НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА МЕЖДУ
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО ВИД СПОРТ В ОБЩИНА ГАБРОВО
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя и допълва, като се създават нови т. 1-т. 12 и става, както
следва:
„(1) Средствата се разходват за осъществяване на спортно – състезателната
дейност на клуба, а именно:
1. транспортни разходи в страната и чужбина до мястото на състезанието или
други такива, пряко свързани със спортното събитие;
2. разходи за храна /без алкохол и коктейли /;
3. разходи за осигуряване на възнаграждения на спортни специалисти и
персонал;
4. разходи за наем, поддръжка и ремонт на спортни съоръжения;
5. разходи за тренировъчен лагер и/или подготовка за състезания;
6. за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и консумативи;
7. за нощувки, свързани със спортно събитие;
8. за материални награди - купи, медали, плакети, грамоти;
9. разходи за съдии, охрана и медицинско осигуряване на спортни събития;
10. разходи за такси на ММС, лицензирани федерации и БФС /заверка на
картотеки и такса за участие в състезания/;
11. разходи за медикаменти за спортно възстановяване и лечение на спортни
травми.
12. разходи за застраховки на картотекирани състезатели от спортния клуб.
2. Ал. 2 става:
„(2) Спортните клубове отчитат и доказват пред Община Габрово
законосъобразността и целесъобразността на разходваните финансови средства.
Финансовите средства се превеждат по сметка на спортния клуб.“
§ 2. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 6 се изменя и става:
„Състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и пред
състезателни медицински прегледи съгласно действащото законодателство;“
2. т. 10 се допълва и става:
„Да нямат публични задължения към Общината или Държавата, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване;“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения, като става, както
следва:
1. Ал. 1 се изменя и допълва, като става:
„(1) Кандидатстването за финансово подпомагане се извършва в срок до 31
януари на съответната календарна година, чрез подаване на Заявление за финансово
подпомагане.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения в т. 3-т. 10, създава
се нова т. 11 и става, както следва:
1. отменя се.

2. отменя се.
3. Копие на документи за придобитата професионална правоспособност и
квалификация на треньорите на спортните клубове съгласно действащото
законодателство;
4. Декларация, че картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт са
преминали през задължителните медицински прегледи;
5. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния
спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране
на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния
спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране
на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
7. Копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб;
8. Отчет за тренировъчната и състезателната дейност за предходната година;
9. Копие от Годишния спортен календар за предстоящата година, заверено от
представляващия спортния клуб или упълномощено от него лице;
10. Заверено копие от документ, удостоверяващ наличие на разплащателна
сметка, издадено от съответната банка;
11. Декларация за липса на публични задължения към Общината и държавата
или данни за тяхното разсрочване или отсрочване.
§ 4. Чл. 29 се изменя и допълва, като става, както следва:
1. Текстът на чл. 29 става ал. 1, като се изменя и допълва, както следва:
„(1) За получаване на парична сума в деловодството на Община Габрово се
подава Заявление за получаване на финансови средства за спортно-състезателна
дейност, подписано от представляващия спортния клуб, към което се прилагат:
2. т. 1 – т. 4 се отменят.
3. Създава се нова т. 7 със следния текст:
„7. Отчет за изразходване на средствата по предходно Заявление за получаване
на финансови средства за спортно-състезателна дейност.“
4. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Исканата парична сума по всяко заявление не може да надвишава 30 % от
размера на определените съгласно тази наредба средства за спортния клуб за
съответната календарна година.“
5. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Паричната сума по ал. 2 се превежда авансово по посочената от спортния
клуб банкова сметка след одобряване на отчета по ал. 1, т. 7 от дирекция „Финансовосчетоводна” и отдел “Правен“ на Община Габрово.“
6. Създава се нова ал. 4 със следния текст:
„(4) Последният отчет за разходвани средства се подава най – късно до 15.01. в
годината следваща календарната година, в която същите са били усвоени.“
§ 5. Чл. 30 се изменя и допълва, като става, както следва:
1. Текстът на чл. 30 става ал. 1, като се изменя и допълва, както следва:
1.1. „(1) Отчетът на финансовите средства по чл. 29, ал. 1, т. 7 следва да
отговаря на следните изисквания:
1.2. т. 1 се изменя и допълва, като става, както следва:

