Проект
НАРЕДБА
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ
ОБЩИНА ВАРНА
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се определят условията и редът за законосъобразното и
справедливо разпределение на финансовите средства, формирани от приходи с
общински характер и отпускани от Община Варна за финансово подпомагане на
спортни клубове, имащи седалище и развиващи дейността си на територията на
Община Варна (варненски спортни клубове).
Чл.2. Общински съвет – Варна ежегодно утвърждава размера на финансовите
средства, които могат да бъдат отпуснати като субсидия за покриване на целеви
разходи на спортните клубове, предвидени в бюджета на Община Варна за
финансово подпомагане на варненски спортни клубове.
Чл.3. (1) Размерът на финансовото подпомагане за варненските спортните
клубове

се

формира

на

база

постигнатите

спортно-технически

резултати

от

състезателите и отборите.
(2) Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по
условията, реда и от органите, посочени в тази Наредба.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.4. Със средства, отпускани от Община Варна на варненските спортни
клубове, се подпомага учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
Чл.5. За финансово подпомагане на дейностите, посочени в предходния член,
могат да кандидатстват само спортни клубове по чл. 11 от Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС) и отговарящи на следните условия:
1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община
Варна;

2.

състезателите

на

спортния

клуб,

с

изключение

на

националните

състезатели по съответния спорт във възрастова група мъже/жени, да водят
тренировъчен и учебен процес на територията на Община Варна;
3. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност,
воден при Министерство на правосъдието;
4.

да

са

вписани

като

юридически

лица

с

нестопанска

цел

в

Националния регистър на спортните организации, воден при Министерство
на младежта и спорта, минимум 1 (една) година предхождаща тази на
кандидатстване;
5. да са членове на съответната лицензирана спортна федерация, в
която да членуват не по – малко от 15 /петнадесет/ спортни клуба,
регистрирани в най – малко 3 /три/ административни области в страната.
6. да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени
от съответната лицензирана спортна федерация в държавния и международен
спортен календар;
7. да нямат просрочени финансови задължения към Община Варна и
държавата;
8. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти;
9. да са изпълнили задълженията си към Община Варна по предходно
финансово подпомагане и/или по договори за ползване на спортна база.
10. да не извършва стопанска дейност или ако извършва такава, тя да
е спомагателна и допълваща към основната дейност, осъществявана в
обществена полза.
11. да развива тренировъчната си дейност в минимум три възрастови
групи.
Чл.6. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:
1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна
полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
2. търговски дружества;
3. варненски спортни клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от
спонсори в замяна на получени срещу това недвижими имоти, собственост на
Община Варна, или на които Община Варна е отдала за ползване стопански обекти,
приходите от които остават за клуба;

4. варненски спортни клубове, на които Община Варна е предоставила
финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази
Наредба и/или право на ползване на спортна база и договорът им е прекратен по
тяхна вина;
5. варненски спортни клубове, за които са налице обстоятелства по чл. 73,
ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
(ППЗФВС);
6. спортни клубове осигурили си финансиране от дружества с над 50
на сто държавно или общинско участие в капитала;
7. Резултати на варненски спортни клубове в дисциплини, в които няма
ефективно единоборство с противник и класиране на спортисти по постигнатите
резултати или в дисциплини, които имат демонстративен или конкурсен характер.
ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.7. Ежегодно, в срок до 31 януари, заинтересoваните варненски спортни
клубове следва да подадат до Кмета на Община Варна искане за финансово
подпомагане по приложения към настоящата наредба образец.
Чл.8. Към искането по предходния член кандидатите за финансиране
прилагат формуляри за изчисляване на точките на варненския спортен клуб за
предходната

състезателна

година

по

приложените

към

настоящата

наредба

образци и попълнени съгласно посочените в глава четвърта, критерии за оценка на
спортните резултати, както и следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние, издадено от фирменото отделение
към Варненския окръжен съд;
2. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка
на лицето по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
3. служебна бележка, издадена от банката, обслужваща варненския спортен
клуб, с номера на банковата сметка;
4. копие на удостоверение, че варненският спортен клуб е вписан в
Националния регистър на спортните организации в Република България към
Министерството на младежта и спорта;
5. копие на удостоверение, че варненският спортен клуб е вписан като
юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на
правосъдието;

6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6 от тази Наредба;
7.справка-информация(протоколи) за участия в състезания от международния
спортен

календар

на

съответната

спортна

федерация,

съдържаща

крайното

класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна
организация,

удостоверяващ

броя

на

участниците

(участващите

отбори)

в

първенството;
8. справка-информация(протоколи)
спортен

календар

на

съответната

за участия в състезания от държавния

спортна

федерация,

съдържаща

крайното

класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна
организация,

удостоверяващ

броя

на

участниците

(участващите

отбори)

в

първенството;
9. копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб.
декларация,

10.

