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НАРЕДБА 
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
(Приета с Решение № 1779 от 02.09.2011г.на ОбС Силистра) 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията, редът и критериите за 

законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от 

Община Силистра за подпомагане на спортните клубове, чиито седалища и 

дейност са на нейна територия. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за дейност на спортни клубове, 

развиващи детско-юношески спорт във всички формации, включително и за 

закупуване на спортна екипировка. 

(3) Приоритетно се финансират спортните клубове, подготвили 

състезатели, които са спечелили квоти за Олимпийски игри, Световни и 

Европейски първенства. 

(4) Заявления за финансиране от Община Силистра се разглеждат след 

влизане в сила на настоящата наредба. 

 

ІІ . УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 2. Право на финансиране имат спортните организации по смисъла 

на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). 

 

Чл. 3. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово 

подпомагане от Община Силистра трябва да отговарят на следните условия: 

т.1. да са вписани в Централния регистър на Министерството на 

правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност и в Националния регистър на лицензираните 

спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове към 

Министерство на младежта и спорта; 

т.2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна 

федерация или национална спортна организация; 

т.3. да развиват и администрират спортове с престижни или социални 

функции; 

т.4. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 

включени в Държавния спортен календар на съответната лицензирана 

спортна федерация; 

т.5. да нямат финансови задължения към общината и към държавата; 

т.6. да водят отчетност според изискванията на Закона за 
счетоводството и Националния счетоводен стандарт 31; 
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Чл. 4. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 

дружества. 

 

Чл. 5. Не се подпомагат с финансови средства спортни клубове, на 

които Община Силистра е отдала за ползване стопански обекти, приходите от 

които остават за клуба. 

 

Чл. 6. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна 

полза. 

 

Чл. 7. Не се финансират новосъздадени в рамките на предходната 

година спортни клубове. 

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 

Чл. 8. (1) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово 

подпомагане по реда на тази наредба трябва да отговарят на един от следните 

критерии: 

т. 1. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) да са 

медалисти от световни, европейски и балкански първенства; 

т. 2. техни спортисти и/или отбори да са завоювали медали от държавни 

първенства през предходната година; 

т. 3. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) да са 

подготвили състезатели, участвали през изминалата година в световни, 

европейски и балкански първенства; 

т. 4. да са подготвили състезатели и/или отбори по възрастови групи, 

взели участие в държавните първенства от предходната година; 

т. 5. да организират и провеждат традиционни за общината спортни 

състезания и състезанията, включени в Ученическите игри; 

т. 6. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) да 

разпределят общинската субсидия за детско-юношески спорт. 

(2) (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) Наличието 

на обстоятелствата по ал. 1 се удостоверява от представляващия клуба с 

декларация по образец – Приложение №2 към Наредбата. 

(3) Към декларацията по ал. 2 спортните клубове прилагат протоколи, 

списъци и други документи, доказващи декларираните факти и 

обстоятелства. 

 

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 9. (Изм. и доп. с Решение №74 от 17.12.2015 г. на ОбС Силистра; 

изм. с Решение № 112 от 28.01.2016 г. на ОбС Силистра, изм. с Решение № 
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760 от 26.04.2018 г. на ОбС Силистра) В срок до края на месец януари на 

съответната календарна година спортните клубове, желаещи да получат 

финансови средства от Община Силистра подават заявление по образец – 

Приложение №1 към Наредбата до Кмета на Община Силистра и към него 

прилагат: 

- кратък опис на дейността, за която са били необходими средствата /при 

осигурено и друго финансиране – да се посочи/, с посочени пълен и точен 

адрес за кореспонденция, телефон за връзка, банкова сметка на спортния 

клуб; 

- декларация по чл. 8, ал. 2 с печат и подпис на представляващия клуба, 

че посочената информация е вярна и пълна. 

 

Чл. 10. (Нов с Решение № 112 от 28.01.2016 г. на ОбС Силистра) (1) 

Кметът на община Силистра определя със заповед Комисия, която се състои 

от: Председател: Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и членове: Гл. експерт 

„Спортни дейности“; представител на Дирекция „Финанси“ при Община 

Силистра и 2 (двама) общински съветници от Общински съвет - Силистра. 

