
МОТИВИ 

 

към проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на 

физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на територията 

на Община Две могили, област Русе 

 

На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, Ви представяме следните Мотиви към Проект на нова Наредба за условията и 

реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-

туристическата дейност на територията на Община Две могили, област Русе 

 

І. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за 

финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-

туристическата дейност на територията на Община Две могили, област Русе 

-Проектът на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на 

физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на 

Община Две могили, област Русе е разработен в изпълнение на чл. 133, ал. 2 от Закона 

за физическото възпитание и спорта (обн. ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.), чл. 8, чл. 26, ал. 3, 

и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от 

Административно процесуалния кодекс. Проектът на наредбата цели регламентиране 

правила за финансово подпомагане на спортни клубове със седалище и развиващи 

дейност на територията на Община Две могили. С предложения проект на Наредба се 

определят: 1. Условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови 

средства от Община Две могили за финансово подпомагане на спортните клубове; 2. 

Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове и механизмът за оценка на 

спортните резултати; 3. Редът за отчитане и доказване на законосъобразността и 

целесъобразността на разходваните средства. 

Право на подпомагане по реда на тази Наредба имат спортни клубове със 

седалище и развиващи дейност на територията на Община Две могили. 

Съгласно чл. 3 от проекта, общата сума на средствата за финансово подпомагане 

на спортните клубове се утвърждава от Общински съвет с приемане на бюджета за 

текущата година на Община Две могили.  

ІІ. Целите, които се поставят с предложения проект са: 
Общата цел на финансовото подпомагане е развитие на масовия спорт за деца, 

младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и 

психическата им дееспособност и подобряване качеството на живот; подобряване на 

условията и възможностите за развитие на спорта чрез провеждане на състезания и 

практикуване на масов спорт. 

Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигне: 

1. Реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и 

младежи в спортни клубове, развиващи масовия детско - юношески спорт с оглед 

подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и 

създаване на мотивация за спортно развитие; 

2. Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни 

резултати чрез участие в Държавния спортен календар на съответната спортна 

федерация; 

3. Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, 

включително с увреждания. 

 



ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на проект на 

Наредбата: 

- За прилагане на Проекта за Наредба за условията и реда за финансиране и 

подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност на 

територията на Община Две могили, област Русе не са необходими финансови 

средства. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата, включително финансовите, 

ако има такива:  

- С приемането на наредбата се постига обективност, прозрачност и справедливост при 

определяне размера на финансово подпомагане на спортните клубове, развиващи 

дейност на територията на Община Две могили, съобразно постигнатите спортни 

резултати. Точното и ясно регламентиране на правилата за финансиране и отчитане на 

финансовите средства ще доведе до прозрачност и по-висока отчетност. 

 

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.  
-Предлаганият проект на нова Наредба е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. 

Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на 

Европейския съюз. 

 

VІ. Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на 

европейското законодателство.  

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А 
      № 32 
 

ЗА 
 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И 
ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, 

СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, 

ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с 
чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта с Решение № .... по Протокол № 

……./……..01.2021 г. на Общински съвет – Две могили 
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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Раздел I 

Предмет и обхват 
 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 

1. Условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от 

Община Две могили за финансово подпомагане на спортните клубове; 

2.Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове и механизмът за оценка на 

спортните резултати; 

3.Редът за отчитане и доказване на законосъобразността и целесъобразността на 

разходваните средства. 

(2) Финансовото подпомагане по реда на тази Наредба се състои в частично възстановяване 

на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с масов спорт за всички. 

Чл. 2. Право на финансово подпомагане по тази Наредба имат спортни клубове със 

седалище и развиващи дейност на територията на община Две могили. 

Чл. 3. Общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове 

се утвърждава от Общински съвет с приемане на бюджета за текущата година на Община 

Две могили. 

Чл. 4. Средствата се предоставят на спортните клубове, като размерът на 

финансовото им подпомагане е на база обхватът възрастови групи от спортуващи, 

постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортната база и 

условията за развитие, както и степента на участие в общинските, държавни и 

международни прояви. 

Раздел II 

Цел и резултати 

Чл. 5. Общата цел на финансовото подпомагане е развитие на масовия спорт за деца, 

младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и 

психическата им дееспособност и подобряване качеството на живот; подобряване на 

условията и възможностите за развитие на спорта чрез провеждане на състезания и 

практикуване на масов спорт. 

