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П Р А В И Л Н И К  

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С настоящия правилник Община Берковица 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 елитните състезатели и да се увеличи броят на 

активно ангажираните със спорт подрастващи. 

II. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  

Чл.2. Спортните клубове, които се субсидират от Община Берковица, трябва да отговарят на 

следните условия: 

1. Дейността и седалището на управление да са на територията на Община Берковица; 

2. Да са вписани в централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в Националния регистър на 

спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;  

3. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в 

централния регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта;  

4. Да водят активен тренировъчен процес, да участват в състезания, включени от съответната 

спортна федерация в държавния спортен календар и да съдействат за провеждането на 

мероприятия от общинския спортен календар;  

5. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния 

счетоводен стандарт.  

Чл.3. Право на финансово подпомагане от Община Берковица имат спортни клубове, които 

имат треньори с професионална правоспособност и квалификация /диплом, сертификат, НСА, 

треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/.  

Чл.4. Да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите 

особености и регионалните възможности за тяхното практикуване. 

Чл.5. В годината на кандидатстване за финансиране спортните клубове трябва да са 

регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.  

Чл.6. Право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл.11 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна 

дейност.  
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Чл.7. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.  

Чл.8. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза и които при осъществяване на 

дейността си прилагат форми на платено обучение за своите състезатели. 

Чл.9. Не се подпомагат спортни клубове, които получават пряко финансиране от бюджета 

на Община Берковица. 

ІІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Чл.10. Община Берковица подпомага спортни клубове за дейности, отговарящи на 

условията в настоящия правилник. 

 

Чл. 11. Общата сума на средствата за финансово подпомагане на дейността на спортните 

клубове се определя с Решение на Общински съвет – Берковица, с приемане на бюджета на 

Община Берковица за новата календарна година. 

 

Чл. 12. Увеличението на средствата, гласувани за финансово подпомагане на дейността на 

спортните клубове спрямо предходната година се разпределя от Комисията по чл. 17. за развитие 

на детско-юношеския спорт. 

 

Чл.13./1/ Желаещите да получат финансови средства от Община Берковица спортни 

клубове, подават заявление чрез деловодството на Общината /Приложение 1/, в което се изписват:  

1.Пълното юридическо наименование на спортния клуб;  

2.Пълен и точен адрес за кореспонденция;  

3.Председател на клуба /президент/ ; 

4.Телефон; 

5.Банкова сметка;  

/2/ Като неразделна част от заявлението се прилагат: 

1. Кратко описание на годишната  дейност на клуба, за която са необходими средствата 

/Приложение № 2/; 

2. Проектобюджет /Приложение № 3/; 

3. Заверени списъци по възрастови групи на активно занимавищете се със спорт в клуба, 

включващи: трите имена, година на раждане, адрес, телефон за връзка, за учащите – училище и 

клас /Приложение № 4/; 

4. График на седмичната натовареност на занимаващите се по групи; 

5. Поименен списък с имената и квалификацията на треньорите, съгл. чл. 3; 

6. Копия от документи, удостоверяващи изискванията по чл.2, т.1, т.2 и т.3. 
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Чл.14. С подпис и печат представляващият клуба декларира, че посочената информация е 

вярна и пълна и при промяна на данните ще информира своевременно Община Берковица. 

Чл.15. Заявленията по чл. 13 се входират в Общинска администрация в срок до 10 

февруари за 2017 година и  до 15 януари за всяка следваща година. 

Чл.16. Спортните клубове, изпуснали срока за кандидатстване по чл. 15, както и 

новорегистрираните през годината и тези, получили членство в лицензирана национална спортна 

федерация в годината на финансиране, не подлежат на субсидиране. 

 

 

ІV. ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА СПОРТ 

Чл.17./1/. Кметът на Общината назначава със Заповед общинска комисия за спорта за срока 

на мандата си. 

/2/Комисията се състои от пет члена: председател - зам. -кмета, отговарящ за спорта, двама 

служители на общинската администрация и двама общински съветници. 

/3/. За своята работа Комисията съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове 

задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него. 

/4/. Общинската комисия за спорта провежда заседание не по-рано от десет дни след провеждане 

на заседанието на Общинския съвет, на което се приема общинския бюджет. 

V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл.18. Общинската комисия за спорта 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 информация за дейността им, и да извършва проверки на място. 

Чл.19. Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства съобразно план-

програмата на Общински съвет – Берковица. 

Чл.20. Спортните клубове, които използват не по предназначение предоставените им по този 

правилник средства, ги възстановяват в пълен размер. Редът за възстановяване на средствата се 

постановява със Заповед на Кмета. 

