Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik
Приложение № 1

Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към Проект
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и
критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни
чифлик

1.
Причини, които налагат изменение и допълнение на Наредба за
условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни
чифлик
С решение №76 от 04.04.2016г. на Общински съвет – Долни чифлик e приета и
действа Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в
община Долни чифлик. В процеса на работа по сега действащата Наредбата са
констатирани пропуски, който затрудняват работата по нейното прилагане. Причините,
които налагат вземане на решение по настоящия проект за изменение и допълнение на
Наредбата са следните:
1.1 Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Наредбата община Долни чифлик подпомага
само спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината. В
конкретния случай е въведено ограничение да бъдат финансирани само местни спортни
клубове. В резултат от практиката на общината по прилагане на Наредбата се оказва, че в
спортните клубове, кандидатстващи за финансова помощ, голяма част от състезателите не
са жители на община Долни чифлик. Тоест, подпомагат се клубове, който разчитат
предимно на състезатели – представители на други общини, а не на местни такива, а така
не се осигурява възможност на местните спортисти да се изявяват. С предлаганата
промяна се цели спортните клубове, подпомагани финансово от община Долни чифлик да
разчитат предимно на местни състезатели.
1.2 В чл. 12 от Наредбата се посочени четири критерия за подпомагане дейността
на спортните клубове. Съобразно посочените критерии спортните клубове биват
оценявани от Общинската експертна комисия по спорта (ОЕКС).
В сега действащата разпоредба не е предвиден критерий за оценка относно
постигнати резултати в прояви, включени в международния спортен календар и
Държавния спортен календар. По този начин клубовете, постигнали резултати на
международно и национално ниво, не могат да бъдат оценени от ОЕКС по тези показатели
и съответно да получат още по-голямо предимство от другите клубове, които нямат
такива успехи.
В чл. 3 от Наредбата е предвидено още, че размерът на финансовото подпомагане
на 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. Тоест, регламентирано е че размерът на финансово подпомагане на
спортните клубове се определя на база степента само на участие на клубовете в спортни
прояви, а не и на организиране на такива. С въвеждането на критерий за организиране
биха се насърчили клубовете да организират спортни прояви, като по този начин би се
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осигурила по-голяма възможност на подрастващото поколение да бъде въвлечено в
спортни занимания.
Предлаганите нови критерии ще осигурят възможност на спортните клубове да
бъдат още по-активни при осъществяване на дейността си и съответно да бъдат по-високо
оценявани при разпределението на финансовите средства.
1.3. В чл. 14 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 от Наредбата са посочени 6 документа. В резултат
на практиката и опита на общината в процеса по прилагането на Наредбата, е установено,
че изискуемите към настоящия момент документи са крайно недостатъчни, за да може да
бъде осъществяван контрол от ОЕКС по правилното прилагане на Наредбата и нейното
изпълнение.
Към настоящия момент контролът, който осъществява ОЕКС е затруднен, поради
липсата на основни данни, който не са предвидени да се посочват от спортните клубове
при подаване на необходимите документи за финансово подпомагане от общината. Такива
данни, които следва да се подават при кандидатстване от клубовете са график на
тренировъчния процес за съответната година с място на провеждане и име на треньора.
С предлагания нов критерий за организиране на спортни прояви от самите клубове
се налага допълнително представяне на списък с тези прояви през календарната година.
Съгласно чл. 14, т. 4 от Наредбата спортните клубове представят подробен отчет за
постигнати спортно-технически резултати през изминалата година. От досега
представяните отчети ОЕКС не може да придобие реална представа дали в действителност
спортните клубове са взели участие в сочените състезания и дали посоченото класиране е
реално, тъй като в някои от подадените отчети липсват документи от спортните
федерации удостоверяващи сочените от клубовете обстоятелства. В тази връзка се
поражда необходимостта клубовете да представят към заявлението си за финансиране и
документ от съответната спортна федерация потвърждаващ участия в състезания през
изтеклата година.
В процеса на работа по оценяване на спортните клубове от ОЕКС е установена и
липсата на информация от колко средства точно се нуждаят клубовете и колко от тези
средства са от собствени приходи. При наличието на такава информация значително би се
улеснила работата на оценяващата комисия при разпределяне на средствата. За целта е
необходимо клубовете да представят със заявлението си план-сметка с необходимите им
средства за осъществяването на дейността си.
Към момента не е предвидено към заявлението да се посочва телефон за връзка и
актуална банкова сметка, което от една страна затруднява комуникацията с клубовете, а от
друга осведомеността на ОЕКС при евентуално финансиране на спортния клуб по коя
банкова сметка ще бъдат преведени средствата. За да бъдат преодоляни тези трудности е
необходимо клубовете към заявлението си за кандидатстване да посочват информация в
тази насока. С предлаганата промяна ще се подобри комуникацията с клубовете, а също и
ежегодно ще се предоставя актуална банкова сметка по която да бъдат превеждани
финансовите средства.
Предлаганите промени в чл. 8 налагат клубовете да представят заедно със
заявлението си за финансово подпомагане и списък на картотекираните спортисти с трите
имена и ЕГН.