Чл. 6. (1) Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигне: 

1. Реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и 

младежи в спортни клубове, развиващи масовия детско - юношески спорт с оглед 

подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване 

на мотивация за спортно развитие; 

2. Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни 

резултати чрез участие в Държавния спортен календар на съответната спортна федерация; 

3. Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, 

включително с увреждания. 
(2) Финансовото подпомагане по тази наредба, се предоставя за възстановяване на 

разходи, за развитие на дейности, пряко свързани с:  

1. масов спорт за всички;  

2. разходите за състезателно-тренировъчната дейност на спортните клубове и спортно-

туристически клубове. 
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Раздел III 
Получатели 

 
 Чл. 7 (1) Получатели на финансово подпомагане за възстановяване на разходи за 

развитие на дейностите в областта на масовия спорт са спортни клубове, които отговарят 

на условията за финансово подпомагане по реда на настоящата Наредба. 

(2) Спортните клубове са юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване 

на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, със седалище и адрес на управление община Две могили и развиващи спортна дейност 

на територията на община Две могили. 
(3) Получателите разходват предоставените средства при съобразяване с пазарните 

условия, икономически най-изгодни цени и в съответствие с националното 

законодателство. 

 
Раздел IV 

Рамка на бюджетните средства 
 

Чл. 8 (1) Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се предвиждат 

в бюджета на община Две могили за всяка финансова година и се утвърждават от 

Общински съвет Две могили. 

(2) Конкретният размер на отпусканите средства се определя при условията, реда и от 

комисията по чл. 21. 

 

 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Раздел I 
Общи критерии за допустимост 

 
Чл. 9. (1) Право на финансово подпомагане имат спортните клубове, които са 

сдружения с нестопанска цел по смисъла на чл. 12 и спортно-туристическите дружества по 

смисъла на чл.38 от Закона за физическото възпитание и спорт, както и спортните клубове- 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за извършване на общественополезна 

дейност за организиране и насърчаване на децата да се занимават с физическа активност, 

спорт без състезателен характер и спортно-туристическа дейност.  

(2) Право на финансово подпомагане имат всички спортни клубове по смисъла на чл. 17 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, които отговарят на следните условия: 

1. Имат седалище и развиват дейността си на територията на община Две могили; 

2. Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по 

съответния спорт, водят тренировъчен процес на територията на община Две могили; 

3. Да са вписани в Агенция по вписванията като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на обществено полезна дейност със седалище на територията на община 

Две могили; 

4. Да имат валидно членство в съответната спортна федерация и да са вписани в Публичния 

регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, 

воден от Министерство на младежта и спорта или Българският футболен съюз; 

5. Да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, организирани от 

съответната спортна федерация или БФС и включени в държавния и международния 

спортен календар, както и в мероприятията от Общинския спортен календар; 

6. Да нямат финансови задължения към държавата и Община Две могили, освен ако е 

допуснато отсрочване/разсрочване с акт на компетентен орган; 

7. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите 

Национални счетоводни стандарти; 
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8. Да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е 

многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата  и 

задълженията му; 

9.Да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на община Две могили 

минимум една година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане. 

(3) Туристическите клубове кандидатстващи за финансово подпомагане от община Две 

могили трябва да отговарят на следните условия:  

1. имат седалище на територията на община Две могили;  

2.са осъществявали съответно спортна или спортно-туристическа дейност минимум 1 

година преди кандидатстване за финансиране,  

3.нямат изискуеми публични задължения към община Две могили и държавата, освен ако е 

допуснато отсрочване/разсрочване с акт на компетентен орган; 

4.са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията;  

5. са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, воден от министъра на младежта и 

спорта.  