Чл.21. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно 

представени документи по раздел ІІІ, се лишават от финансово подпомагане за следващите 2 

години. 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за кандидатстване за субсидиране, съгласно чл.13  от Правилника  за условията и реда за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Берковица 

 

ДАННИ ЗА КАНДИТАТСТВАЩИЯ 

 

Официални данни 

Пълно юридическо 

наименование на спортния 

клуб  

 

Вид спорт
  

Пълен и точен адрес за 

кореспонденция 
 

 

Официален представител -  

Председател/президент/ 

на клуба  

 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

 

e-mail 
 

Банкова сметка
  

 

 

 

 

Име, подпис и печат  
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Приложение №2 

 

 

………………………………………..................................................................………… 

/пълно наименование на клуба/ 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТА 

 

1. Брой  състезания, съгласно спортния календар на Федерацията, на която е член 

клуба:…………………… 

 

2.Собствени изяви /турнири, състезания и др., извън календара на Федерацията/: 

брой:……………  

наименование: 

................................................................................................................................................ 

 

3. Участие в общински мероприятия:  

брой: ............................,  

наименование: 

................................................................................................................................................ 

 

4.Ползвана спортна база/възмездно или безвъзмездно/………………………….. 

 

 5. Брой състезатели, възрастов обхват:  

Възрастова 

група 
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Брой         

 

 

 

6. Поименен списък с имената и квалификацията на треньорите, съгл. чл. 3 от Правилника: 

 

 

  

 7. Прилагам график на седмичната натовареност на занимаващите се по групи /посочва се ден, 

час и място за всяка възрастова група/. 

 

 8. Прилагам копия от документи, удостоверяващи изискванията по чл.2, т.1, т.2 и т.3. 

 

 

 

Име, подпис и печат  

 

 

 

 

№ Име, презиме и фамилия Вид документ за 

правоспособност 

№, дата и място на 

издаване 
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Приложение №3 

 

Проектобюджет за календарна година, за която се кандидатства 

1.Приходи: 

1.1.Получено финансиране от съответната спортна федерация ...................... 

1.2.Приходи от:  

-такси събирани от клуба…………… 

-други приходи…………... /.................................................................................................................../ 

                                                                                 изписват се източниците 

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

 

2.Разходи: 

А.Общо средства за участие на състезатели и отбори в състезания от спортния календар на 

Федерацията ...................................... 

Прилага се пълна разбивка за всяко едно състезание като се посочват: дата на провеждане, 

брой участници, пътни, дневни, нощувки и др. 

 

Б. Общо средства за организиране на състезания от спортния календар на Федерацията 

...................................... 

Прилага се пълна разбивка за всяко едно състезание като се посочват: дата на провеждане, 

възнаграждения за съдии, медицинско осигуряване, обслужващ персонал и др. 

 

В. Общо средства за състезания, които не са включени в спортния календар на Федерацията 

...................................... 

Прилага се пълна разбивка за всяко едно състезание като се посочват: дата на провеждане, 

брой участници, пътни, дневни, нощувки, такси за участие и др. 

 

Г. Такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации ................. 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточнява се брой, единична цена, наименование на таксата, за какво и къде се внася 
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Д. Общо възнаграждения по трудови, граждански договори, изплащане на възнаграждения по 

решения на УС на клуба ............................................. 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточняват се лицата и за какво е заплащането 

 

Е. Общо средства за екипировка на състезатели ............................. 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточнява се вида на екипировката, единична цена и брой  

Ж. Закупуване/наемане на материали, специализирана техника и съоръжения ............................. 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточнява се за какво е разхода 

З. Общо за застраховка на състезатели ..................................... 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточнява се вида на застраховката, единична цена и брой  

 

И. Други..................... 

/........................................................................................................................................................................
/ 

уточнява се за какво е разхода 

 

ОБЩО РАЗХОДИ /А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+И /: ........................................... 

 

ИСКАНА СУБСИДИЯ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ ............................................ 

 

Име, подпис и печат  
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Приложение №4 

ВЪЗР ГР. ............................................ 

 

ПОДПИС, ПЕЧАТ 

ТРИТЕ ИМЕНА НА 

СЪСТЕЗАТЕЛЯ 

ГОДИНА НА 

РАЖДАНЕ 

АДРЕС УЧИЛИЩЕ КЛАС НА 

ОБУЧЕНИЕ 

ТЕЛЕФОН ЗА 

ВРЪЗКА 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


