
 
 
 
 

МОТИВИ 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ  И СЪОРЪЖЕНИЯ В 
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 
 
 

Развитието на туризма е един от основните приоритети на община Септември, 
който е тясно обвързан с образователното, социалното и здравно развитие на 
децата и младежите на територията на община Септември. През последните 
няколко години туристическите организации на територията на община  Септември 
проведоха многобройни мероприятия на местно и национално ниво. През 2005 г. с 
Решение на Общински съвет – Септември бе приет Правилник за условията, 
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията 
на община Септември. В хода на прилагане на Правилника, се стигна до 
заключението, че с цел подобряване на ефективността на механизма по 
разпределяне на финансовите средства от бюджета на Община Септември, се 
налага да бъдат направени някои изменения и допълнения, касаещи реда за 
кандидатстване за финансиране от страна на туристическите организации и реда за 
извършване на разпределение на средствата. Измененията и допълненията са 
приложени в проекта за Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите 
на спортните организации, туристическите дружества и експлоатацията на спортните 
обекти и съоръжения в община Септември. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Проект! 
 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
 

За условията и реда за субсидиране дейностите на спортните 
организации, туристическите дружества и експлоатацията на спортните 
обекти и съоръжения в Община Септември 
 
          Глава първа: Общи положения 
          Глава втора: Условия за финансиране 
          Глава трета: Субсидиране 
          Глава четвърта: Договори и отчетност 
          Глава пета: Общинска експертна комисия за спорт и туризъм 
          Глава шеста: Контрол и санкции 
 

Глава първа: Общи положения 
 
      Чл.1. С този правилник се определят условията и реда за предоставяне от 
Община Септември на средства, утвърдени от Общински съвет и от други целеви 
източници за субсидиране на: 

1. Дейностите на спортните клубове и техните обединения. 
2. Експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения. 
3. Дейност на туристическите дружества и техните обединения. 

 
            Чл.2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове, 

туристическите дружества  и техните обединения, които развиват  
учебно-тренировъчна, туристическа и състезателна дейност и участват в 
различните първенства и турнири от календарите  на съответните 
спортни и туристически федерации. 

 
Глава втора: Условия за финансиране 

 
     Раздел І: Спортни клубове и обединение на спортни клубове 
         
            Чл.3. Спортните клубове, които се субсидират от Община Септември, трябва 

да отговарят на следните условия: 
/1/. Да са юридически лица с нестопанска цел с обществено полезна дейност в 

областта на спорта, регистрирани в публичен регистър на Община Септември, в 
националния регистър на спортните организации към  Държавната агенцията на 
младежта и спорта и членуващи в лицензирана национална спортна федерация. 

/2/. Дейността и седалището на управление да са на територията на община 
Септември. 

/3/.Да провеждат учебно-тренировъчния и спортно състезателния процес в 
съответствие с нормативните изисквания. 

/4/. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за 
счетоводството. 

/5/ Да са представили финансов отчет за изразходваната субсидия за 
предходната година. 

/6/ Спортните клубове и дружества да нямат финансови задължения към 
Общината и държавата. 
 
 



    Чл.4. Обединенията на спортните клубове, които се субсидират от Община 
Септември, трябва да отговарят на следните условия: 

/1/. Да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, 
регистрирани в публичния регистър на Община Септември. 

/2/. Обединението да е на доброволен принцип. 
/3/. Дейността и седалището на управление да са на територията на Община 

Септември. 
/ 4/. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за 
счетоводството. 
 
Раздел ІІ. Спортни обекти и съоръжения    
 
      Чл.5. /1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на 
територията на Община Септември. 
      Чл.6. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване и 
управление от спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на 
Общински съвет и по реда на ЗОС. 
      Чл.7. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се 
предоставят на спортните клубове или на техните обединения, които управляват 
спортни обекти и съоръжения общинска собственост. 
      Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания. 
Спортните обекти и съоръжения: 

1. Да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на 
физическото възпитание и спорта 
2. Да са общинска собственост 
3. Да се ползват по предназначението им, за което са предоставени 
4.В тези обекти да се провеждат състезания от общинския спортен календар 
5. Да се предоставят безвъзмездно за определено време на предучилищни и 
училищни учебни заведения за провеждане на извънкласните занятия по 
физическо възпитание и спортно състезателната дейност на учениците при 
условията и ред определен от съответните организации стопанисващи базата. 
6. да се предоставят безвъзмездно за ползване на хора с увреждания. 

       Чл.9. Общинския съвет и общинската администрация, могат да искат сведение, 
както и чрез свои служители да се запознават със състоянието на спортните клубове 
и техните обединения. 
 
 
     Раздел ІІI. Туристически дружества и обединение на туристически 
дружества 
 

           Чл.10. Туристическите дружества и техните обединения , които се 
субсидират от Община Септември, трябва да отговарят на следните 
условия: 

/1/. Да са юридически лица с нестопанска цел с обществено полезна 
дейност в областта на туризма, регистрирани в публичен регистър на 
Община Септември. 

