
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 939 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 22.12.2022 г., Прот. № 61 

 

 
ОТНОСНО:  Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и 

реда за субсидиране дейностите на спортните организации в 

Община Свищов, приета с Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 

67 на Общински съвет – Свищов 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6 и чл. 133 от Закона за 

физическото възпитание и спорт (ЗФВС), във връзка с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 

76, ал. 3 от АПК, чл. 29, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и предложение с Вх. № 1668/16.11.2022 г. от Постоянната комисия по 

“Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“ и Постоянната 

комисия по „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“ към 

Общински съвет – Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

РЕШИ: 
 

1. ИЗМЕНЯ чл. 2 от Наредбата, който в сега действащата Наредба има 

следното съдържание: “Средствата за дейност се предоставят на спортните 

клубове, които развиват основни спортове с престижни или социални функции.” 

След изменението чл. 2 от Наредбата придобива следния вид: 

„Чл. 2. Средствата по тази наредба се предоставят на спортните клубове, 

които развиват спортове с престижни и социални функции, и има за цел да 

увеличи броя на активно ангажираните със спорт, да подобри условията за 

подготовка и изява на спортистите, да стимулира постигането на по-добри 

резултати.” 

2. СЪЗДАВА нови чл. 4а и чл. 4б със следното съдържание: 

„Чл. 4а. Разглеждането и оценяването на подадените заявления, заедно с 

всички изискуеми по настоящата наредба документи, се извършва от 

комисия, назначена със заповед на кмета на община Свищов.“ 

„Чл. 4б. Комисията се състои от 9 члена, като включва 5 представителя 

от общинска администрация, 2 представителя от Постоянната комисия по 



“Икономическо развитие, финанси и бюджет“ и 2 представителя от Постоянна 

комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 

туризъм“.  
3. ИЗМЕНЯ т. 1, на чл. 5 от Наредбата, която в сега действащата редакция 

има следното съдържание: “Да са юридически лица с нестопанска цел с 

общественополезна дейност в областта на спорта, регистрирани в националния 

регистър на спортните организации към Министерство на физическото възпитание 

и спорта и членуващи в лицензирана национална спортна федерация.” 

След изменението т. 1, на чл. 5 от Наредбата придобива следния вид: 

“1. Да са юридически лица с нестопанска цел, определено за извършване 

на дейност в обществена полза, в областта на спорта, регистрирани в 

Националния регистър на спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1 от 

Закона за физическото възпитание и спорт, воден от министъра на младежта 

и спорта и членуващи в лицензирана национална спортна федерация.” 

4. ИЗМЕНЯ т. 3, на чл. 5 от Наредбата, която в сега действащата редакция 

има следното съдържание: “Да водят активен тренировъчен процес и да участват в 

състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния и 

международен спортен календар, както и да участват в мероприятия от общински 

спортен календар;” 

След изменението т. 3, на чл. 5 от Наредбата придобива следния вид: 

“3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 

включени от съответната спортна федерация в държавния и/или 

международен спортен календар;”. 

5. ИЗМЕНЯ т. 4, на чл. 5 от Наредбата, която в сега действащата редакция 

има следното съдържание: “Да нямат финансови задължения към община Свищов 

и държавата;” 

След изменението т. 4, на чл. 5 от Наредбата придобива следния вид: 

“4. Да нямат изискуеми финансови задължения към община Свищов и 

държавата;”. 

6.  ИЗМЕНЯ т. 6, на чл. 5 от Наредбата, която в сега действащата редакция 

има следното съдържание: “Да са представили в срок финансовите отчети по 

договори за финансово подпомагане и да не са констатирани нарушения за 

целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства.” 

След изменението т. 6, на чл. 5 от Наредбата придобива следния вид: 

“6. Да са представили в срок до 15 ноември на календарната година 

финансовите отчети по договори за финансово подпомагане и да не са 

констатирани нарушения за целесъобразно и законосъобразно изразходване 

на финансовите средства.” 

