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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. /1/ Общинският съвет приема Наредба за условията, критериите и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Брегово и ползване на спортните обекти и 

съоръжения, общинска собственост, съгласно чл.103, ал.2, т.2 и чл.133, ал.4 от Закона за 

физическото възпитание и спорта. 

/2/С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на 

финансови средства от Община Брегово за финансово подпомагане на спортните клубове. 

            /3/ Тази наредба определя условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общински имоти и съоръжения със спортно предназначение, наричани за краткост "спортни  обекти 

и "спортни съоръжения“. 

            /4/ Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на физическото 

възпитание в съответствие с общинската политика за развитие на физическото възпитание и спорта 

в Община Брегово. 

Чл. 2 Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност – 

детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно 

майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия. 

Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите 

спортно-технически резултати от състезателите и отборите, условия за развитие на спорта, както и 

степента на участие в спортни прояви. 

Чл. 4. Община Брегово подпомага само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на 

територията на Общината. 

Чл. 5. /1/ Кмета на общината назначава със заповед Общинска експертна комисия по 

въпросите на спорта /ОЕКВС/, която прилага настоящата наредба и контролира за нейното 

изпълнение. 

/2/ Комисията е в следния състав: 

- председател – заместник кмет; 

- членове – трима члена от общинска администрация - финансов контрольор, финансист и 

юрист на Община Брегово и един общински съветник-председател на комисията по спорт, 

определени от Общински съвет – Брегово. 

/3/ ОЕКВС води картотека за всеки спортен клуб и регистър на документите, необходими за 

участие в разпределението на финансовите средства. 

/4/ ОЕКВС разпределя финансовите средства и прави предложение пред кмета на община 

Брегово за сключване на договори с одобрените спортни клубове; 

/5/ ОЕКВС извършва проверки на спортните клубове, относно правилното приложение на 

настоящата наредба. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл.6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Брегово, 

трябва да отговарят на следните условия: 

1. да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически 

лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност; 

2. да нямат финансови задължения към общината и държавата; 

3. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и  националните 

счетоводни стандарти / НСС /. 

Чл. 7. Право на финансово подпомагане имат Спортните клубове, които са регистрирани  

като 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, които развиват и популяризират физическото 

възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по 

няколко вида спорт. 
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Чл. 8. За да кандидатстват за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и 

развивали дейност минимум една година преди годината за кандидатстване. 

Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 

Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва: 

1. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Брегово; 

2. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Брегово спортни прояви от 

спортните клубове, както и организиране и провеждане на прояви включващи училищен спорт. 

Чл. 12. Община Брегово подпомага спортните клубове отговарящи на условията и 

критериите приети от Наредбата. 

Чл. 13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Брегово, 

подават заявление до кмета на Община Брегово в срок до 31.12. на предходната година. Заявлението 

за финансиране следва да бъде придружено от: 

1. копие от съдебно решение; 

2. удостоверение за актуално състояние; 

3. удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация /ако има такава/; 

4. удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието; 

5. регистрация по БУЛСТАТ; 

6. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния 

клуб; 

7. удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения към държавата 

и общината; 

8. Проектобюджет за необходимите средства./Приложение №2/; 

 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 
Чл. 14. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от 

комисия съобразно посочените в чл. 12 критерии, след представяне на подробен план, покриващ 

изискуемите критерии. 

/2/ Комисията по чл.6 в срок до 15 януари след разглеждане на постъпилите молби, изготвя 

списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата 

година. 

Чл. 15. Общата сума на средствата за финансово подпомагане се утвърждава с бюджета на 

Община Брегово за текущата година от Общинския съвет. 

Чл. 16. /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Брегово по реда на тази наредба, 

целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и 

взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор сключен с кмета на общината. 

/2/ В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени средствата, лицето 

което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска 

изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се 

регламентират в договора. 

 

VІ. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА,  

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

Чл. 17. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и 

доказват пред Общинска експертна комисия по въпросите на спорта и община Брегово 

целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и 

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/. 

(1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:  

а) Фактури свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и обратно; 

б) Фактури за храна/без алкохол, без коктейли/;  
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в) Хонорарни сметки за изплатени съдийски хонорари, медицинско обслужване, санитарно 

обслужване, 

г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със 

състезанието или тренировъчния лагер; 

д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и ремонт на 

спортната база; 

е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна 

екипировка/;  

ж) Фактури за нощувки;  

з) озвучаване или сценично оформление ,свързани с официална церемония по откриване или 

закриване на спортни прояви; 

и) фактури за изплатени режийни разходи – ток, вода и други разходи свързани с 

поддърржането на ползваната база. 