„1. Всички документи, които са приложени към отчета следва да са копие на
оригиналните документи, заверени с печат на клуба и текст: „Вярно с оригинала”. На
всеки документ е необходимо да е изписано „Разходът подлежи на възстановяване от
бюджета на Община Габрово“, пояснение за какво се отнася и посочване на
съответното състезание, в случай, че е приложимо.“
1.3. т. 2 се изменя, като става, както следва:
„2. При разплащане извършено в брой, към фактурата се представя копие на
фискален бон, а при плащане по банков път - копие от платежното нареждане.“
1.4. т. 6 се изменя и допълва, като става, както следва:
„6. При отчитането на разходи за транспорт или транспортни услуги се
прилагат:
- при ползването на фирма-превозвач - копие на фактура с посочения маршрут,
дати на пътуването, възрастова група и за кое събитие от спортния календар се отнася
превоза;
- при отчитането на билети, се представя тяхно копие, на което се вижда:
номерата и цената им, дата на пътуване и маршрута;
- при представяне на фактура за гориво - в случай, че автомобилът е
собственост на спортния клуб се прилага копие от пътен лист и копие на талона на
автомобила, а когато автомобилът не е собственост на спортния клуб се прилага
копие от заповед за командировка, копие на талона на автомобила и копие на
фискален бон.“
1.5. т. 7 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Признават се разходи по фактури извършени след 01.01. на годината, в
която се отпускат средствата и крайния срок за подаване на заявления за отпускане
на средства е 01.12. на същата година.“
§ 6. Чл. 33, ал. 1 се изменя и допълва, както следва:
„(1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства за
текущата година в срока по чл. 29, ал. 4.“
§ 7. Създават се Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за
изменение и допълнение на наредба за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата
между спортните клубове по вид спорт в община Габрово, приета с Решение
№..................... на Общински съвет Габрово, както следва:
„§ 1. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение
на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово, влиза в сила
на.........2020 г.“

МОТИВИ

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на
средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово

С Решение № 19/22.02.2018 г. на Общински съвет Габрово е приета Наредба за
условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и
разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община
Габрово.
В периода на действие на нормативния акт се установи, че регламентираните в
него ред и условия за получаване на финансови средства предназначени за
подпомагане на спортните клубове биха могли да се оптимизират и променят.
Отделно от това в наредбата съществуват изисквания за представяне на документи, с
които Община Габрово следва да получи по служебен път или чрез съответна справка
в публични регистри.
Към настоящия момент Наредбата предвижда заявяването и изплащането на
средства от бюджета на Община Габрово за финансово подпомагане да става едва
след извършване на съответните допустими разходи. Това безспорно създава
затруднение за спортните клубове, чието финансиране става приоритетно от членски
внос, а от друга страна същетвуващото ограничението по отношение на видовете
допустими разходи създава допълнителна пречка за дейността им.
С въведените ограничителни мерки по време на обявеното извънредното
положение в страната ситуацията с финансовите затруднения на спортните клубове се
задълбочава, тъй като те не функционираха значителен период от време и съответно
не получаваха постъпления от членски внос.
Предстои цялостна промяна на Наредбата, но до нейната подготовка и
приемане, считаме, че предложените промени са належащи, биха подобрили
функционирането на спортните клубове, създадали за тях една финансова сигурност и
независимост, което е основна цел на настоящия проект. Стремежът е с приемането
на измененията и допълненията на Наредбата да се създадат тези гаранции, които ще
подобрят спортната среда в общината и възможностите за упражняване на масов
спорт.
Цел на новата уредба е и да се преодолеят противоречията по отношение
изискуемите документи от спортните клубове в процедурата по заявяване на искането
за финансиране и изплащане на средства, и да се постигне съответствие с
приложимите нормативни актове.
Като резултат се очаква измененията и допълненията на Наредба за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение
на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово да доведат до
оптимизация на процедурите, създаване на допълнителни възможности за спортните
клубове и повишаване на ефективността на спортно-състезателната им дейност.
Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни
финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни
човешки ресурси.

Предлаганият проект на Наредба е съобразен с разпоредбите на европейските
директиви и регламенти, съответства на основните нормативени актове – ЗМСМА и
ЗФВС, както и със специалните изисквания на ЗНА.
Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредба е 14
дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.
Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са
следните:
1. С предлаганите нормативни промени се въвеждат единствено облекчения и
положителна промяна в правната сфера на заинтересованите, с оглед оптимизация на
процедурите по заявяване, изплащане и отчитане на средствата, определени в
бюджета на Община Габрово и предназначени за финансово подпомагане на
спортните клубове.
2. При провеждане на обществената консултация в съкратен срок, ще се
създаде възможност Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение
на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово да бъде
внесена за обсъждане и евентуално приета от Общински съвет Габрово още през
месец юли 2020 година, а предстоящото до края на настоящата календарна годината
финансово подпомагане на спортните клубове да стане по една бърза и облекчена
процедура, която да осигури нормалното им функциониране и участие в спортносъстезателна дейност.

