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Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл. 1 (1) С тази наредба се определят:  

1. условията и редът за финансово подпомагане, със средства от бюджета на община 
Козлодуй, на спортните клубове, които имат седалище и развиват дейност на територията на 
община Козлодуй; 

2. критериите за подпомагане дейността на клубовете и методиката за 
разпределение на средствата; 

3. редът за отчитане и доказване на законосъобразността и целесъобразността на 
разходваните средства. 

 (2) По реда на наредбата се осъществява финансово подпомагане и отчитане на 
изразходването на предоставените средства във връзка с: 

1. дейностите за развитие на детско-юношески спорт на територията на община 
Козлодуй; 

2. дейностите за създаване на условия и възможности на децата и младежите да се 
занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност; 

3. дейностите в областта на спорта за всички. 
 Чл. 2. Общата сума на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се 

утвърждава от Общинския съвет с приемане на бюджета за текущата година на община 
Козлодуй. 

 Чл. 3. Финансовото подпомагане по тази наредба има за цел увеличаване броя на 
активно ангажираните със спорт, подобряване на здравния статус, физическата и психическа 
дееспособност на населението, подобряване на условията за подготовка и изява на 
спортистите и стимулиране постигането на по-добри резултати. 
 

Глава втора 
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 
Раздел І 

Условия за финансово подпомагане на спортните клубове 
 

 Чл. 4. Право на финансово подпомагане имат всички спортни клубове по смисъла на 
чл. 17 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима 
спортна дейност на територията на община Козлодуй.  

 Чл. 5. За финансово подпомагане могат да кандидатстват спортни клубове, 
отговарящи на следните условия:  

1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на община 
Козлодуй; 

2. да са били регистрирани и да са развивали спортно-състезателна и тренировъчна 
дейност на територията на община Козлодуй минимум две календарни години преди 
годината на кандидатстване за финансово подпомагане;  

3. да са вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от 
Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието (РЮЛНЦ), определени за 
извършване на общественополезна дейност, което се проверява по служебен път; 

4. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са 
вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на 
членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерството на младежта и спорта 
(ММС), което се проверява по служебен път;  

5. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, организирани 
от съответната спортна федерация и включени в държавния и международен спортен 
календар; 
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6. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е 
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 

7. да са изпълнили задълженията си към общината по предходно финансово 
подпомагане; 

8. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 
приложимите счетоводни стандарти; 

9. да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт. 
 Чл. 6. (1) 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. спортни клубове, на които община Козлодуй е предоставила финансово 
подпомагане и те не са изпълнили задълженията по смисъла на тази наредба; 

3. професионални спортни клубове, търговци и търговски дружества; 
4. спортни клубове, които не са вписани в публичния регистър на министерството 

на младежта и спорта за лицензираните спортни федерации и техните членове.  
 (2) Финансово подпомагане по тази наредба не се предоставя на спортен клуб, за 

който е налице едно от следните обстоятелства: 
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност; 
2. намира се в производство по ликвидация; 
3. прекратено членство в лицензирана спортна федерация; 
4. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, за които не е 
допуснато разсрочване или отсрочване. 
 

Раздел II 
Критерии за подпомагене дейността на спортните клубове и методика за 

разпределение на средствата 
 

 Чл. 7.  Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са, както следва: 
1. взети участия в Международния спортен календар (МСК), Държавния спортен 

календар (ДСК) и Регионални (зонални) първенства през предходната година; 
2. стимулиране развитието на детско-юношеския спорт (ДЮС) в община Козлодуй, 

чрез обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове; 
3. организиране и провеждане на спортни инициативи през предходната година; 
4. брой трениращи в спортния клуб; 
5. спазване на изискванията и сроковете за отчетност на клуба при предишно 

финансово подпомагане. 
 Чл. 8. Разпределение на средствата от бюджета на община Козлодуй за подпомагане 

на дейността на спортните клубове се извършва съгласно Методика за разпределение на 
средствата (Приложение № 1). 

 
Раздел III 

Ред за финансово подпомагане  
 

 Чл. 9. (1) Ежегодно, в срок до 15 декември, заинтересованите спортни клубове следва 
да подадат до кмета на община Козлодуй заявление за финансово подпомагане 
(Приложение № 2). 

 (2) Към заявлението се прилагат: 
1. Декларация за вярност и пълнота на данните, предоставени от всеки спортен клуб 

(Приложение № 3); 
2. Информационен лист (Приложение № 4); 
3. Отчет за разходването на предоставените от бюджета на община Козлодуй 

средства (Приложение № 5); 
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4. Финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с 
номер на банковата сметка; 

5. Списък на спортно-педагогическите кадри; 
6. Заверен от съответния клуб поименен списък на състезателите по възраст; 
7. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен 

календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на 
спортистите; 

8. Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на 
федерацията или БФС; 

9. Копие от сключения договор за ползване на спортна база (ако съответната 
спортна база не е общинска собственост). 