7. ОТМЕНЯ изцяло т. 5, на чл. 6 от Наредбата.  

8. СЪЗДАВА нова т. 5, на чл. 6 от Наредбата със следното съдържание: 

“Спортни клубове, подали заявление и документи с невярно съдържание, 

установено от комисията по тази наредба с протокол.“ 

9. ИЗМЕНЯ наименованието на Глава Трета “Субсидиране”, като след 

изменението придобива следния вид: “Начин на субсидиране”. 

10. СЪЗДАВА нов чл. 8 със следното съдържание:  

“Чл. 8. Субсидирането по настоящата наредба се предоставя на спортните 

клубове, регистрирани и развиващи дейността си на територията на община 

Свищов, за следните видове дейности: 



1. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт и спорт за всички 

посредством учебно-тренировъчна и състезателна дейност през цялата 

календарна година. 

2. Стимулиране на спорта за високи постижения, в зависимост от броя на 

състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели 

участие в Държавните първенства, световни, европейски, балкански и 

олимпийски игри за  предходната година. 

3. Организиране и провеждане на традиционни за Община Свищов 

спортни прояви от спортните клубове.” 

11. Преномерира досега действащия чл. 8 на чл. 9 без изменение в 

съдържанието му. 

12. ОТМЕНЯ изцяло досега действащите чл. 9, чл. 10, чл. 11 и чл. 12 от 

Наредбата. 

13. СЪЗДАВА нов чл. 10 със следното съдържание: 

„Чл. 10. Ако спортен клуб прекрати дейността си, неизразходваните 

средства за същата се възстановяват и преразпределят от Постоянната 

комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“ 
по равно между спортните клубове с цел подпомагане на детско-юношеския 

спорт.“ 

14. Преномерира досега действащия чл. 13 на чл. 11 без изменение в 

съдържанието му. 

15. Преномерира досега действащия чл. 14 на чл. 12 без изменение в 

съдържанието му. 

16. Преномерира досега действащия чл. 15 на чл. 13 без изменение в 

съдържанието му. 

17. ОТМЕНЯ изцяло досега действащия чл. 16 от Наредбата. 

18. Преномерира досега действащия чл. 17 на чл. 14 без изменение в 

съдържанието му. 

19. Преномерира досега действащия чл. 18 на чл. 15 без изменение в 

съдържанието му. 

20. Преномерира досега действащия чл. 19 на чл. 16 без изменение в 

съдържанието му. 

21. Преномерира досега действащия чл. 20 на чл. 17 без изменение в 

съдържанието му. 

22. Досега действащият чл. 21 се преномерира в чл. 18, като се ИЗМЕНЯ 

съдържанието му по следния начин: добавя се номерация на изискуемите 

документи съответно от точка 1 до точка 9. След изменението съдържанието на 

преномерирания чл. 18 придобива следния вид: 

„Чл. 18. Спортни клубове, желаещи да получат финансова помощ от 

Община Свищов, подават Приложение № 1 и Приложение № 2 до 

Председателя на ПК по „ЗСПМСТ“, както и заверени копия от всички 

изискуеми по настоящата Наредба документи: 

1. Удостоверение от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за 

физическото възпитание и спорт; 

2. Декларация за наличие или липса на задължения към Община Свищов 

към датата на подаване на заявлението;  

3. Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог);  

4. График на тренировъчния процес по възрастови групи за съответната 



година с място на провеждане и име на треньора;  

5. Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, телефон 

за връзка и актуална банкова сметка;  

6. Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите имена, 

дата на раждане; 

7. Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна федерация за 

предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови групи; 

8. Протокол(и) от съответната спортна федерация, удостоверяващ(и) 

класирането на всеки състезател или отбор, включен в картотеките (само в 

случаите за стимулиране развитието на състезатели и отбори по възрастови 

групи на спортните клубове, заети с активна тренировъчна дейност, 

участващи в държавния спортен календар за съответния спорт за предходната 

година; 

9. Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще 

организира през календарната година“. 