 

 

Раздел II 
Критерии за недопустимост 

 

Чл. 10. (1) Финансово подпомагане по реда на тази наредба не се предоставя на: 

1. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) осъществяващи дейност в частна полза 

или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 
2. Спортни клубове, на които Община Две могили е предоставяла финансово подпомагане 

и те не са изпълнили задълженията си по смисъла на тази Наредба;  

3. Професионални спортни клубове, търговци и търговски дружества 

4. Спортни клубове на които Община Две могили е отдала за ползване спортни обекти, 

приходите от които остават за клуба; 

5. Спортен клуб обявен в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност 

6. Спортен клуб в ликвидация; 

7. Спортен клуб с прекратено членство в лицензирана спортна организация; 

(2) Задължително условие за финансово подпомагане на непрофесионалните спортни 

клубове е изискването, за не по-малко от 60 на 100 от картотекираните спортисти аматьори 

от съответния спортен клуб, да са с постоянен или настоящ адрес на територията на 

община Две могили. 

 

Глава трета 
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ 
 

Раздел I 
Общи положения 

 
 Чл. 11 В обхвата на дейностите за насърчаване на масовия спорт се включват 

спортни дейности за: 

1. Спорт за деца и юноши; 

2. Аматьорски масов спорт за мъже и жени; 

3. Масов спорт за хора с увреждания. 

 Чл. 12 Получатели на финансово подпомагане за частично възстановяване на 

разходи за развитие на дейностите по реда на тази глава са спортни клубове, които 

отговарят на условията за допустимост, посочени в глава втора. 
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Раздел II 

Условия за насърчаване на масовия спорт за деца и юноши 
 
Чл. 13. (1) Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва 

съобразно Методиката за разпределение и изчисление на точките на клубовете 

(Приложение № 2.1). 

(2) Със средствата, отпускани от Община Две могили на спортни клубове, се подпомага 

частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с учебно-

тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спорта за деца и юноши. 

(3) Допустими за финансиране са разходи, представляващи: 

1.Разходи за подготовка и възстановяване на спортисти: 

а) Разходи за провеждане на спортни лагери, които включват разходи за органтизиран 

транспорт, престой, на състезатели и треньори до мястото на провеждане на лагера; 

б) Разходи за медицински прегледи на спортисти; 

2. Разходи за участие на спортисти в състезания от Държавния и Международния спортен 

календар, които включват: 

а). Разходи за храна и нощувка на състезатели и треньори в дните на провеждане на 

състезанието; 

б). Разходи за пътуване от гр. Две могили до мястото на провеждане на състезанието и 

обратно за физическите лица – състезатели, треньори; 

в). Разходи за охрана, свързани с домакински състезания; 

3. Разходи за медицинско обслужване 

4. Разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Две могили; 

5 Разходи за закупуване на екипировка и спортни пособия, с изключение на дълготрайни 

материални активи. 
6.Хонорари и граждански договори за треньори, жури, съдийски такси, възнаграждения за 

медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, при организиране на състезания, в 

които клуба е домакин (отчита се с ведомост за изплатени хонорари, фактура или граждански 

договор 
7.Материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна 

екипировка (отчита се с фактура и се прилага списък) 
8.Разходи за застраховки и картотекиране на състезатели 
 Чл. 14 Разходите се документират съгласно изискванията на счетоводното и 

данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, както и 

въз основа на следните документи: 

1. Заповед за провеждане на спортен лагер; 

2. Списък на спортисти и треньори; 

3. Първични счетоводни документи – фактури, придружени от поименен списък на 

участвалите в лагера спортисти и треньори; 

4. Декларация от родители, че не са заплатили такса за лагер, нощувки, храна и транспорт 

за участие в състезание, спортна екипировка. 

 

Раздел III 
Условия за насърчаване на аматьорски масов спорт по групи мъже и жени 

при индивидуални и колективни спортове 
 

 

 Чл. 15 (1) Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва 

съобразно Методиката за изчисление и разпределение на точките (Приложение №….). 

(2) Със средствата, отпускани от Община Две могили на спортни клубове, се подпомага 

частичното възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с 
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тренировъчната и спортно-състезателната дейност на масовия аматьорски спорт за мъже и 

жени. 

(3) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи, като редът за 

отчитане е съгласно чл. 28. 

 

 
Раздел IV 

 Условия за насърчаване на масов спорт за хора с увреждания 
 

 Чл. 16 Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно 

Методиката за изчисление и разпределение на точките (Приложение №…). 

 Чл. 17 Със средства отпускани от Община Две могили на спортните клубове се 

подпомага частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани 

със спортно-състезателната дейност на масовия спорт за хора с увреждания, които 

получават финансиране за социалната си дейност от други държавни или общински 

институции или не участват в първенства. 

