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ПРОЕКТ!

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ
КЛУБОВЕ И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Гл.І. Общи положения
Чл.1.С настоящата наредба Община Вълчи дол си поставя за цел, чрез финансово
стимулиране на спортните клубове, да се подобри качеството на тяхната работа, да се
създадат благоприятни условия за максимална изява на по-добрите състезатели и да се
увеличи броя на активно ангажираните със спорт подрастващи.
Чл.2. (1) На базата на ясни условия и правила, Община Вълчи дол ще подпомогне
финансово всички легитимни спортни клубове.
(2) Общинска експертна комисия по спорта /ОEКС/, назначена със заповед на
Кмета на Община Вълчи дол, прилага настоящата наредба и контролира за нейното
изпълнение. Комисията се назначава всяка година в срок до 28 февруари и е в следния
състав:
- председател – ресорен заместник – кмет;
- членове – експерт от общинска администрация, пряко ангажиран със спорта; експерт
от отдел “Счетоводен” на Община Вълчи дол, специалисти от спортните клубове при
Община Вълчи дол, общински съветници.
Чл.3. Основни партньори на Община Вълчи дол в реализацията на настоящата наредба
са ръководителите и треньорите на спортните клубове, спортисти, състезателите в детско –
юношеска възраст и техните родители.
Чл.4. (1) Общата сума за финансиране на спортните клубове се утвърждава ежегодно
с приемането на бюджета на Община Вълчи дол.
(2) Общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове се разпределя,
както следва:
1. За развитие на футбола в Община Вълчи дол.
1.1. 60% от субсидията, одобрена от Общински съвет за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Вълчи дол.
2. За олимпийски спортове.
3. За спортни клубове с местно значение в Община Вълчи дол.
4. Спортни дейности, ученически игри и масов спорт.
5. Ученическите игри се финансират със сума по решение на ОЕКС.

Гл.ІІ. Условия за участие на спортните клубове в разпределението на
финансовите средства:
Чл.5.Спортни клубове:
1. Актуално състояние;
2. Копие на лиценз МС (право за развиване на спортна дейност);
3. Копие на регистрация от Министерството на правосъдието, като сдружения с
нестопанска цел / СНЦ / за извършване на обществено полезна дейност;
4. Копие на дипломи или официален документ за треньорска правоспособност;
5. Проект за разпределение на очакваните средства;
6. Седмичен график на тренировъчен процес;
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7. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна година,
утвърден от финансовия контрольор на Община Вълчи дол.
Чл.6.Спортни дейности:
1. Информация за спортната дейност, която да съдържа: брой участници, материална
база, проект за график на тренировъчния процес, участие в общински мероприятия
или организация на такива;
2. Документ за правоспособност на преподавателя;
3. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна година,
утвърден от финансовия контрольор на Община Вълчи дол, ако дейността не е
нова.

Гл.III. Правила за разпределение на финансовите средства на спортни
клубове с местно значение.
Чл.7.Спортните клубове, които развиват дейност на територията на Община Вълчи дол
в срок до 20 октомври , представят пред ОЕКС Заявление за участие в разпределението на
финансовите средства /Приложение №4 / и годишен финансов отчет за предходната година.
/ Приложение №1/.

Гл.IV. Правила за разпределение на финансовите средства за клубове,
които са нови или не са били финансирани предходни години.
Чл. 8.Спортни клубове, които са нови или не са били финансирани предходни години
се финансират еднократно в размер на базисната сума определена от ОЕКС.

Гл.V. Правила за разпределение на финансовите средства за спортни
дейности:
Чл.9.Желаещите да се занимават със спортни дейности през текущата бюджетна година
подават заявление до Кмета на Община Вълчи дол /Приложение №2/ в срок до 20
октомври в годината на финансиране.
Чл.10 Спортните дейности се финансират с обща сума по решение на ОЕКС.

Гл. VI. Субсидиране:
Чл.11. (1).Спортните клубове предлагат на ОЕКС проект за субсидиране на дейността
им;
(2). Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите
особености и регионалните възможности за тяхното практикуване;
2. Да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи;
3. Да имат разработена програма и методика за изпълнение;
4. Да са включени в общинската програма за развитие на спорта;
5. Предложение за организиране на поне едно общинско мероприятие
6. План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от
собствени източници;
Чл.12. (1). Проектите се представят в ОЕКС в срок до 20 октомври в годината на
финансиране;

3
(2). Не се разглеждат проекти на спортни клубове, които не са представили отчет за
отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна година, утвърден от
финансовия контрольор на Община Вълчи дол.
(3). След приемане на Общинския бюджет ОЕКС предлага на Кмета на Община
Вълчи дол списък с:
1. Проекти отговарящи на изискванията по тази Наредба;
2. Разпределение на средствата за подпомагане дейността на спортните клубове;
3. Разпределение на средствата за спортни дейности;
4. Средства за ученически игри.
(4). Списъкът по ал.3 следва да съдържа:
1. Пълно и точно наименование на спортния клуб;
2. Точната сума на предложената годишна целева субсидия за спортния клуб;
3. Пълна и точна банкова сметка на спортния клуб.;
4. Пълно и точно наименование на спортната дейност;
5. Ръководител на спортната дейност;
6. Утвърден от ОЕКС седмичен тренировъчен процес;