/2/. Дейността и седалището на управление да са на територията на 
община Септември. 

/3/. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според 
Закона за счетоводството. 

/4/ Да са представили финансов отчет за изразходваната субсидия за 
предходната година. 

/5/ Туристическите дружества и обединените дружества да нямат 
финансови задължения към Общината и държавата. 



 
    Чл.11. Обединенията на туристическите дружества, които се 
субсидират от Община Септември, трябва да отговарят на следните 
условия: 

/1/. Да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна 
дейност, регистрирани в публичния регистър на Община Септември. 

/2/. Обединението да е на доброволен принцип. 
/3/. Дейността и седалището на управление да са на територията на 

Община Септември. 
/4/. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според 

Закона за счетоводството. 
 
 

Глава трета: Субсидиране 
Раздел І: Спортни клубове и обединения на спортните клубове 
 
        Чл.12. /1/. Спортните клубове предлагат на Общинската експертна комисия за 
спорт проект за субсидиране на дейността им. 

        /2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. Да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите 
особености и регионалните възможности за тяхното практикуване 
2. Да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се 
по групи 
3. Да имат разработена програма и методика за изпълнение 

      4. Да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите 
5. План сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са 
осигурени от собствени източници 
6. Да са включени в общинската програма за развитие на спорта 

/3/. Проекта се одобрява от съответния управителен съвет, като препис 
от решението се прилага към комплекта от документите. 

          Чл.13. /1/. Обединенията на спортните клубове, предлагат на Общинската 
експертна комисия за спорта, проект за субсидиране на дейността им. 

/2/. Проекта трябва да отговаря на изискванията  на чл. 12./2/. 
/3/ Проекта се одобрява от съответния УС, като препис от решението се 

прилага към комплекта от документите. 
           Чл.14. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок 
до 20 януари в годината на финансиране. 

/2/ 30 дни след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна 
комисия за спорта заседава за разглеждане на представените проекти и 
разпределение на утвърдените в бюджета средства за съответната година за 
дейност на спортните клубове и техните обединения. 
  /3/ Списъкът следва да съдържа: 

1.Номер и дата на  удостоверението на спортните клубове за регистрация в 
националния регистър на спортните организации към МФВС. 
2.Пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение 
3.Точната сума на предложената годишна целева субсидия 
4.Пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение. 

 
Раздел ІІ: Спортни обекти и съоръжения. 

 
          Чл.15. Организациите, които управляват спортни обекти и съоръжения- 
общинска собственост, кандидатстват за предоставяне на средства за финансово 
подпомагане на експлоатацията и ремонта им с проект. 
          Чл.16. /1/. Проектът трябва да съдържа: 



1.Информация за спортния обект /описание на възстановителните работи 
които трябва ще се извършат/ 
2.Паспорт на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и 
прилежащи терени и сгради 
3.Копие от акта за собственост и документа, удостоверяващ предоставените 
му права върху имота 
4.Брой на спортните организации, ползващи обекта 
5.План сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от 
нея са осигурени от собствени източници.      
/2/. Проекта се одобрява от съответния УС, като препис от решението се 

прилага към комплекта от документите. 
           Чл.17. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок 
до 20 януари в годината на финансиране. 

/2/. Тридесет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна 
комисия за спорта предлага на Кмета на Община Септември, списък с утвърдените 
проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, 
управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения. 
 /3/. Списъкът следва да съдържа: 

1. Номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в 
националния регистър на спортните организации към ДАМС 

2. Пълното и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение 
3. Точната сума на предложената годишна целева субсидия 
4. Пълна и точна банкова сметка на спортни клуб или тяхното обединение 

 
Раздел ІІІ: Туристически дружества и обединения на туристическите              
дружества 
        Чл.18. /1/. Туристическите дружества и техните обединения предлагат 
на Общинската експертна комисия за спорт и туризъм проект за 
субсидиране на дейността им. 
/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да имат разработена програма и методика за изпълнение 
2. План сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея 

са осигурени от собствени източници 
/3/. Проекта се одобрява от съответния управителен съвет, като 

препис от решението се прилага към комплекта от документите. 
 

           Чл.19. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия 
в срок до 20 януари в годината на финансиране. 

/2/ 30 дни след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна 
комисия за спорт и туризъм  заседава за разглеждане на представените 
проекти и разпределение на утвърдените в бюджета средства за 
съответната година за дейност на туристическите дружества и техните 
обединения. 
  /3/ Проектът  следва да съдържа: 

1. Номер и дата на  удостоверението на туристическото дружество 
или обединение за регистрация  

2. Пълно и точно наименование на  туристическото дружество или 
тяхното обединение 

3. Точната сума на предложената годишна целева субсидия 
4. Пълна и точна банкова сметка на туристическото дружество или 

тяхното обединение. 
 

