ОБЩИНА

КОЗЛОДУЙ

ПРАВИЛНИК
за условията и реда за финансиране дейностите на
спортните клубове в община Козлодуй

В сила от 12.09.2017 г.
Приет с реш. № 329 по прот. № 36 от 05.09.2017 г.

Козлодуй
септември 2017 г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА
№ и дата на
изменението

Основание за
изменението

Изменени, отменени, нови
/чл., ал., т./

Дл. лице
/ подпис/
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят условията и редът за предоставяне от община
Козлодуй на средства, утвърдени от Общински съвет, Козлодуй и от други целеви източници
за финансово подпомагане на спортната дейност.
Чл. 2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове по Приложение № 3
и основните спортове с престижни и социални функции по Приложение № 1 на този
Правилник.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 3. (1) Спортните клубове, които финансово се подпомагат от община Козлодуй,
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат удостоверение от ММС, че са вписани в Националния регистър като
членове на лицензирана спортна федерация;
2. да имат удостоверение от Министерството на правосъдието, че са вписани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност и да изпълняват законовите си задължения към този регистър;
3. да са представили финансов отчет за изразходването на субсидията от община
Козлодуй за предходната година;
4. дейността и седалището им на управление да са на територията на община
Козлодуй;
5. да провеждат учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес в съответствие
с нормативните изисквания;
6. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за
счетоводството.
(2) Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.
Глава трета
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 4. (1) Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са:
1. постигнати резултати в Държавния спортен календар за предходната година;
2. стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в община Козлодуй - обхват на
състезатели и отбори; брой трениращи и състезаващи се членове на клуба.
3. организиране и провеждане на традиционни за община Козлодуй спортни прояви от
спортните клубове.
(2) Общинският съвет и общинската администрация могат да изискват сведения, както
и чрез свои служители да се запознават със състоянието на спортните клубове.
Чл. 5. За всяка бюджетна година общата сума за разпределение между спортните
клубове се определя в рамките на финансовите възможности на общинския бюджет.
Чл. 6. (1) Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от община
Козлодуй подават заявление до кмета на община Козлодуй в срок до 30.11. на предходната
година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:
1. копие от съдебно решение;
2. удостоверение за актуално правно състояние;
3. удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на
правосъдието;
4. регистрация по БУЛСТАТ;
5. годишна програма за спортно развитие (спортен календар), утвърдена от
Управителния съвет на спортния клуб;
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6. удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на задължения към
държавата и общината;
7. отчет за разходването на получени финансови средства от община Козлодуй за
текущата година.
(2) Десет дни след приемане на общинския бюджет, кметът или упълномощено от него
лице изготвят списък с утвърдените проектопредложения и разпределението на средствата за
дейност на спортните клубове.
(3) Списъкът следва да съдържа:
1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в
националния регистър на спортните организации към ММС;
2. пълно и точно наименование на спортния клуб;
3. точната сума на предложената годишна целева субсидия;
4. удостоверение за банкова сметка или копие вярно с оригинала на спортния клуб.
(4) Разпределението на средствата от общинския бюджет за спортните клубове се
извършва в съответствие с методиката, съгласно Приложение № 3.
Глава четвърта
ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 7. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове,
включват разходи, свързани със спортната им дейност като не по-малко от 50 % от тях трябва
да са разходвани за детско-юношески спорт:
1. такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни
организации;
2. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия, тренировъчни лагери пътни, дневни, нощувки, такси за участия и стипендии;
3. разходи за организиране на състезания - възнаграждения за
медицинско
осигуряване и обслужващ персонал;
4. екипировка на състезатели, медикаментозно възстановяване и лечение;
5. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения;
6. наеми и консумативи за ползване на спортни обекти и съоръжения.
Чл. 8. Спортните клубове, получили финансови средства по този правилник,
осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата,
съгласно разпоредбите на чл. 7 от настоящия Правилник. Те се отчитат с финансови отчети
по образец, съгласно Приложение № 2 в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството.
Глава пета
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 9. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, упражняват
текущ контрол върху финансовите средства на спортните клубове, които са получили от
общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи,
свързани с тези средства, както и информация за дейността им, и да извършват проверки на
място.
Чл. 10. (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:
а) фактури (билети), свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието и
обратно;
б) фактури за храна (без алкохол, без коктейли);
в) хонорарни сметки за изплатени хонорари ;
г) фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със
състезанието или тренировъчния лагер;
д) фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения;
е) материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна
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екипировка);
ж) фактури за нощувки;
з) фактури за витамини и възстановителни средства (разрешени от Антидопинговата
комисия), придружени от декларация от съответния спортен клуб.
(2) Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със спортната дейност на
съответния клуб.
Чл. 11. Спортните клубове, които не използват 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 на общината.
Чл. 12. При констатиране на неправомерно разходване на предоставените средства,
както и при ненавременно отчитане на разходите по предоставените субсидии по този
правилник, Кметът има право едностранно да прекрати изпълнението на договора.
Чл. 13. При нарушение на чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за физическото възпитание и
спорта /ЗФВС/ или на разпоредбите на Наредбата за допинговия контрол при
спортносъстезателната и тренировъчната дейност в Република България както и при
хипотезите на чл. 17в от ЗФВС финансирането се спира, считано от момента на констатиране
на нарушението от компетентните органи до изясняване на случая. При доказано нарушение
се прекратява договорът със съответният клуб.
Чл. 14. При прекратяване на договорните отношения по чл. 13 или чл. 14 от настоящия
Правилник, спортният клуб е длъжен да възстанови предоставените му средства, съгласно
разпоредбата на чл. 12 от Правилника.
Чл. 15. Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите
правила за срок от две години в случаите на:
1. констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на
предоставените му финансови средства;
2. непредоставяне на финансов отчет и доклад за дейността на спортния клуб за
разходване на предоставените му финансови средства в съответствие с определените в
договора срокове;
3. финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени от
съответния компетентен орган;
4. при представяне на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни и
неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на
предоставените им финансови средства.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 4а, т. 1, чл. 49 и чл. 63 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет,
Козлодуй.
§ 3. Правилникът е приет с решение № 329 по протокол № 36 от 05.09.2017 г. на
Общински съвет, Козлодуй.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/
МАЯ ЗАНЕВА
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Приложение № 1
към чл. 2

СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции
за финансово подпомагане от община Козлодуй
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

СПОРТ

КЛУБ

СУМА
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Приложение № 2
към чл. 9

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

№

Вид на отчетния №
/ Описание
на Стойност
документ
Дата
извършените разходи лв.
стойност

Всичко:

Изисквания:
Председател:_________________

на
организацията

печат
Гл.счетоводител: ________

_____________20__ год., гр. Козлодуй

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно
с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по договора.
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Приложение № 3
към чл.6 ал. 4

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
I. От общата сума (база) на средствата за спорта (наричана по - долу за краткост общата
база), се заделят средства за спортните клубове, които не се финансират от ММС:
1. За масов спорт /спорт за всички/ - до 10 % от общата база.
II. От общата сума (база) на средствата за спорта (наричана по - долу за краткост общата
база), се заделят средства за спортните клубове по Приложение № 1 – до 40 % от общата
база.
III. Разпределението на финансовите средствата за подпомагане дейността на спортните
клубове, които се финансират от ММС се извършва по точкова система, основана изцяло
върху критериите на ММС като:
1. За всеки кандидатстващ клуб се пресмята точков еквивалент, равен на финансовите
средства отпуснати от ММС на клуба, в годината на финансиране. Приемаме за база
абсолютната стойност на средствата отпуснати в годината на финансиране на клубовете от
ММС като ги превръщаме в точки.
2. Сумата получена от сбора на точките по т. 1 от Раздел III, разделяме на общата сума
/база/ на средствата за спорта утвърдени от Общински съвет Козлодуй в годината на
финансиране и получаваме коефициент.
3. Полученият коефициент умножаваме по точките за съответния спортен клуб
кандидатствал за финансиране и получаваме средствата за финансиране.

Забележка: Спортните клубове финансирани по т. I и т. II не получават финансиране по
т. III.
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