й) други специфични разходи свързани, пряко свързани със спротните прояви.  

(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със състезателно – тренировъчна дейност 

на съответния клуб;  

Чл. 18./1/ Община Брегово, чрез Дирекция  „БФСД” и Общинска експертна комисия по 

въпросите на спорта упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от 

Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за 

дейността и да извършват проверки на място. 

/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на 

съответния спортен клуб. 

/3/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги 

възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към 

момента на предоставяне на средствата. 

Чл. 19. /1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.12. на 

текущата година. (приложение №3) 

/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово 

подпомагане от Община Брегово за следващата година. 

/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства представили неточно изготвен 

отчет за предходната година (Приложение №3), се лишават от финансово подпомагане за 

следващата календарна година. 

Чл. 20. Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит от 

Община Брегово. 

 

VІІ. ПОЛЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ 

ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
Чл.21.  (1) Спортните имоти и спортните съоръжения, общинска собственост, се управляват в 

интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и 

спорта, Закона за общинската собственост.  

(2) Спортните имоти и спортните съоръжения се ползват за нуждите на физическото 

възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. 

Чл.22. (1) Управлението на спортните имоти и спортните съоръжения, обявени за публична 

общинска собственост от Общински съвет Брегово, се извършва от кмета на общината.  

(2) Общински съвет Брегово предоставя с решение управлението на спортни имоти и 

спортни съоръжения, публична общинска собственост, на общински училища и детски градини, за 

реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, 

факултативните и свободните занятия с физическо възпитание и спорт на децата и учениците.  

(3) Управлението на имотите по ал. 2 се извършва от ръководителите на съответните 

заведения.  
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(4) Поддържането, експлоатацията и ремонтите на имотите по ал. 2 се извършва от лицата, 

които управляват юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, в рамките на предвидените 

в бюджета на общината средства. 

Чл.23. (1) С решение на Общински съвет Брегово, части от спортни имоти и спортни 

съоръжения, публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до пет години, 

при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.  

(2) С решението си Общинският съвет определя срока за отдаване под наем и реда – 

публичен търг или публично оповестен конкурс, както и началната тръжна наемна цена за 

търговете или наемната цена - за конкурсите.  

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг, конкурс или решение на Общински съвет 

Брегово, кметът на общината сключва договор за наем. 

Чл.24. (1) Спортните обекти –  общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно 

за определено време за: 

1. тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в регистъра по 

чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗВФС,  

2. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в 

системата на предучилищното и училищното образование, включително организирани извън 

учебния план; 

3. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност във 

висшите училища; 

4. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и 

популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания. 

(2) Условията и редът за използването на обектите по ал. 1 се определят с наредба на 

общински съвет Брегово. 

Чл.25. (1) Спортни обекти или части от тях –общинска собственост, може да се отдават под 

наем за срок до 10 години. 

(2) Спортни обекти или части от тях – общинска собственост, може да се отдават под наем за 

срок до 30 години на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са 

вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗВФС. 

(3) Спортни обекти – общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до една 

година без търг или конкурс при условията и по реда на правилника за прилагане на закона, 

съответно на наредбата по чл. 103, ал. 2, т. 2 от ЗФВС , на спортен клуб – 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 ЗФВС. 

(4) Наемната цена на спортни обекти или части от тях – общинска собственост, се определя  

от общинския съвет. 

Чл. 26. В условията на търга или конкурса за отдаване под наем за срок до 10 години на 

обекти по чл. 25, ал. 1 се включват задължения участниците да представят: 

1. програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на 

наема за срока на договора; 

2. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и 

актуализиран план за останалия срок; 

3. доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите 

спортни резултати. 

Чл.27. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се 

дължи обезщетение за стойността им. 

Чл.28. (1) Върху спортен обект – общинска собственост, може да се учредява възмездно или 

безвъзмездно право на ползване. 

(2) Върху имот – общинска собственост, може да се учредява възмездно или безвъзмездно 

право на строеж. 

(3) Право на ползване или право на строеж може да се учредява безвъзмездно в полза на 

спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

спортна федерация или обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 

1 от ЗФВС. 
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(4) Право на ползване или право на строеж се учредява за срок, не по-дълъг от 30 години. 

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на договора за учредяване на правото. 

