МОТИВИ
за приемане на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община
Бургас
1. Причини, които налагат приемането
Действащата към момента Наредба за насърчаване на спорта чрез финансово
подпомагане от Община Бургас (решение на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол
№ 42/ 29.05.2018 г.) обхващат различни хипотези за неикономически спортни дейности
с масов характер, допустими за финансиране съгласно Закона за физическото възпитание
и спорта. Но в обхвата на наредбата не е включена хипотезата за аматьорски масов спорт
– по група мъже и жени при колективните спортове, което възпрепятства подпомагането
на спортни клубове, развиващи такива спортове, и ги поставя в неравнопоставено
положение спрямо спортните клубове при индивидуалните спортове. Естеството и
спецификите на разграничените спортни дейности с масов характер обуславят различни
критерии при изчисляване на точки, въз основа на които се определят стойностите на
целевите субсидии, конкретно при съпоставката между индивидуални и колективни
спортове. С проекта на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от
Община Бургас се предлагат релевантни показатели към критерий „Спортносъстезателна дейност предвид особеностите на колективните спортове.
В настоящия проект на наредба са прецизирани различни разпоредби от
действащата наредба, вкл. и предвид влизането в сила на новия Закон за физическото
възпитание и спорта (от 18.01.2019 г.), по отношение на: отчитането при разходването
на средствата; показатели към критерий за постигнати резултати относно методиката за
ДЮШ; видовете участия относно любителски масов спорт и масов спорт за хора с
увреждания; облекчаване на документалното удостоверяване относно съблюдаването на
правилата в областта на държавните помощи и др.
Изложените промени са многобройни и важни и на основание чл. 11, ал. 1 от Закон
за нормативните актове се обуславя отменянето на действащата Наредба за насърчаване
на спорта чрез финансово подпомагане от Община Бургас и заменянето й с Наредба за
финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас
Срокът за предложения и становища по проекта, публикувани за обществени
консултации на интернет страницата на Община Бургас следва да бъде 14 дни –
възможност, предвидена в чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актов, е
предвид следните обстоятелства: финансовото подпомагане е по отношение на
изключително голям брой заинтересованите лица - около сто бургаски спортни клуба, в
които тренират голяма численост деца, младежи, мъже и жени. Финансовото
подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на тези клубове и респективно се
защитават важни обществени интереси.
2. Целите, които се поставят
С приемането на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от
Община Бургас се цели обхващане на допълнителни хипотези за финансово подпомагане
на масов спорт, конкретно аматьорски масов спорт при колективните спортове, за да се
отговори действителната потребност с оглед на кандидатите, както и оптимизиране
законосъобразното и целесъобразно разходване на публични средства.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба

Финансирането на бургаски спортни клубове не променят залегналата в бюджета
на Община Бургас финансова рамка за съответната бюджетна година.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива
При постигане на целите по т. 2 очакваните резултати са следните: прецизиране и
подобряване на процедурата за финансово подпомагане за спортни клубове, ясни и точни
критерии и съставните им показатели, равнопоставеност между индивидуалните и
колективните спортове, гарантиране на законосъобразно и целесъобразно разходване на
публични средства, справедливо подпомагане на спортни клубове на територията на
Община Бургас
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на 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.
Проектът е съобразен с европейското законодателство в областта на спорта,
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство и не противоречи на нормативни актове от повисока степен.