9120, гр. Долни чифлик, пл.”Тича”, 1; тел. 05142 2001; факс: 051423444; e-mail: obst_dchiflik@mail.bg
http://dolni-chiflik.acstre.com/

Община Долни чифлик

Municipality Dolni chiflik

Към момента съгласно чл. 14, т.6 и чл. 20, ал.1 от Наредбата спортните клубове са
длъжни да отчитат предоставените финансови средства веднъж до 31.12 на текущата
година и веднъж при подаване на заявлението си за финансово подпомагане. От
практиката на общината се стигна до извода, че неоправдано клубовете представят отчета
си повторно при подаване на своето заявление, тоест два пъти за едно и също нещо. След
като бъде представен отчетът по чл. 20, ал.1 от Наредбата, ОЕКС извършва необходимата
проверка относно правилното изразходване на предоставените средствата. По тези
съображения би следвало подаването на отчета за изразходване на средствата с
заявлението за кандидатстване да отпадне, като с това изменение клубовете ще бъдат
улеснени.
1.4. Съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредбата ОЕКС в четиринадесетдневен срок от
приемане на бюджета на община Долни чифлик разглежда постъпилите заявления и
изготвя списък на одобрените спортни клубове с размера на предлаганите финансови
средства за текущата година.
В процеса по одобряване и оценка на клубовете кандидатстващи за финансиране се
стигна до необходимостта освен изготвянето на горецитирания списък, ОЕКС да съставя
и протокол. С изготвянето на такъв протокол ще се осигури възможност да се излагат
подробни съображения относно одобрените спортни клубове, както и мотиви относно
клубовете, неотговарящи на условията на Наредбата, каквато възможност с изготвянето
само на списък не се осигурява. С предлаганото изменение ще се даде възможност на
ОЕКС, след като изложи в протокола подробните си съображения за одобрените и
неодобрените клубове да предложи на кмета на Общината да сключи договори с
клубовете, отговарящи на изискванията на Наредбата.
В сега действащата Наредба не са уредени правомощия на ОЕКС относно начина
на окомплектоване на необходимите документи за кандидатстване за финансово
подпомагане. Това обстоятелство само по себе си затруднява работата на ОЕКС , предвид
липсата на регламентирани правомощия в тази насока. В тази връзка е необходимо да
бъде уредено в Наредбата правото на комисията да изисква допълнителни документи,
информация и сведения от клубовете в случай на несъответствие или пропуск от страна на
даден клуб да представи определен документ.
1.5. В чл. 19, ал. 1 от Наредбата е уредено, че ОЕКС упражнява контрол върху
изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има право да изисква всички
необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършва проверки на
място. Към настоящия момент поради липсата на информация за място на провеждане и
график на тренировъчния процес бе почти невъзможно да бъдат извършвани проверки на
място. Предвид предлаганата промяна на спортните клубове да им бъдат изисквани при
кандидатстване график на тренировъчния процес за съответната година с място на
провеждане им ще се осигури възможност ОЕКС, след като разполага с необходимата
информация да извършва проверки на място относно спортните занимания и
тренировъчния процес.
2. Цели, които се поставят.
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С предложените промени се цели да бъде улеснена и подобрена работата по
прилагането на Наредбата, както и да бъде засилен контролаът относно правилното й
приложение. Други цели, които се поставят, са да бъдат преодоляни текущите
ограничения на Наредбата, да бъдат подобрени условията по оценяване на спортните
клубовете, както и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство.
3.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За изменението и прилагането на Наредбата не е необходимо разходването на
допълнителни финансови или други средства.
4.Очаквани резултати от изменението и допълнението на наредбата.
Очакванията от прилагането на настоящите изменения и допълнения на Наредбата
са свързани със синхронизиране на текстовете на Наредбата с действащото
законодателство в Република България, както и възможността да се осигурят ясно
регламентирани правила за реда и начина на финансиране на спортните клубове на
територията на община Долни чифлик.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Доколкото настоящите промени са във връзка с влезли в сила закони, които са
съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на
Европейския съюз.
Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и
критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик е разработен
при зачитане на принципите, заложени в Закона за нормативните актове.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
Кмет на община Долни чифлик
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Приложение № 2