23. ОТМЕНЯ изцяло досега действащия чл. 22 от Наредбата. 

24. СЪЗДАВА нов чл. 19 със следното съдържание: 

„Чл. 19. Спортните клубове кандидатстват за финансова помощ от 

Община Свищов всяка календарна година, като срокът за подаване на 

документите за кандидатстване е до 31 януари за годината, за която се отпуска 

субсидията.“ 

25. СЪЗДАВА нов чл. 20 със следното съдържание: 

„Чл. 20. Спортни клубове, които не са подали в срока по чл. 19 

изискуемите документи за кандидатстване, не могат да ползват финансова 

помощ по настоящата Наредба.“ 

26. СЪЗДАВА нов чл. 21 със следното съдържание: 

„Чл. 21. В срок до 10 календарни дни след крайния срок за подаване на 

документите по чл. 18, комисията по чл. 4а представя на Кмета на община 

Свищов протокол с предложение за определяне размера за финансовото 

подпомагане на всеки кандидатствал и отговарящ на изискванията на тази 

Наредба спортен клуб.“ 

27. СЪЗДАВА нов чл. 22 със следното съдържание: 

„Чл. 22. Всички спортни клубове, които отговорят на условията на 

настоящата Наредба и са представили редовни и коректно попълнени 

документите съгласно чл. 18, получават базисна сума според броя на 

състезателите си, както следва: 

1. До 10 състезатели – 1700,00 лева; 

2. От 11 до 20 състезатели – 2350,00 лева; 

3. 21 и повече състезатели – 3000,00 лева. 

28. ОТМЕНЯ изцяло чл. 23 от Наредбата. 

29. Преномерира досега действащия чл. 24 на чл. 23 без изменение в 

съдържанието му. 

30. Преномерира досега действащия чл. 25 на чл. 24 без изменение в 

съдържанието му. 

31. Преномерира досега действащия чл. 26 на чл. 25 без изменение в 

съдържанието му. 

32. Преномерира досега действащия чл. 27 на чл. 26 без изменение в 

съдържанието му. 



33. Преномерира досега действащия чл. 28 на чл. 27 без изменение в 

съдържанието му. 

34. Преномерира досега действащия чл. 29 на чл. 28 без изменение в 

съдържанието му. 

35. Преномерира досега действащия чл. 30 на чл. 29 без изменение в 

съдържанието му. 

36. Преномерира досега действащия чл. 31 на чл. 30 без изменение в 

съдържанието му. 

37. ОТМЕНЯ изцяло §1 от заключителните разпоредби.  

38. Преномерира досега действащия §2 на §1 без изменение в съдържанието 

му. 

МОТИВИ:  

I. ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И 

ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА 
На територията на община Свищов действа Наредба за условията и реда за 

субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с 

Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов. 

Действащата сегашна Наредба в някои свои части не е актуална и не 

съответства на нормативен акт от по-горна степен, а именно Закона за физическото 

възпитание и спорт. В хода на прилагане на Наредбата бе установено, че се 

допускат известни диспропорции по отношение размера на разпределените 

финансови средства за субсидиране на спортните организации, което води до 

ненужно напрежение и противопоставяне между различните спортни клубове. Част 

от изискванията по отношение на документацията, представяна от спортните 

клубове, е излишна и няма отношение спрямо предвидените условия, на които 

следва да отговарят спортните клубове, за да кандидатстват за получаване на 

финансови средства по Наредбата. Конкретизиран е срокът за подаване на 

заявления и документи от спортните клубове, определен е нов срок за представяне 

на финансовите отчети по договорите за финансово подпомагане по тази Наредба. 

Въведена е яснота по отношение състава на комисията, отговорна за разглеждане и 

оценяване на подадените заявления. По-широкият ѝ формат следва да обезпечи 

принципът на прозрачност и публичност при прилагането на Наредбата, както и да 

гарантира по-висока експертност и оперативност при изпълнение на възложените ѝ 

задачи. Предвидена е актуализация на базисната сума по Наредбата, както и 

критерий за нейното диференциране. С цел справедливо определяне на базисната 

сума е въведен критерий за финансиране според броя на състезатели в съответните 

спортни клубове. 