(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите Заявления и 

приложенията към тях, съгласно чл. 9 на Наредбата и изготвя Списък с 

допуснатите кандидати за финансиране, които отговарят на условията по 

чл.3. 

(3) Комисията по ал. 1 извършва разпределение на средствата за 

финансиране на допуснатите спортни клубове, съгласно Приложение №3 към 

Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 

спортните клубове. 
(4) Комисията изготвя протоколи от проведените заседания. 

(5) Председателят на Комисията представя на Кмета на община Силистра 

Списъка с допуснатите кандидати и извършеното разпределение на 

средствата. 

 

Чл. 11. (Нов с Решение № 112 от 28.01.2016 г. на ОбС Силистра) (1) До 

края на месец февруари на текущата година, Кметът на община Силистра 

внася докладна записка в Общински съвет – Силистра, в която посочва 

допуснатите до финансиране спортни клубове и предложението за 

разпределение на финансовите средства за текущата година на всеки един от 

тях по определените критерии в чл. 8 от настоящата Наредба. 

(2) Общински съвет – Силистра разглежда предложението на Кмета на 

община Силистра и взема решение за разпределението на средствата. 

 

Чл. 12. (1) Община Силистра не финансира разходи, извършени преди 

приемане на горепосочената докладна от Общински съвет - Силистра. 
(2) (Отм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) 

(3) Финансовите средства се отпускат само по банков път. 
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V. ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ. 

Чл. 13. Спортните клубове, които са получили средства от общинския 

бюджет отчитат и доказват пред Община Силистра целесъобразността на 

разходваните средства, съгласно чл. 64д. от ЗФВС. 

 

Чл. 14. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) До края 

на месец ноември на съответната година спортния клуб представя на гл. 

експерт “Спортни дейности” (СД) на Община Силистра копие от отчетните 

документи, които включват: копия от платежното нареждане, финансово- 

отчетните документи за сумата, получена по платежно нареждане, които 

документи да са заверени с печат на клуба, текст “вярно с оригинала” и 

подпис на длъжностното лице от клуба. 

 

Чл. 15. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) При 

наличието на обективни причини, отчитането може да се отложи най-късно 

до един месец, като за това предварително писмено се уведоми гл. експерт 

СД. 

 

VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 16. (Изм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) Община 

Силистра чрез дирекциите “Хуманитарни дейности” и “Финанси” упражнява 

контрол върху изразходването на отпуснатите средства, като има право да 

изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността 

и да извършва проверка на място. 

 

Чл. 17. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по 

предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена 

според основния лихвен процент към момента на предоставянето на 

средствата. 

 

Чл. 18. Спортни клубове, които не са отчели отпуснатите им по тази 

наредба средства до края на месец декември на съответната година, се 

лишават от подпомагане от Община Силистра за следващата календарна 

година. 

 

Чл. 19. Спортни клубове, които са представили документи с невярно 

съдържание, се лишават от финансово подпомагане за следващите три 

календарни години. 

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 
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„Спортни клубове” са юридическите лица с нестопанска цел за 

извършване на обществено полезна дейност в областта на спорта и 

футболните клубове, регистрирани като такива. 

 
 

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА с Решение № 1779 от 02.09.2011г., изм. и доп. с Решение №477 от 

21.02.2013г. на Общински съвет-Силистра, Изм. и доп. с Решение №74 от 

17.12.2015 г. на ОбС Силистра; изм. и доп. с Решение № 112 от 28.01.2016 г. 

на ОбС Силистра; изм. с Решение № 760 от 26.04.2018 г. на ОбС Силистра). 

§ 2. Субсидиите за спортните клубове, одобрени за съответната 

бюджетна година, се изплащат в пълен размер, след като представляващите 

ги лица представят необходимите документи, изброени в чл. 10 от 

настоящата наредба и финансов отчет за предходната календарна година. В 

случай, че спортните организации не отговарят на условията и/или не 

представят необходимите документи, финансирането се преустановява, като 

същите не дължат възстановяване на изплатената до момента на приемането 

на наредбата субсидия. 