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ
КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

§1. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният чл. 8 става ал. 1 на чл. 8.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Задължително условие за финансово подпомагане на спортнитe клубове по ал.
1 е изискването не по-малко от 80 на 100 от картотекираните състезатели от съответния
спортен клуб да са с адресна регистрация в община Долни чифлик.“
§2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова точка 4:
„4. oрганизиране и провеждане от клубовете, на спортни прояви на територията на
общината;“
2. Създава се точка 5:
„5. постигнати резултати в прояви от международните спортни календари и
Държавния спортен календар за предходната година;“
3. Досегашната точка 4 става точка 6.

§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. списък на картотекираните състезатели с трите имена и ЕГН, удостоверяващ
обстоятелството по чл. 8, ал. 2 от Наредбата;“
3. Създават се точки 7, 8, 9 и 10:
„7. график на тренировъчния процес за съответната година с място на провеждане
и име на треньора. Графикът да е утвърден от Управителния съвет на спортния клуб;
8. списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще организира през
календарната година;
9. документ от съответната спортна федерация,
потвърждаващ участия в
състезания през изтеклата година;
10. план-сметка с необходимата сума за настоящата година и данни за това каква
част от нея е осигурена от собствени източници;“
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се оценяват от
ОЕКС въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през изминалата
календарна година, съобразно посочените в чл.12 критерии.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) ОЕКС в четиринадесетдневен срок от приемане на бюджета на община Долни
чифлик разглежда постъпилите заявления и съставя протокол с мотиви за одобрените и
неодобрените спортни клубове, с който прави предложение пред кмета на общината за
сключване на договори. Като приложение към протокола ОЕКС изготвя списък с
одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата
година.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) ОЕКС упражнява контрол върху окомплектоваността на документите при
кандидатстване за финансово подпомагане, като за целта има право да изисква от
кандидатите допълнителни документи и сведения.“
§5. В чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„(1) ОЕКС упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от
общината, като има право да изисква от спортните клубове, всички необходими
счетоводни документи, информация за дейността, както и да извършва проверки на място
относно спортните занимания и тренировъчния процес.“
§6. Приложение №1 към чл. 14 от Наредбата за условията, реда и критериите за
финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик се изменя, съгласно
приложението.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от ........................
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в
община Долни чифлик. Предложенията могат да бъдат депозирани в Център за услуги и
информация на граждани при община Долни чифлик, на адрес – гр. Долни чифлик пл.
„Тича“ 1 или на следния електронен адрес ..........................
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