 Чл. 18 Допустими за финансиране разходи са само фактически извършените разходи 

до размера на договорените дейности по чл. 28. 

  

Глава четвърта 
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
 
Раздел I 

 Формуляри и документи 
 

Чл. 19 Ежегодно, в срок до 15 януари, спортните клубове, отговарящи на 

изискванията на тази Наредба могат да подадат в деловодството на Община Две могили, 

формуляр за кандидатстване за финансово подпомагане –Приложение №  

Чл. 20 Към формулярите за финансово подпомагане прилагат попълнени Методики 

за разпределение и изчисление на точките на клубовете за предходната година, както и 

следните документи: 

1. Копие от Удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър на 

спортните организации в Република България към Министерство на младежта и спорта; 

2. Удостоверение от обслужваща банка за номер на банкова сметка; 

3. Копие от сключен договор с треньор;  

4. Декларация–приложение № 3 

5. Справка – информация за участие в състезания от държавен спортен календар на 

съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и 

официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на 

участниците в първенството; 

6. Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

7. Лице за контакт, имейл и телефон за връзка. 

 

Раздел II 
 Ред за разпределение на средствата 

 

 Чл. 21 В едномесечен срок от изтичане на срока за подаване на документи по чл. 20, 

кмета на Община Две могили определя със Заповед комисия за подбор на спортните 

клубове, допустими за финансово подпомагане по реда на тази Наредба. Комисията е в 

състав от 5 члена и двама резервни, включваща правоспособен юрист, експерт 
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Образование, спорт и интеграция на малцинствата, икономисти, както и Председателя на 

Комисията по Образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и 

туризма, здравеопазване и социална политика към Общински съвет. 

 Чл. 22 Комисията разглежда постъпилите формуляри и документи, заедно с 

приложенията към тях, като извършва и определя верността на изчислените точки. Когато 

са изпълнени всички условия и критерии за финансово подпомагане по реда на тази 

Наредба, комисията изготвя протокол със становище и определя индивидуалния размер на 

средствата за финансово подпомагане на спортните клубове, подлежащ на последващо 

договаряне за съответната година. 

Чл. 23 При определяне на средствата, комисията се съобразява със следните  

критерии за разпределение: 

1.Стойността на една точка се определя, като общия размер на утвърдените средства за 

финансово подпомагане за спорта се раздели на общия брой получени точки на всички 

получатели-спортни клубове; 

2. Средствата за всеки получател-спортен клуб се изчисляват, като произведение от 

получените точки по стойността на една точка. 

 Чл. 24. (1) Комисията съставя протокол, който съдържа: 

1. Състав на комисията; 

2. Опис на получените за разглеждане формуляри; 

3. Мотивирани предложения за отхвърляне на кандидати, които не са изпълнили реда и 

условията за финансово подпомагане по тази наредба 

(2) В протокола се съдържа информация за изпълнение на условията и критериите на тази 

наредба. 

 Чл. 25 В 10-дневен срок от приключване на работата си, комисията представя 

протокола и списък с разпределени суми на спортните клубове на Кмета на Община Две 

могили за утвърждаване и на Председателя на Общински съвет Две могили за сведение. 

 Чл. 26 Утвърдения списък с разпределените и одобрени предварително суми за 

подпомагате на спортните клубове се публикува на интернет страницата на Община Две 

могили в срок 3 дни след утвърждаването му. 

 Чл. 27 В срок до 15 март на текущата година представител на ръководството на 

одобрените спортни клубове сключват договор за финансиране. 

 
Глава пета 

 РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

Чл. 28. (1) Получателите спортни клубове отчитат фактическото разходване на 

финансовите средства за текущата година до 31 Декември. Всички отчети трябва да бъдат 

заверени „Вярно с оригинала” и печата на съответния спортен клуб. Копие от отчета на 

спортните клубове се внася от Кмета на Община Две могили в Общински съвет в срок до 

31 януари на годината следваща годината за която е отчета. 