(5) Възмездно право на ползване или право на строеж върху спортни обекти или части от тях – 

общинска собственост – се  определя с решение на общинския съвет. 

Чл.29. (1) За учредяване право на ползване или право на строеж се подава заявление до кмета 

на община Брегово – за спортни обекти и имоти – общинска собственост. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага финансово обезпечена инвестиционна програма. 

Финансовото обезпечаване на инвестиционната програма се доказва чрез: 

1. писмено заявено намерение за сключване на договор за финансиране, когато 

финансирането е осигурено от международна спортна организация или от участие в международна 

програма за финансиране на спорта; 

2. нотариално заверено копие от сключен договор за финансиране между участника и 

български или чуждестранни физически или юридически лица, както и доказателства за 

финансовите възможности на лицата, които предоставят средствата, като годишен счетоводен 

баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки и други 

подобни; 

3. одитиран годишен финансов отчет за последната календарна година и акта за приемане; 

4. междинен одитиран финансов отчет за последното приключило тримесечие. 

(3) Първото подадено заявление по ал. 1, т. 1 или 2 се публикува в 7-дневен срок на интернет 

страницата община Брегово. 

(4) Заявление за учредяване на право на ползване или право на строеж може да подадат и 

други заявители в срок до два месеца от деня на оповестяването по реда на ал. 3. 

 

 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.103, ал.2, т.2 чл.133, ал.4 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с Решение №46, взето с 

Протокол №08/19.07.2019г. на ОбС-Брегово.   
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Приложение № 1 

 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА БРЕГОВО 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

ОТ……………………………………………………………………………………………….. 
/име, презиме, фамилия/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА………………………………………………………………… 
/спортен клуб/ 

 

Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово подпомагане 

съгласно гл.І чл.4 и гл.II чл.13 и чл.14 от Наредбата за условията и реда за финансиране на 

спортните клубове в община Брегово. 

Прилагам: 

1.копие от съдебно решение; 

2.удостоверение за актуално правно състояние; 

3.удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация; 

4.удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на правосъдието; 

5.регистрация по БУЛСТАТ 

6.годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния 

клуб; 

7.удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения към държавата 

и общината; 

8.Протоколи от съответната спортна федерация, удостоверяващи класирането на всеки 

състезател /отбор/ 

9.Проектобюджет за необходимите средства (приложение №2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….20….г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………. 

/……………/ 
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Приложение №2 

 

Проектобюджет за календарна ...........година 
 

 

1.Приходи: 

 

1.Спортна федерация…………………… 

2.Субсидия от Община Брегово…………. 

3.Спонсори………...…………………… 

4.Дарения……………………………….. 

5.Членски внос…………………………. 

6.Такси………………………………….. 

7.Други………………………………….. 

 

2.Разходи 

 

А.Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и 

клубни прояви. 

 

Мероприятие Вид Месец Брой  

участници 
Необходими 

средства 

 

     

     

     

     

 

Б.Спортна екипировка,спортни уреди и пособия 

 

Наименование Брой Ед. цена Общо 

 

    

    

    

 

В. Заплати……………..; 

 

Г. Хонорари:…………..; 

 

Д. Награди и премии:………………; 

 

Е. Издръжка на спортна база (наеми)…………………; 

 

Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/:………………… 

 

 

 

Подпис и печат 
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Приложение №3 

 

О Т Ч Е Т 

на спортен клуб за ...........г. 

 

 

1.Приходи: 

 

1.Спортна федерация…………………… 

2.Субсидия от Община Брегово…………. 

3.Спонсори………...…………………… 

4.Дарения……………………………….. 

5.Членски внос…………………………. 

6.Такси………………………………….. 

7.Други………………………………….. 

 

ОБЩО ПРИХОДИ :................................. 

 

2.Разходи* 

 

А.Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и клубни прояви. 

 

Мероприятие Вид на отчетния 

документ №, дата 

Описание на 

извършените разходи 

 

Стойност 

/лв./ 

 

    

    

    

 

Б.Спортна екипировка,спортни уреди и пособия; 

 

Наименование Брой Ед. цена Обща стойност 

 

    

    

    

 

В. Заплати……………..; 

 

Г. Хонорари:…………..; 

 

Д. Награди и премии:………………; 

 

Е. Издръжка на спортна база(наеми)…………………; 

 

Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/:…………… 

Подпис и печат 
 

 

*Изисквания: Към отчета се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст ”вярно с оригинала” на всички 

оригинални документи за направените разходи. 