Гл. VII. Договори и отчетност
Чл.13. (1). Условията за финансово подпомагане от Община Вълчи дол по условията на
глава трета, изразходването и отчитането на финансовите средства, както и взаимните
задължения и отговорности се уреждат с договор.
(2). Договор за финансово подпомагане на проект или дейност по реда на тази
Наредба се сключва в 7 дневен срок от датата на издаване на заповедта на Кмета на Община
Вълчи дол за одобряване на списъка с проектите, спортните дейности и средствата за
ученически игри, предложени от ОЕКС;
Чл.14. Общия размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове
включват разходи свързани със спортната им дейност, а именно:
1. Такси за картотекиране на състезатели;
2. Разходи за: съдийски, медицинско лице, командировки, транспорт;
Чл.15. Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, изпълняват
договореното по определените параметри и изразходват средствата по предназначение. Те се
отчитат с междинен отчет / в срок от 14 дни / и финален отчет в съответствие с изискванията
на Закона за счетоводството.
Чл.16. За спортен клуб, който не е отчел предоставената субсидия в срок не се
превежда следващ транш от годишния размер на субсидията за клуба.
Чл.17. Средствата отпуснати на спортните клубове, както и за спортни дейности не
могат да се използват за трансфер на състезатели от клубове извън Община Вълчи дол.
Чл.18.Всички разходи на спортния клуб да се отчитат съгласно Приложение №2 и №3
от настоящата Наредба.
Чл.19.Правоспособните треньори, получили разрешение за спортна дейност и
финансиране по чл.4. от Наредбата получават хонорари на база лекторски часове в т.ч.
осигуровки – /не повече от 4 /четири/ часа седмично/ за всички видове спорт и до 8 /осем/
часа седмично за треньорите по футбол.

Гл. VIII. Контрол и санкции
Чл. 20.ОЕКС или други упълномощени от Кмета служебни лица, упражняват контрол
върху финансовите средства на спортните клубове, които са получили от Общинския
бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и
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информация за дейността им и тренировъчния / занимания по график и налични групи/ им
процес, както и да извършва проверки на място.
Чл. 21.Спортните клубове, които използват не по предназначение предоставените им
по тази Наредба средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена
според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Редът за
възстановяване на средствата се постановява със Заповед на Кмета.
Чл. 22.При констатиране на неправомерно ползване на предоставените средства или
има неотчетени разходи по предоставените субсидии по тази Наредба, Кметът има право
едностранно да прекрати изпълнението на договора.
Настоящата Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в
община Вълчи дол е приета с Решение №………………..по Протокол №………..от проведено
на …….заседание на Общински съвет Вълчи дол.
Приложение №1

ФОРМУЛЯР
За финансов отчет №………………/……………….
Организация:_________________________________
наименование на организацията

Договор №______/__________ г.
Утвърдена сума:
Решение №……
Банкови
преводи от
Община
Вълчи дол
Отчетени
средства
до датата
на този
отчет

На

Първи
транш

Вид на
документа/
дата

лв.
Първи
Вид на
транш
документа/
дата
лв.

Размер на средствата, които
се отчитат с този отчет

Втори
транш

лв.
Втори
Вид на
транш
документа/
дата
лв.

лв.
словом

Вид на
документа/
дата

Трети
транш

Вид на
документа/
дата

лв.
Трети
Вид на
транш
документа/
дата
лв.
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Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния документ

№/дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
лв.
ст.

Всичко
Председател:____________________
подпис и печат на организацията

Гл. Счетоводител/Директор
Изисквания:
Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст
„Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по
договора/оригиналните документи се представят за справка/.
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията
определени от закона за счетоводството в т. ч. към всяка фактура се прилага касова бележка;
към всеки разходен документ – разходен касов ордер.
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Приложение №2

ОПИС
на получените суми за класиране на участниците
от ……….…………………………..………………………………………….……,
/ турнир, състезание/
проведен на ………………...…

№

Трите имена на участника

ЕГН

класиране

сума

Председател:……………….
/………………/
………………….
/ дата /

подпис
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Приложение № 3

ВЕДОМОСТ
за изплатени суми при провеждане на ………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………
№

Име и фамилия

ЕГН

длъжност

сума

марка
автомобил
и
изминати
км.

№ на
фактура
за
гориво

Председател:…………………
/…………………/

…………………
/ дата /

сума

подпис
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Приложение № 4

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 ал…. т…. от Наредбата за условията и реда за финансиране на
спортните клубове в община Вълчи дол.
за ……..…г.

Прилагам:
1. Информация за постиженията на клуба /до една страница/през предходната
година;
2. План за развитие на клуба през настоящата бюджетна година;
3. Валидно актуално състояние;
4. Копие на лиценз МС (право за развиване на спортна дейност);
5. Копие на регистрация от Министерството на правосъдието, като сдружения
с не стопанска цел / СНЦ / за извършване на обществено полезна дейност;
6. Копие на удостоверенията или дипломи за треньорска правоспособност;
7. Седмичен график на тренировъчен процес;
8. Отчет за отпуснатите и изразходвани средства за предходната бюджетна
година , утвърден от финансовия контрольор на Община Вълчи дол.
9. Други – по преценка на заявителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….
/……………/
……………..
/ дата
/

Приложение № 5
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ………………………………………………………………………………………………..

име, презиме, фамилия

………………………………………………………………
Заявявам желанието си да се занимавам със спортна дейност на
територията на Община Вълчи дол през ………..г. съгласно гл.V от Наредбата за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчи
дол.

Прилагам:
1.Документ за треньорска правоспособност.
2.Информация за бъдещата спортна дейност през ………г./до две страници/

с уважение:…………….
/……………/
………………….
/ дата /