(2) Отчитането на средствата се документира с формуляр за финансов отчет (Приложение 

№ 5). Към формуляра се прилагат копия на следните документи: 
1. Разходо - оправдателни документи – фактури, счетоводни справки, ведомости за заплати, 

платежни документи, договори, заповеди, протоколи, разходни норми, декларации и др.; 
2. Извлечения от аналитичните счетоводни регистри – за отчетените приходи, разходи, 

актив, пасиви; 

3. Декларация за изпълнение на условията за финансово подпомагане. 
(3) Когато размерът на фактически отчетените финансови средства надвишава размера на 

финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, размерът на 

извършените разходи се признава до размера на предварително отпуснатите средства. 
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(4) Когато размерът на фактически отчетените финансови средства е по-нисък от размера 

на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, спортният 

клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Две могили в срок до 31.01 на 

годината, следваща годината на отчитане. 

Чл. 29 Контролът върху отчетените от спортните клубове средства се осъществява 

от финансовия контрольор в Община Две могили. 
Чл. 30 Финансовия контрольор извършва проверка за законосъобразност, като за 

установени неправомерни отчетени разходи се изготвя становище. Отчетът и становището 

се представят на Кмета на Община Две могили. 
Чл. 31 (1) За установените нарушения по отчитане на разходи за предоставените 

средства, спортните клубове възстановяват пълния размер на средствата по нередовните 

отчетни документи, ведно със законната лихва от датата на получаване на финансовите 

средство до окончателното им изплащане. 

(2) За установеното по ал. 1 спортните клубове се уведомяват писмено за възстановяване на 

средствата, ведно със законната лихва, в едномесечен срок от уведомяването. 

Чл. 32 Цялата документация, свързана с предоставянето на финансови средства за 

подпомагане на спорта се съхранява в деловодството на Общината, съгласно действащите 

вътрешни правила. 

Чл. 33. (1) Кметът на Общината, Дирекция "ФМДТ" и финансовия контрольор 

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. 

 

Глава шеста 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 
Чл. 34. (1) Спортните мероприятия, които се финансират от Община Две могили за 

съответната година, се включват в спортен календар. 

(2) Спортният календар на Община Две могили се съставя въз основа на внесени 

предложения от спортните клубове, второстепенни разпоредители с бюджет и граждани и 

се приема от Общински съвет. 

(3) Спортният календар се публикува на интернет страницата на общината. 

Чл. 35. Община Две могили подпомага реализирането на всички спортни мероприятия, 

включително с благотворителна цел, включени в общинския календар, като осигурява 

безплатно ползване на спортните бази в дните на тяхното провеждане и публично 

оповестява мероприятията. 

Чл. 36. Средствата, отпускани за организиране и провеждане на прояви от спортния 

календар, могат да бъдат разходвани, както следва за : 

1. Медицинско обслужване, охрана, техническо и санитарно обслужване; 

2. Награден фонд; 

3. Купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия, спортна екипировка; 

4. Разходи за транспорт; 

5. За съдийски хонорари по ведомост; 

6. Наем за ползване на съоръжение и/или спортен обект; 

7. Храна и нощувка на участници и съдии по време на проявата; 

8. Озвучаване, водещ и сценично оформление, свързани с официална церемония по 

откриване и закриване на съответната спортна проява; 
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Чл.37. Мл. експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата“ изготвя план-

сметка за разходите по чл. 36 от наредбата, когато Община Две могили е организатор на 

мероприятията и я представя в счетоводството в отдел „Финансово-счетоводна дейност и 

бюджет“. 

Чл. 38. Общински съвет оправомощава Постоянната комисия по образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика от негово име да извършва наблюдение и мониторинг съвместно с общинска 

администрация по изпълнението на спортните прояви. 

Чл. 39. Ежегодно Кметът на Общината внася в общински съвет доклад за изпълнението на 

мероприятията заложени в спортния календар. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. „Аматьорски масов спорт” е колективни и индивидуални спортове, в които се провежда 

доброволна физическа активност и спорт от спортисти аматьори, за които това не е основна 

професия и не получават възнаграждение за тази дейност. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 2 Тази Наредба се приема на основание чл. 133 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 
§ 3 Настоящата Наредба влиза в сила от деня на публикуването й на интернет 

страницата на Община Две могили 
 
 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
 

* Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите 

лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните 

могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-

mail: obshtina@dvemogili.bg 
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Приложение № 1 
                                                                                                                                  Към чл. 19 

 

 

Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г. 

 

ДО 

ОЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА 
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ 
(РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ) ЗА …………….. г. 

ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ 

/по регистрация/ 
 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:  

 

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

- име, презиме и фамилия 

- длъжност 

- телефон (GSM) 

- e-mail: 

 

ЕИК ПО БУЛСТАТ:  

 

Декларирам, че представляваният от мен спортен клуб извършва: 

-  само неикономически дейности, включително дейности за  развитие на масовия детско-

юношески спорт или 

- икономически и неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена 

самостоятелно чрез аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект. 

 

Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

невярно декларирани данни и обстоятелства. 

 

Декларатор: …………….. 

име, фамилия, подпис и печат 

 

Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава 

БАНКОВА СМЕТКА: 

- Банка 

- BIC 

- IBAN 

 

 

 

 



11 

 

Опис на приложените документи ДА/НЕ 

Приложение № 2.1. Методика за разпределение и изчисление на точките на 

клубовете за предходната година за детско юношеските школи на спортните 

клубове 

 

Приложение № 2.2. Методика за разпределение и изчисление на точките на 

клубовете за предходната година за аматьорски масов спорт – по групи мъже 

и/или жени при индивидуалните и колективните спортове 

 

Приложение № 2.3. Методика за разпределение на средствата за любителски 

масов спорт, масов спорт за хора с увреждания на спортните клубове за 

предходната година 

 

Приложение № 3 Декларация по образец  

Приложение № 6 Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавно 

първенство през ……………г. и заверени картотеки от съответната спортна 

федерация 

 

Приложение № 7 Декларация по образец  

Копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистър на 

ЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието 
 

Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния регистър 

на спортните организации в Република България към Министерството на 

младежта и спорт 

 

Удостоверение, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номера на 

банковата  сметка 
 

Копие на документи за придобита професионална правоспособност и 

квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 

25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията 

на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на 

спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. 

Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по 

футбол 

 

Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на 

федерацията или БФС 
 

Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния 

спортен календар на съответната спортна федерация 
 

Други: (описват се)  

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося 
съдебна отговорност. 
 
Председател: ……………………………………………………….. 
Име, фамилия, подпис и печат 

Дата: ………………… 
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Приложение № 2.1. 
Към чл. 13 

 
МЕТОДИКА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА 
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  ЗА  ДЕТСКО ЮНОШЕСКИТЕ ШКОЛИ  

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.  
 

К1. Брой картотекирани спортисти, взели 
участие в проявите от ДСК, съобразно 
норматива на съответната спортна федерация 

Брой 
състезатели 
във 
възрастова 
група. 

Точки за 
възрастова 

група 

Получени 
точки 
(бр. 
състезатели х 
К)  

1. Младежи и девойки   
 

  

2. Юноши и девойки старша възраст.  
 

  

3. Юноши и девойки младша възраст.  К3= 2   

4. Момчета и момичета и деца до 12 г.   К4= 3   

Общо точки       

Тежест     30 

К 1=общ брой точки х30/100       

Забележка:  
1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от 

съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да 

отговаря на норматива на съответната спортна федерация. 

2. Всеки спортист се посочва еднократно само във възрастовата група, отговаряща на 

годините, независимо от това в колко групи е картотекиран. 

 

 

К2. Спортно-състезателна дейност. 
Брой 
първенства 

Точки за 1 
първенство 

Получени 
точки 

Участие в национални първенства :   

колективни спортове: повече от 30 мача годишно 

при разменено гостуване 
  16   

колективни спортове: между 26 и 30 мача 

годишно при разменено гостуване  
  10   

колективни спортове: между 21 и 25 мача 

годишно при разменено гостуване  
  8   

колективни спортове: между 16 и 20 мача 

годишно при разменено гостуване  
  5   

колективни спортове: 15 и по-малко мача 

годишно при разменено гостуване 
  3   

колективни спортове: за всеки турнир при 

първенство в турнири 
  2   
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индивидуални спортове: брой прояви  5  

Участие в зонални първенства – колективни 
спортове 

  

разменено гостуване с 20 и повече мача   8   

разменено гостуване с по-малко от 20 мача   6   

за всеки турнир при първенство в турнири   4   

Участие в регионални  първенства – 
колективни спортове 

  2   

Общо точки       

Тежест     70 

К2=общ брой точки х 70/100       

1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация, 
удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или 
турнирите. 
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички 
възрастови групи (на клуба). 
 