извършвана

от

в

спортния

която
клуб

декларират,
не

че

генерира

стопанската

приходи,

дейност,

достатъчни

за

покриване на разходите за извършване на нестопанската дейност.
Чл.9. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 Кметът на Община
Варна

със

заповед

назначава

комисия

в

състав

от

5

члена,

включваща

правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно обслужване“, експерт от
дирекция

„Спорт“,

Обществения

счетоводител

от

дирекция

„Спорт“,

представител

на

съвет по спорт към Община Варна, както и представител на

постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – Варна.
Комисията избира председател между своите членове.
Чл.10. (1) Комисията разглежда постъпилите искания и приложените към тях
документи и извършва проверка на верността на изчислените точки съобразно
критериите за оценка на спортните резултати по глава четвърта от тази Наредба, в
попълнените от кандидатите формуляри.
(2) Общата сума на средствата, отпускани на всеки варненски спортен клуб,
се определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от
точките на всички подпомагани по реда на тази Наредба клубове.
(3) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за
определяне на съответната част от средствата за подпомагане на варненските
спортни

клубове,

утвърдени

с

бюджета

на

Община

Варна,

която

да

бъде

предоставена на съответния спортен клуб.
(4) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените за разглеждане искания;
3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите
искания;

4. варненските спортни клубове, които се класират за финансиране, и
размера на финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.
(5) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т. 4
на предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на
Община Варна за финансово подпомагане на варненски спортни клубове.
Чл.11. (1) В двуседмичен срок от приключване на работата си, комисията
представя

протокола

на

Кмета

на

Община

Варна

за

утвърждаване

и след

утвърждаването на Председателя на ОбС- Варна за сведение.
(2) След утвърждаване на протокола, съгласно чл.11 ал.1, се сключва
договор между Община Варна и съответния спортния клуб, въз основа на
който му се предоставя определеното финансово подпомагане.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Чл.12. (1) Всеки варненски спортен клуб отчита класиране от Международния
спортен календар, както следва:
ТАБЛИЦА 1
Вид първенство

Мъже, жени

Юноши, девойки

Олимпийски игри

до VІІІ-мо място

Световни първенства

до VІІІ-мо място

до VІІІ-мо място

Европейски първенства

до VІ-то място

до VІ-то място

(2) Когато с едно участие се отчетат две класирания, се взема по-доброто.
(3) Варненски спортен клуб, подготвил състезател – участник в олимпийски
игри, световни и европейски първенства, но некласиран съгласно Таблица 2, подолу, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва:
Мъже, Жени

Юноши, Девойки

1. Олимпийски игри

200

-

2. Световни първенства

100

50

3. Европейски първенства

50

30

(4) Не се дават еднократно точки по предходната алинея за участие в
квалификации.

Еднократно

получените

точки

по

предходната

алинея

не

се

умножават по коефициент за конкурентност.
(5) Класирането на състезателите от съответните варненски спортни клубове в
Международния спортен календар се оценява, както следва:

ТАБЛИЦА 2
Класиране

Световни

Европейски

Олимпийски

първенства

първенства

игри

мъже,

юноши,

юноши,

мъже,

жени

девойки

девойки

жени

І

245

125

100

200

500

ІІ

215

105

80

170

475

ІІІ

195

90

75

150

450

ІV

180

80

65

135

400

V

160

75

60

110

350

VІ

150

70

55

100

300

VІІ

130

60

-

250

VІІІ

120

50

-

200

мъже, жени

(6) Варненски спортен клуб в индивидуалните спортове има право да отчете не
повече от 2 индивидуални класирания за всеки свой състезател от Елитно държавно
първенство (индивидуално или отборно). Максималният брой резултати в една
възрастова група, общо за двата пола, не може да надвишава 24. Зачитат се
резултати, само при участие на минимум трима състезатели или клуба. Отчитането
на резултатите за един състезател може да бъде само в един вид спорт.
(7) Варненски спортен клуб в отборните спортове има право да отчете не
повече от 2 класирания за всеки свой състезател от Елитно държавно първенство.
Максималният брой резултати в една възрастова група, не може да надвишава
броя на състезателите по тимовия лист определен от федерацията по вида
спорт, като общо за двата пола не може да надвишава 24. Зачитат се резултати,
само при участие на минимум три клуба. Отчитането на резултатите за един
състезател може да бъде само в един вид спорт.