§ 3. (Изм. и доп. с Решение №74 от 17.12.2015 г. на ОбС Силистра) 

Навсякъде думите „Министерство на физическото възпитание и спорта” и 

абривиатурата „МФВС” се заменят съответно с „Министерство на младежта 

и спорта” и „ММС”. 

 
 

Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА 



7 Наредба за условията, критериите и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗДЕЛ ІІІ ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, 

КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

(Отм.-Решение №477 от 21.02.2013г. на ОбС-Силистра) 
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Приложение №1 

ДО 
КМЕТА 

НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От ................................................................................................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 

Адрес,…………………………......................................................, телефон............................. 

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

(наименование на организацията) 

Седалище ............................................................, пощенски код.............................................. 

Адрес: .................................................................  , телефон....................................................... 

Фирмено дело № ................................... на ..........................................................................съд 

БУЛСТАТ ..............................................................дан.№ .......................................................... 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 9 от Наредба  за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 

спортните клубове , депозирам пред Вас молбата на ръководството на нашият клуб за финансово 

подпомагане. 

 Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата, прилагаме: 

 

1. ……………………………………………………………………………………….   

2. ……………………………………………………………………………………….   

3. ……………………………………………………………………………………….   

4. ……………………………………………………………………………………….   

5. ………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………….   

7. ……………………………………………………………………………………….   

   

 

 

 

 

 

 

…………………..     С УВАЖЕНИЕ: ……………………… 

        дата                                                                                                   подпис / печат 
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Приложение №2 

(Изм. с Решение № 74 от 17.12.2015 г. на ОбС Силистра) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

По чл. 8 от Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 

спортните клубове , приета с решение на Общински съвет – Силистра 

 
 

Долуподписаният,. .................................................................................................................. , 

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

постоянен адрес: ...................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................, 

в качеството си на …................................................................................................................ 

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

 

 

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 8 : 

 

т.1 
№ класиране име и фамилия дата на раждане възрастова група състезание 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
 

т.2 
№ класиране име и фамилия дата на раждане възрастова група държавно първенство 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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12      

 

т.3 
№ име и фамилия дата на раждане възрастова група състезание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

т.4 
№ име и фамилия дата на раждане възрастова група държавно първенство 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

т.5 
№ състезание дата на провеждане възрастова група 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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т.6 
№ име и фамилия дата на раждане възрастова група 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 

 

Приложения по чл. 8 : 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

Декларирам, че попълнената информация е вярна, точна и пълна. 

Уведомен/на съм, че за попълнени неверни данни във формулярите за 

кандидатстване и за прилагане на документи с невярно съдържание към него нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 
Дата: ........................г. Подпис и печат: ....................................... 
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Приложение №3 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ, С 

ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ, ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 
 

Критерий 1 – / тежест на критерия - 10 % / 

• брой състезателите – медалисти от световни, европейски и балкански 

първенства. 

 
Критерий 2 - / тежест на критерия - 15 % / 

• брой състезателите, класирали се до трето място в държавните 

първенства. 

 

Критерий 3 - / тежест на критерия - 15 % / 

• брой състезателите, участвали в световни, европейски и балкански 

първенства. 

 
Критерий 4 - / тежест на критерия - 25 % / 

• брой състезатели, взели участие в държавните първенства от 

преходната година. 

 
Критерий 5 - / тежест на критерия – 15 % / 

• брой традиционни състезания и състезанията от Ученическите игри, 

които клубът организира или съдейства на община Силистра при 

провеждането. 

 
Критерий 6 - / тежест на критерия - 20 % / 

• брой картотекирани деца и юноши за предходната година. 

 

Задължително е горепосочените данни да се удостоверят с копия от 

протоколи за съответното състезание, заверени от федерациите. 

Декларацията да завършва с печат на клуба и подпис на председателя на клуба, 

удостоверяващи достоверността на данните. 

 
 

Забележка: Процентното съдържание показва каква част от общата сума е 

определена за даден критерий. Определената тежест на критерия се 

разпределя отново процентно между кандидатстващите по утвърдени 

показатели. 