Забележка: За вписаните данни се представят протоколи. За национални рекорди се 
представят служебни бележки заверени от федерациите. 
Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите: 
К = К1 + К2  

Окончателен брой точки: 
  

  

 
Председател: ……………………………………………………….. 
Име, фамилия, подпис и печат                                                        Дата: …………………. 
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Приложение № 2.2. 
Към чл. 15 

 
 

МЕТОДИКА 
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА 

ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  ЗА  АМАТЬОРСКИ МАСОВ СПОРТ – ПО ГРУПА 
МЪЖЕ И ЖЕНИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ  

 
 

К1. Брой картотекирани спортисти – мъже 
и/или жени, взели участие в проявите от ДСК, 
съобразно норматива на съответната спортна 
федерация 

Брой 
състезатели 
във 
възрастова 
група. 

Точки за 
възрастова 

група 

Получени 
точки 
(бр. 
състезатели х 
К)  

1. Мъже и жени   К1= 8   

Общо точки       

Тежест     30 

К 1=общ брой точки х30/100       

 
 
 

К2. Спортно-състезателна дейност. 
Брой 
първенства 

Точки за 1 
първенство 

Получени 
точки 

Участие в национални първенства :   

колективни спортове: повече от 30 мача годишно 

при разменено гостуване 
  16   

колективни спортове: между 26 и 30 мача 

годишно при разменено гостуване  
  10   

колективни спортове: между 21 и 25 мача 

годишно при разменено гостуване  
  8   

колективни спортове: между 16 и 20 мача 

годишно при разменено гостуване  
  7   

колективни спортове: 15 и по-малко мача 

годишно при разменено гостуване 
  6   

колективни спортове: за всеки турнир при 

първенство в турнири 
  5   

индивидуални спортове: брой прояви  5  

Участие в зонални първенства – колективни 
спортове 

  

разменено гостуване с 20 и повече мача   12   

разменено гостуване с по-малко от 20 мача   10   



15 

 

за всеки турнир при първенство в турнири   4   

Общо точки       

Тежест     70 

К2=общ брой точки х 70/100       

 
1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация, 
удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или 
турнирите. 
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички 
възрастови групи (на клуба). 
 
 
Забележка: За вписаните данни се представят: протоколи. За национални рекорди се 
представят служебни бележки заверени от федерациите. Методиката за колективните 
спортове се попълва от клубове, които продължават спортно-състезателната си 
дейност в годината на кандидатстване.  
 
Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите: 
К = К1 + К2  
 

Окончателен брой точки: 
  

  

 
Председател: ……………………………………………………….. 
Име, фамилия, подпис и печат                                                        Дата: …………………. 
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Приложение № 3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният .................................................................................................................... 

Председател на ........................................................................................................................ 

                                             (наименование на спортния клуб) 

гр. .............................., Община ............................., Област ........................................... 

Декларирам, че ръководения от мен спортен клуб  

………………………………………………………………….…………….…………………: 

 

1. Развива/Не развива дейността си на територията на Община Две могили;  

2. Регистриран е/Не е регистриран една календарна година преди годината на 

кандидатстване. 

3. Развива/Не развива спортно състезателна и тренировъчна дейност (масов детско-

юношески спорт, аматьорски спорт за мъже и жени, масов спорт за хора с увреждания) на 

територията на Община Две могили минимум една календарна година преди годината на 

кандидатстване за финансово подпомагане. 

4. Член е/не е член на лицензирана спортна федерация и е/не е вписан в централния 

регистър на Министерството на младежта и спорта. 

5. Има/няма назначени треньори.  

6. Има/няма обособена отделна организационна структура на масовия спорт по 

отношение на дейностите в областта на детско юношеските школи, групи „мъже“ и/или 

„жени“, която да доказва масовия характер на подпомаганите дейности; 

7. Изпълнени са/не са изпълнени антидопинговите правила на спортните 

федерации. (когато е приложимо) 

8. Има/няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното 

законодателство. 

8.1. За задълженията по т. 6 има/няма допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

9. Има/няма заведена аналитична счетоводна отчетност според изискванията на 

Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, ЗФВС.  

