетите по
чл.50, ал.1, представени от спортните клубове, в 10-дневен срок от утвърждаването на протокола
по чл.50, ал.2.
Чл.51. Спортни организации и туристически дружества, които за предходната
календарна година не са отчели, получени от Община Чирпан финансови средства, или
недобросъвестно са отчели средства, които са разходвани при неспазване на условията на
договора за предоставяне на финансиране, нямат право да получават финансиране по реда и при
условията на тази наредба за срок от 2 години, считано от датата на установяване на
нарушението или съответно от датата на неизпълнение на задължения по договора за
финансиране.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.52. Контролът върху безопасността на спортните обекти и спазването на настоящата
Наредба се осъществява от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на община
Чирпан.
Чл.53. Лицата, които повреждат спортни обекти и спортни съоръжения – общинска
собственост, когато деянието не съставлява престъпление по смисъла на чл. 9 от Наказателния
кодекс, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените
вреди.
Чл.54. За нарушение на тази Наредба на физическите лица се налага административно
наказание – глоба от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица –
имуществена санкция от 200 до 2000 лева, освен ако друго не е предвидено със закон.
Чл.55. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица,
определени със заповед на кмета на община Чирпан.
Чл.56. За актове, съставени от длъжностни лица на общинска администрация,
наказателните постановления се издават от кмета на община Чирпан.
Чл.57. Административно-наказателното производство за нарушенията се осъществява по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Спортен обект” е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен
устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или
поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на
съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи
обекти и помещения, свързани с неговото функциониране;
2. „Спортни съоръжения” са площадки и оборудване с общо или специално
предназначение, които служат за задоволяване на потребностите на населението за
двигателна активност, физическо възпитание и спорт за всички, използвани и
предназначени за масови физически упражнения и спорт на открито: футболни
волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за
колективни спортове, лекоатлетически писти, кортове за тенис и бадминтон,
площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти, гимнастически
площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки, площадки за
скейтборд и ролери, фитнес площадки – лостови и тренажорни системи, тенис маси и
други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения,
свързани с тяхното функциониране (санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни
и др.). Спортните съоръжения могат да бъдат разположени в паркова среда,
междублокови пространства и други общински имоти, отредени за озеленяване и
отдих.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 103, ал.2, т.2 и чл.133, ал.4 от ЗФВС.
§ 2. Тази Наредба отменя Наредбата за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Чирпан, приета с решение на Общински съвет –
Чирпан № 471 / 29.05.2014 г.
§ 3. Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Чирпан за
2022 година, се разходват и отчитат според клаузите на сключените договори със спортните
клубове на територията на общината.
§ 4. Изискването на чл.40, т.3 от настоящата Наредба не се прилага за спортни клубове –
сдружения с нестопанска цел в обществена полза, учредени през 2022 г.
§ 5. Настоящата Наредба е приета с Решение № … от ………. г. на Общински съвет –
Чирпан и влиза в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Община Чирпан в
подраздел Общински съвет, на основание на чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл.
78, ал. 3 от АПК, чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА,

Председател на ОбС: /п./

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 43, ал.1, т.1
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ
................................ г.
ИМЕ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
СЕДАЛИЩЕ:
ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СПОРТНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ:
- име, презиме и фамилия
- длъжност
- телефон
- e-mail
Per. № в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска
цел
за
осъществяване
на
общественополезна дейност при Министерство на
правосъдието.
ЕИК/БУЛСТАТ:
БАНКОВА СМЕТКА:
- Банка (име, адрес)
-В1С
- IВАН
ОПИСАНИЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ :
Вид спорт - ........................................
Възрастова група -...................................... .
(Деца, Юноши/Девойки, Кадети, Младежи, Мъже/жени)
Място на провеждане.....................................
(спортен обект - зала, писта, полигон, стадион и т.н.)
Период на провеждане : от ................... до ...................... г.

Опис на документи
брой страници
1.
2.
3.
4.
5.
* Верността на всеки лист от формуляра, трябва да е удостоверен с печат на организацията и
подписа на лицето, което я представлява.

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни
нося наказателна отговорност по съответния ред.

Дата:........... .......

РЪКОВОДИТЕЛ
НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: ……………………………………………………………….
(Име, фамилия, подпис и печат)
КЪМ НАСТОЯЩИЯ ФОРМУЛЯР СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата и общината.
2. Декларация Приложение № 2 или 3.
3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни –
Приложение № 4.
4. Спортен календар /регламент/ за провеждане на спортната или туристическа дейност.
5. Друга информация по преценка на организацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 43, ал.1, т.6

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ……………………………………………………………………………………………..
(име, презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация)
…………………………………………………………………………………………………
(наименование на кандидатстващата организация, ЕИК)
С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам:


има седалище и развива дейността си на територията на Община Чирпан;

е регистрирана и развива спортно – състезателна и тренировъчна дейност на
територията на Община Чирпан минимум 1 година преди кандидатстването за финансиране.


