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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА 
 
 

Относно: Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за условията, реда 

и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани 
 

 

 В действащата към настоящия момент Наредба за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани (Наредбата), 

критериите за подпомагане дейността на спортните клубове не са изчерпателно разписани 

и е налице непълнота по отношение на видовете първенства. Спортните клубове на 

територията на община Минерални бани като брой се увеличават и все повече граждани 

от всякаква възраст се ангажират с физическо възпитание, а само при едни добре 

разписани критерии община Минерални бани, при ограничения й финансов ресурс, би 

могла да разпредели правилно средствата, обект на финансово подпомагане с бюджета, 

който има за съответната година. Освен това отчитането на разходваните финансови 

средства не е разписано подробно, а с оглед важността и значимостта при осъществявания 

контрол от страна на администрацията при община Минерални бани, е необходимо 

същият да бъде ясно разписан и регламентиран. 

 

В тази връзка е необходимо в Наредбата да бъде извършено изменение и 

допълнение, както следва: 

  

1. Създава се нова Таблица № 4 – Областни първенства, съответно досегашната 

Таблица № 4 става Таблица № 5, а досегашната Таблица № 5 става Таблица № 6; 

1.1.  В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

1.1.1. Чл. 20, т. 2 „Постигнати резултати на спортните клубове, участвали и класирани в 

държавните и зоналните първенства за предходната година – Таблица № 2 и 3” се изменя 

и допълва по следния начин – „Постигнати резултати на спортните клубове, участвали и 

класирани в държавните, зоналните и областните първенства за предходната година – 

Таблица № 2, 3 и 4”; 

1.1.2. Чл. 20, т. 3 „Организиране и провеждане от клубовете на традиционни и други 

спортни прояви на територията на общината – Таблица № 4” се изменя по следния начин – 

„Организиране и провеждане от клубовете на традиционни и други спортни прояви на 

територията на общината – Таблица № 5”; 

1.1.3. Чл. 20, т. 4 „Критерий за конкурентност – в отборни и индивидуални спортове – 

Таблица № 5 – А и Б” се изменя по следния начин – „Критерий за конкурентност – в 

отборни и индивидуални спортове – Таблица № 6 – А и Б”; 

1.2.  В чл. 21, ал. 3 текстът между досегашните Таблица № 3 и Таблица № 4 се измества 

след новата Таблица № 4 – „Полученият брой точки от Таблица № 2 и 3 се умножават с 

коефициент на конкурентностт при отборните и индивидуални спортове от Таблица № 5 – 

А и Б” и придобива следното съдържание: „Полученият брой точки от Таблица № 2, 3 и 4 
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се умножава с коефициент на конкурентност при отборните и индивидуални 

спортове от Таблица № 6 – А и Б” 

 

2. Таблица № 4 „Областни първенства” има следното съдържание: 

 

Областни първенства 

Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и жени 

I 12 13 15 18 20 

II 11 12 14 17 19 

III 10 11 13 16 18 

IV 9 10 12 15 17 

V 8 9 11 14 16 

VI 7 8 10 13 15 

VII 6 7 9 12 14 

VIII 5 6 8 11 13 

IX 4 5 7 10 12 

X 3 4 6 9 11 

XI 2 3 5 8 10 

XII 1 2 4 7 9 

 

3. В съществуващите Таблица № 1 и Таблица № 2 се правят следните изменения: 

3.1.  В Таблица № 1: 

3.1.1. Колона „Европейски първенства” се допълва и придобива следния вид: 

„Европейски първенства/турнири”; 

3.1.2. Колона „Международни първенства” се допълва и придобива следния вид: 

„Международни първенства/турнири”; 

3.2. В Таблица № 2: 

3.2.1. Колона „Мъже и жени” се разделя на три, както следва – А група, Б група и В 

група; 

3.2.2. Точкуването ще се извършва по следния начин: 

3.2.2.1. За А група – 90, 75, 70, 65, 60, 50, 45, 40, 35, 30; 

3.2.2.2. За Б група – 70, 65, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20; 

3.2.2.3. За В група – 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5; 

4. В текста на чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 

4.1.  Ал. 1 с текст „Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства 

ежемесечно, като предоставят отчети в отдел МПСХД на служител, отговорен за 

дейността на спорта в общината” се допълва и придобива следния текст: „Спортните 

клубове отчитат разходването на финансовите средства ежемесечно, като предоставят 

отчети в отдел МПСХД на служител, отговорен за дейността на спорта в общината. 

Служителят е длъжностно лице от структурата на администрацията, което се назначава 

със заповед на кмета на общината. Длъжностното лице осъществява контрол по 

отношение на ежемесечните проверки, като при необходимост спортните клубове са 

длъжни да съдействат за извършването на проверките и нямат право да отказват да 
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предоставят информация, свързана с разходваните финансови средства за 

съответния месец”; 

 

4.2.  Ал. 3 с текст „Спортните клубове не отчели средствата до 10.01. на следващата 

година нямат право на финансово подпомагане от Община Минерални бани за същата 

календарна година” се допълва и придобива следния текст: „Спортните клубове, които в 

срок до 10.01. на годината, следваща тази, за която имат задълженията по предходната 

алинея, не представят годишен отчет за предоставените и разходвани средства, както и 

доклад за цялостната дейност на клуба за съответната година, нямат право на финансово 

подпомагане от община Минерални бани следващата година. 
 

На основание чл. 8 ЗНА вр. чл. 26, ал. 2 ЗНА, чл. 21, ал. 2 ЗМСМА вр. чл. 59, ал. 6 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, е разработен настоящия проект на Наредба за 

допълнение и изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани. 

 

В тази връзка, на заинтересованите лица се предлагат мотивите на Наредба за 

допълнение и изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани, за предложения и 

становища по проекта. Същите могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 

публикуването на настоящото на e_mail: min_bani@abv.bg или в деловодството на община 

Минерални бани – с. Минерални бани, бул. Васил Левски 3. 

 

Настоящият проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за 

условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община 

Минерални бани е публикуван на интернет страницата на общината, заедно с мотивите 

към него, на 04.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР 
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