Съгласно гореизложеното, както и с оглед изпълнение на заложените при 

приемането на Наредбата цели, се налага актуализация на Наредбата в съответните 

ѝ части  под формата на изменения и допълнения.  

Принцип на необходимост: 

На територията на община Свищов е действаща Наредба за условията и реда 

за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с 

Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов. 

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, 

с които уреждат, съобразно нормативни актове от по-висока степен, обществени 

отношения с местно значение. Общинският съвет като орган, приел действащата 



Наредба, следва да я измени по начин, по който тя няма да противоречи на акт от            

по-висок ранг. 

Принцип на обоснованост: 
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с действащото 

законодателство, с оглед на разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

Принцип на предвидимост и откритост: 
Разпоредбите в проекта за изменение и допълнение на Наредбата са 

съобразени изцяло с разпоредбите от приложимите закони, са обсъдени и 

съгласувани със заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът 

на Наредбата с мотивите и оценка на въздействието са публикувани на официалния 

сайт на Община Свищов. 

Принципът на съгласуваност: 
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е изготвен, като са взети 

предвид всички предложения и мотивирани мнения в съвместните заседания на 

постоянните комисии, вносители на проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата, като са взети предвид и постъпилите предложения и становища в хода 

на общественото обсъждане при изработването и приемането на подзаконовия 

нормативен акт. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
В работната група по изготвяне на проекта са участвали членове на 

постоянните комисии по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 

туризъм“ и „Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност“ 

към Общински съвет – Свищов, вносители на проекта. Взети са предвид експертни 

мнения и становища на служители от общинската администрация по повод 

предложения проект. 

II. ЦЕЛИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА 
Стратегическите цели на измененията и допълненията в Наредбата са: 

актуализиране на правната уредба на местно ниво, осигуряване на възможности за 

ефективно и целесъобразно прилагане на Наредбата, упражняване от страна на 

гражданите на правата, предоставени им със закон, и съблюдаване на принципа за 

публичност, прозрачност и справедливост.  

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА. 
Измененията и допълненията в действащата Наредба няма да са свързани с 

изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, 

както и с допълнителен човешки ресурс. 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 
Приемането на измененията и допълненията в Наредбата ще доведе до 

подобряване работата на спортните клубове, тяхното навременно, ефективно и 

целесъобразно финансиране, отчитане и планиране на нужните им средства за 

провеждане на тяхната дейност. Това от своя страна ще допринесе за постигане на 

добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно 

развитие на детско-юношеския спорт. Въведената яснота по отношение състава на 

комисията, отговорна за разглеждане и оценяване на подадените заявления, и по-

широкият ѝ формат ще гарантират прозрачността и публичността при прилагането 

на Наредбата, както и по-високото ниво на експертност и оперативност. 

С измененията и допълненията ще бъдат отстранени съществуващите 

ограничения и неясноти в действащата нормативна уредба на местно ниво, както и 



някои несъответствия спрямо нормативен акт от по-висока степен, какъвто се явява 

Законът за физическото възпитание и спорт. Въвежда се конкретика относно 

сроковете за подаване на заявления, финансовите отчети по договорите за 

финансово подпомагане с Община Свищов, както и условията, на които следва да 

отговорят спортните клубове. Предвидената актуализация на базисната сума по 

Наредбата, както и критерий за нейното диференциране съобразно броя на 

състезателите в спортните клубове, ще доведе до по-справедливо определяне на 

базисната сума. Наредбата ще бъде актуализирана съгласно действащата редакция 

на Закона за физическото възпитание и спорт.   

V.  АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ. 
Решението за изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за 

субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов е подзаконов 

нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие и с приложимото европейско законодателство. 

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