(8) Варненски спортни клубове, които развиват повече от един вид спорт,
подават отделни формуляри за всеки един от тях.
(9) Отборно класиране в индивидуалните спортове се признава само за
спортове, в чиито международни федерации има официално признато такова. За
колективните спортове се признава и класирането в турнира за националната купа
(само за мъже и жени). Постиженията се оценяват по Таблица 3 само в посочените
възрастови групи.

ТАБЛИЦА 3
ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА
Класиране

Деца

Юноши, девойки

Юноши, девойки

младша възраст

старша

14г.)

(до 16 г.)

(до 18 г.)

І

45

55

68

90

ІІ

35

43

53

70

ІІІ

33

41

50

66

ІV

29

35

43

57

V

25

30

37

49

VІ

21

26

32

42

VІІ

19

23

28

37

VІІІ

18

22

26

35

ІХ

16

20

24

25

Х

15

18

22

23

ХІ

14

17

21

-

ХІІ

13

16

20

-

ХІІІ

12

15

18

-

ХІV

11

14

17

-

ХV

10

13

16

-

ХVІ

9

12

15

-

(възраст

до

(10) Не се признават класирания

от

Мъже и жени

възраст

квалификации,

областни, зонални

държавни първенства.
(11) В случаите, когато има повече от един състезател или отбор, класиран на
едно и също място в държавно първенство, се събират точките за съответното място
и следващите поредни места съобразно броя на класираните на едно и също място, и
се взима средно аритметичният резултат.

(12) При преминаване на състезател от един варненски спортен клуб в
друг варненски спортен клуб двата клуба разпределят спечелените точки на
съответния състезател в следващата състезателна година, както следва:
година

стар клуб

настоящ клуб

През 1-ата година

70%

30%

(13) Резултатът от набраните точки от държавните първенства за всеки отделен
участник

се

коригира

и

с

коефициент

за

конкурентност

при

отборните

и

индивидуалните спортове, съобразно броя клубове или състезатели, както следва:
1. за отборни спортове:
а) до 8 участващи отбора – 1.00
б) от 9 до 14 участващи отбора – 1.10
в) над 14 участващи отбора – 1.20
2. за индивидуални спортове:
а) до 15 участници – 1.00
б) от 16 до 30 участници – 1.20
в) от 31 до 50 участници – 1.30
г) от 50 до 70 участници – 1.40
д) над 70 участници – 1.60
(14) Резултатите на състезателите по таблица 3 от Държавните първенства се
умножава с коефициент на отдалеченост по таблица 4:
ТАБЛИЦА 4
№
1
2
3
4

Отдалеченост в
посока
До 50 км.
От 50 до 150 км.
От 150 до 250 км
От 250 до 350 км

5

Над 350 км

една

коефициент
1.00
1.20
1.30
1.40
1.50

Чл.13. (1) Резултатът от набраните точки от държавните първенства на
съответния варненски спортен клуб се коригира с посочените по-долу коефициенти
в зависимост от обхванатите (броя) спортисти, възрастови групи и отбори, взели
участие в състезанията от държавния спортен календар.
(2) Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват
в 4 групи за всеки пол, както следва:

За 3 в. групи - 1,10
За 4 в. групи - 1,15
За 5 в. групи - 1,20
За 6 в. групи - 1,25
За 7 в. групи - 1,30
За 8 в. групи - 1,35
*максималният коефициент за

спортни клубове, развиващ спорта

само в един пол е 1.15
(3) Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от
съответната спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да
отговаря на норматива на съответната спортна федерация. Същите трябва да са
участвали в състезания от държавния спортен календар.
Чл.14. (1) За олимпийски спортове и дисциплини полученият общ сбор от
точки, съобразно изискванията, критериите и коефициентите по чл. 12 от тази
Наредба, се умножава с коефициент 2,00.
(2) Полученият общ сбор от точки съобразно изискванията, критериите и
коефициентите по чл. 12 и чл. 13 на тази Наредба от варненски спортен клуб, който
не ползва безвъзмездно общинска или държавна спортна база за тренировъчната си
дейност, се умножава с коефициент 1,30.
Чл.15. (1) Полученият общ сбор от точки съобразно изискванията, критериите
и коефициентите по чл. 12, чл. 13 и чл.14 на тази Наредба от варненски спортен
клуб, се умножава с коефициент за категория :
І категория

/ имиджови спортове/

- 2.00

ІІ категория / регионални спортове/

- 1.50

ІІІ категория / социални спортове/

- 1.25

ІV категория /развиващи се спортове/

- 1.00

(2)

Видовете спорт, които спадат към отделните категории по преходната

алинея, се определят за всяка календарна година от комисията по чл. 9 от тази
Наредба.