За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.

Дата:...............

ДЕКЛАРАТОР: .........................................................................
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 43, ал.1, т.6

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………..
(име, презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация)
…………………………………………………………………………………………………
(наименование на кандидатстващата организация, ЕИК)
С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам:



има седалище на територията на Община Чирпан;
осъществява съответно спортна или спортно-туристическа дейност минимум 1 година
преди кандидатстването за финансиране.

За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ..................

ДЕКЛАРАТОР: .........................................................................
/подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 43, ал.1, т.7
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ

Долуподписаният/ата ................................................................................................
/три имена/
ЕГН ................................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ:
Съгласен/на Община Чирпан да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните).
Запознат/а съм с:


с целта и средствата на обработка на личните ми данни;



с доброволния характер на предоставянето на данните;



със срокът за съхранение на личните данни;

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните).
Дата:...............................

Декларатор: .............................................................
(Име и подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 49, ал.1

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА........................ Г.
Наименование на организацията .................................………………………………………
Спортна дейност......................... . ............................ …………………………………………
Период /време/ и място на провеждане – ..................................................………………..
Договор №.............. /................................
№
ПРИХОДИ/РАЗХОДИ
А.
1

Сума (в
лева)

ПРИХОДИ
Финансово подпомагане от Община Чирпан
ПРИХОДИ - ОБЩО:

Б.

2.
3.
4.

РАЗХОДИ
По договор с Община Чирпан, в това число:
Материално-техническа база – екипировка, спортни уреди, пособия и
др.
Храна и нощувки
Възнаграждения на съдийски състави
Разходи за транспорт, свързани с провеждане на спортните прояви

5.
6.

Медицинско обслужване
Охрана па спортни прояви

7.

Други специфични разходи – пряко свързани със спортните прояви

1.

РАЗХОДИ ЗА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ - ОБЩО:
Приложения:
1.
Опис на разходооправдателни документи, подредени по дейности и номерирани.
2.
Заверени копия от разходооправдателни документи от ЗСч.
3.
Декларация, че отчетените разходи не са финансирани по проект, програма или друго
финансиране с публични средства - Приложение № 6.
РЪКОВОДИТЕЛ НА
СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: ………………………………………………………………………
(име и фамилия, подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 49, ал.2

ДЕКЛАРАЦИЯ,
ЧЕ ОТЧЕТЕНИТЕ РАЗХОДИ НЕ СА ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА ИЛИ
ФИНАНСИРАНЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА
Подписаният/- ната/ ............................................................................................ ……………………
(собствено, фамилно име)
в качеството ми на Представляващ .............................. ................................... ……………………
(наименование на организацията и ЕИК)
ДЕКЛАРИРАМ, че
отчетените разходи не са финансирани по друг проект, програма или финансиране с
публични средства.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:...............................

Декларатор: .............................................................
(Име и подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл. 49, ал.3

ФОРМА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОТЧЕТ
Отчетът се изготвя и подписва от Ръководителя на организацията и се подписва от
лицето, подписало Договора за предоставяне на финансова помощ или упълномощено от него
пълномощно лице.
Информацията, попълнена в отчета, трябва да отговаря на финансовата информация,
представена във финансовия отчет.
За изготвяне на отчета, моля, използвайте приложената по-долу форма. Разширете
отделните полета, колкото е необходимо, за да впишете цялата информация. Към отчета се
прилагат приложения - за всяка дейност. Съдържателният отчет и приложенията задължително
се номерират.
1. Описание
1.1. Наименование на Организацията:

1.2. Име и длъжност на лицето за контакти:

1.3. Описание на спортната дейност :

1.4. Номер на договора:

1.5. Период на изпълнение на дейностите:

2. Оценка на изпълнението
2.1. Изпълпение на спортните дейности
Опишете всички мероприятия, изпълнени за периода на спортната дейност –

1. Материално-техническа базаекипировка, спортни уреди,
пособия и други

2. Храна и нощувки
3. Възнаграждения на съдийски
състави
4. Транспорт
5. Медицинско обслужване
6. Охрана
7. Други специфични разходи,
пряко свързани с провеждане на
спортната дейност
2.2 Резултати и оценка
Как оценявате резултатите от спортната дейност през годината?

Позитивни и негативни страни при реализиране на спортната дейност

Посочете ползите за участниците в спортната дейност и влиянието върху местната общност:

3. Административна информация
Дата, на която е представен отчета:
Ръководител на институцията: ……………………………………………………………………….
(име и фамилия, подпис и печат)