Глава четвърта: Отчетност 
 



              Чл.20. Общия размер на целевите средства за подпомагане на спортните 
клубове, туристически дружества и техните обединения, включват разходи 
свързани със спортно състезателната, туристическа и тренировъчната им 
дейност: 

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

2. Участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, 
нощувки и такси за участие. 

3. Разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански 
договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал. 

4. Възнаграждения по трудови и граждански договори и стипендии. 
5. Екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване. 
6. Закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения. 
7. Експлоатация и ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и 

съоръжения – общинска собственост. 
8. Разходи и материали свързани с туристическа дейност. 

 
            Чл.21. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на УС на 
спортния клуб или туристическото дружество. 
            Чл.22. Спортните клубове, туристическите дружества и  техните 
обединения, получили финансови средства по този правилник, осъществяват 
утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по 
предназначение. Те се отчита с  финален отчет /приложение №3/  в срок до 31.12. на 
годината, за която са предоставени. Отчета трябва да е и в съответствие  с 
изискванията на Закона за счетоводството. 
 

 
Глава пета: Общинска експертна комисия за спорт и туризъм 

 
             Чл.23. /1/ Кметът на Общината назначава със Заповед общинска експертна 
комисия  за спорт и туризъм, за срока на мандата си. 

/2/. Комисията се състои от 5 члена:  
Председател – Зам.кмет отговарящ за спорта,  
Секретар- длъжностно лице от общ. администрация отговарящо за спорта  

Членове:  
1.  Финансист от Община Септември,  
2. Председателя на Комисията по социална политика и обществено 

здраве/общински съветник/ 
3. Юрист на Общината 

 
      Представителите на СК, ФК и ТД имат право да присъстват на заседанията на 
Комисията и да вземат отношение по разискваните въпроси. 

/3/ Общинската експертна комисия за спорт и туризъм разглежда: 
1. Проекти по раздел трети и предлага на кмета списък с утвърдените Проекти и 

размера на разпределените финансови средства 
2. Прави предложение за предоставяне или отнемане на СМБ на спортните 

клубове, туристическите дружества  и техните обединения 
3. Други въпроси свързани с развитието на спорта и туризма. 

/4/ За своята работа експертната комисия съставя протокол който се подписва от  
всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се 
прилагат към него. 

/5/. Общинската експертна комисия за спорт и туризъм води публичен 
регистър на спортните и туристически организации, спортни, туристически 
обекти и съоръжения на територията на община Септември. 



 
Глава шеста: Контрол и санкции 

 
            Чл.24. Общинската експертна комисия или други упълномощени от кмета 
служебни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните 
клубове,техните обединения и туристическите дружества, 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.25. Спортните клубове, техните обединения и туристическите 
дружества, които използват не по предназначение предоставените им по този 
правилник средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена 
според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. 
Редът за възстановяване на средствата се постановява със заповед на кмета. 
            Чл.26. При констатиране на неправомерно ползване на предоставените 
спортни обекти и съоръжения, неправомерно разходване на предоставените 
субсидии на спортните клубове  и туристическите дружества   по този 
правилник, кмета има право едностранно да прекрати изплащането на сумите. 
 
                         
 
     Заключителни разпоредби  

     Параграф 1. Средствата за подпомагане / субсидията/ се превежда на спортните 
клубове и дружества на два транша, в зависимост от спортния календар и по споразумение 
между председателите на спортните клубове и дружества и експертната  комисия за спорт 
към Община Септември. 

    Параграф 2. Този правилник се приема на основание чл.49 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.21,ал.2 от ЗМСМА. 

 
Правилникът е приет с Решение № 256 взето с протокол  № 18 от заседание на ОбС 

Септември, проведена на 29.03.2005г. и актуализиран  с реш. И протокол № 317/ 28.01 
2009г. и с  решение и протокол   № ..30........../.30 07. 2013г.  

 
Приложение1 към чл.26 

 
Формуляр № 3  

Направени финансови разходи по изпълнение на договора: 

№ 
Вид на отчетния 
документ 

№ / 
Дата 

Описание на извършените 
разходи 

Стойност 

Лв. Ст. 

        

        

          

Всичко:     

 
Управителен съвет: 
 
1. ...............................................                                             3.................................................................... ... 
2 ................................................................                             4. ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изисквания:                                                          печат                Председател:_________________ 
Към формуляра за финансов отчет се           на  
прилагат ксерокопия с подпис, печат    организацията 



и текст “Вярно с оригинала” на всички                             Гл.счетоводител: ___________________ 
оригинални документи за направените 
разходи по договор 
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за 
счетоводството в т.ч. *  към всяка фактура се прилага касова бележка, *  към всеки разходен 
документ – разходен касов ордер.   
                    _____________2013__ год.,  гр. Септември 

           
 

 
 
 
 

 