ГЛАВА ПЕТА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.16. Община Варна, чрез дирекция “Спорт”, упражнява контрол върху
изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като изисква всички
необходими счетоводни и/или разходооправдателни документи, информация
и отчети за дейността и извършва проверка на място.
Чл.17. (1) За правомерни ще бъдат признати разходи за:
1. транспорт до мястото на състезанието / обществен транспорт /. Ако се
ползва лек автомобил, той трябва да е собственост на съответния Спортен клуб или
да е нает с договор за наем. / не се признават разходи за винетки/
2. дадена храна на спортисти (без алкохол, без разходи за коктейли)
3. ведомост за съдийски / копие от фактури за транспорт, нощувка /
4.

наеми

за

спортно

съоръжение,

ползвано

за

състезанието

или

тренировъчния лагер
5. спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия
6. материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и
спортна екипировка)
7. нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер /във
фактурата да бъде изписан броят на нощувките, броят на състезателите и единична
цена на нощувка/
8. витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от
съответния спортен клуб за допустимостта им от Антидопинговата комисия
9. ГСМ за обезпечаване на учебно-тренировъчния и състезателен процес при
специфични спортове (академично гребане, кану-каяк, колоездене, ветроходство и
др.)
(2) Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност на
съответния клуб.
(3) Спортните клубове нямат право със средства от целевата субсидия
да извършват други разходи, извън посочените в ал. 1.
Чл.18.

Спортни клубове, които използват финансовите средства

не по

предназначение, ги възстановяват в пълен размер, ведно с лихва, определена
според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.

Чл.19. (1) Спортни клубове, неотчели средствата до 31 декември на текущата
година, се задължават да върнат субсидията в пълен размер и се лишават от
подпомагане от Община Варна за следващата календарна година.
(2) На връщане подлежат и средствата, за които няма представени
надлежни счетоводни и/или разходооправдателни

документи, както и

средствата, които са усвоени за разходи извън допустимите, посочени в чл.
17.
Чл.20. Варненски спортни клубове, отчели предоставените им средства чрез
неистински документи или документи с невярно съдържание, както и клубове
нарушили договорите за ползване на спортна база, независимо от отговорността и
санкциите по други закони, се задължават да възстановят предоставената им
субсидия в пълен размер и не се допускат до кандидатстване за финансово
подпомагане по реда на тази Наредба за следващите 2 /две/ календарни години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ По смисъла на тази наредба:
1. „имиджов спорт” е олимпийски спорт, представил Република България на
последните Олимпийски игри;
2. „регионален спорт” е спорт, който се развива на територията на Община
Варна и според географското разположение на града и/или е със значими резултати;
3. „социален спорт” е спортът, който развива социални отношения и
постигането на спортни резултати на всички нива и заема голяма част от интереса
на гражданите;
4. „развиващ се спорт” е лицензиран спорт от Министерството на младежта и
спорта през последните 10 (десет) години.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази Наредба се приема на основание чл. 4а, чл. 59 и чл. 63 от Закона
за физическото възпитание и спорта и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§2. Тази наредба не се прилага за следните видове спортни клубове;
-

спортни клубове за хора с увреждания

-

футболни клубове

-

студентски спортни клубове

-

ведомствени спортни клубове

-

ветерански спортни клубове

-

ученически спортни клубове
§3. Тази Наредба изменя и допълва Наредба за финансово подпомагане на

спортните клубове, приета с решение № 1483 – 11(30)/ 28,29.04.2014 на Общински
съвет – Варна, изм. и доп. с решение № 2355 – 12(42)/ 05,06.08.2015 г.
§4. Всички започнати преписки по предоставяне на финансово подпомагане
на варненски спортни клубове, за които няма прието и влязло в сила решение на
Общински съвет – Варна, се приключват по реда на тази Наредба.
§5. Тази

Наредба

е приета

от Общински съвет – Варна

№…………………… и влиза в сила от деня, следващ датата на приемането ѝ.

с решение