10. Декларирам, че със средствата, предоставени от Община Две могили няма да се 

подпомага каквато и да е друга икономическа или неикономическа дейност, извън 

дейността за която се предоставя финансирането. 

11. При настъпване на промяна в което и да е от посочените обстоятелства, съм 
задължен да информирам Община Две могили незабавно.  
 

Дата: ………........      Председател: ............................ 

/подпис и печат/
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Приложение № 4 
 
 
 

Спортен клуб …………………………………………………..                
                                          (наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 
 
Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през .… г 

 
 

 

Име, презиме, фамилия 
 

Възрастова група, в която 
спортистът е участвал в ДП 

Държавно първенство 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Председател: ……………………………………………………….. 
(име, фамилия, подпис и печат) 
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ДО  
КМЕТА НА  
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 
ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № _______ / _________ 

 
за периода от         до        г. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________ 

наименование на организацията 

ДОГОВОР №  ……………………………../………………………год. 
 
Утвърдена сума:                                           лв.    

Получена сума:                                             лв.      

Отчетена сума:                                             лв.      

Направени финансови разходи по изпълнение на договора: 

№ 

по 

ред 

 

Вид на разхода 

Направени 

разходи за 

съответното 

тримесечие 

лева 

Направени 

разходи с 

натрупване 

за годината 

лева 

1 Възнаграждения   

2 Осигурителни вноски от работодател   

3 Разходи за провеждане на спортни лагери   

 Разходи за медицински прегледи на спортисти    

 Разходи за участие на спортисти в състезания   

 Разходи за храна и нощувка на състезатели и 

треньори в дните на провеждане на състезанието 

  

 Разходи за пътуване от гр. Две могили до мястото 

на провеждане на състезанието и обратно 

  

 Разходи за охрана, свързани с домакински 

състезания 

  

 Разходи за медицинско обслужване   

 Разходи за наем на спортна база   

 Разходи за закупуване на екипировка и спортни 

пособия 

  

 Разходи за материални награди   

 Разходи за застраховки и картотекиране на 

състезатели 

  

 ВСИЧКО   

Председател: …………………………………………………………….. 
                                        (име, фамилия, подпис, печат на организацията)             

Счетоводител: ……………………………………………………. 
                                       (име, фамилия, подпис) 

Дата: ……………….. 
 

Проверил финансовите документи: 
Финансов контрольор: …………………………………………………… 
                                       (име, фамилия, подпис) 
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Изисквания: 
1. 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. 

2. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на 

Закона за счетоводството в т.ч.  

* към всеки разходен документ се прилага съответния платежен документ.
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Таблица 1 към приложение № 5 
Към чл. 28, ал. 2 

 
Спортен клуб …………………………………………………..                

(наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 
 
Подготовка и възстановяване 
 

  Тренировъчен лагер Място Брой спортисти 
Възрастова 

група 
Брой дни 

Бр. 

треньори  

пансионат 

на ден 

пътни 

/общо/ 
Сума 

1                 0 

2                 0 

3                 0 

4                 0 

            Общо:     0 

 
 
 
Председател: ……………………………………………………….. 

(име, фамилия, подпис и печат) 

 
 
Дата: …………………. 
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Таблица 2 към приложение № 5 
Към чл. 28, ал. 2 

 
Спортен клуб …………………………………………………..                

(наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 

 

 

Държавен спортен календар/Международен спортен календар 
 

 

  Участие в ДП/МСК - дата и 
място 

Брой 
дни 

Възрастова 
група 

Брой 
спортисти 

Храна 

лева 

Нощувки 

лева 

Пътни 
(общо) 

лева 

Общо 
средства 

1               0 

2               0 

3               0 

4               0 

5               0 

6               0 

 

 

Председател: ………………………………………………………..      
(име, фамилия, подпис и печат)         Дата:  
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Таблица 3 към приложение № 5 
                    Към чл. 28, ал. 2 

 
Спортен клуб …………………………………………………..                

(наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 

 

Спортни бази, на които се провежда тренировъчния процес през……………….година 
 

  Наименование на спортна база Собственост Дата на ползване от-до Наем лева 
Сключен 
договор/споразумение 
за ползване 

1           

2           

3           

4           

5           

      ОБЩО: 0   

 

 

Председател: ………………………………………………………..      
(име, фамилия, подпис и печат)             

Дата: 

 