 (3) Приложенията се представят подписани от председателя на клуба и подпечатани с 
печата на клуба. 

 Чл. 10. Разпределението на средствата между спортните клубове се извършва от 
комисия, назначена със заповед на кмета на община Козлодуй, съгласно Методиката за 
разпределение на средствата (Приложение № 1). 

 Чл. 11. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях 
документи, като изготвя списък с проектопредложения и разпределението на средствата за 
финансово подпомагане  на спортните клубове. Когато са изпълнени всички условия и 
критерии за финансово подпомагане по реда на тази наредба, комисията изготвя протокол 
със становище и определя индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане 
на  спортните клубове. 

 (2) В протокола се съдържа и информация за изпълнение на условията и критериите 
на тази наредба. Комисията съставя протокол, който съдържа: 

1. състав на комисията; 
2. опис на получените за разглеждане заявления; 
3. спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите 

средства, които ще им бъдат отпуснати за годината. 
4. мотивирано предложение за отхвърляне на кандидати, които не са изпълнили 

реда и условията за предоставяне на финансово подпомагане на тази наредба.  
 (3) В петдневен срок след заседанието си, комисията представя протокола на кметa 

на община Козлодуй за утвърждаване.  
 Чл. 12. Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им 

по спортни клубове се утвърждава от Общинския съвет с бюджета на община Козлодуй за 
съответната година. 

 Чл. 13. Спортните клубове, одобрени за финансово подпомагане, ще получат 
съответната сума, разпределена по тримесечия. 

 Чл. 14. Спортни клубове, които не са подали документи за кандидатстване в 
посочения срок, както и новорегистрирани спортни клубове, не могат да ползват финансово 
подпомагане по настоящата наредба за съответната календарна година. 

  
Глава трета 

РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
 

 Чл. 15. (1) Спортните клубове, получили финансови средства по тази наредба, 
отчитат изразходваните финансови средства за предходната календарна година с отчети-
описи по образец (Приложение № 5). 

 (2) Описът на разходо-оправдателните документи трябва да отговаря на следните 
критерии: 

1. Документите да бъдат само от предходната календарна година; 
2. Да се посочват в хронологичен ред; 
3. Стойностите следва да отговарят на приложените документи и да се вписват в 

лева до втори знак от десетичната запетая (с включен ДДС).  
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 Чл. 16. За правомерни се признават следните разходи:  
1. транспортни разходи – нает превозвач (отчита се с фактура с посочен маршрут, 

дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък на 
пътувалите състезатели и треньори); 

2. транспортни разходи със собствен превоз, заредено количество гориво, 
отговарящо на  реалните километри до съответното населено място и нормативно 
признатият разход на километър за вида на МПС; 

3. транспортни разходи за билети (отчитат се с копие от билети за транспорт, с 
осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач и при 
необходимост – обяснителна записка с маршрута и дата на пътуването); 

4. храна във връзка с участие в състезание, отнасяща се само за състезатели на 
клуба, треньори и помощник-треньори (отчита се с фактура и списък); 

5. нощувки във връзка с участие в състезание, на състезател, треньор и помощник-
треньор, само при гостуване (отчита се с фактура, прилага се списък); 

6. командировъчни разходи на ръководители на отбора и членове на клуба – водачи 
на МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със заповед за командировка, 
издадена от съответния клуб); 

7. хонорари и граждански договори за жури, съдийски такси, възнаграждения за 
медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, при организиране на 
състезания, в които клуба е домакин (отчита се с ведомост за изплатени хонорари, фактура 
или граждански договор); 

8. наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано със състезание, на което 
клубът е домакин (отчита се с фактура). 

9. материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна 
екипировка (отчита се с фактура и се  прилага списък); 

10. разходи за застраховки и картотекиране на състезатели; 
11. разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и списък на лицата, получили 

екипировката); 
12. разходи за спортни пособия и спортни уреди, закупени или ползвани под наем 

(отчита се с фактура); 
13. други разходи, свързани пряко със спортната дейност на съответния клуб. 

 Чл. 17. (1) Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени 
съгласно изискванията на Закона за счетоводството. 

 (2) Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към отчетите във вид на 
копия, като копията на съставените и издадените от спортната организация документи 
трябва да се заверят „Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията. 

 (3) Всички разходно-оправдателни документи трябва да са в рамките на 
продължителността на отчетния период, за който се отнасят. Разходи, извършени извън 
съответния период, не се признават. 

 Чл. 18. Община Козлодуй, чрез упълномощени от кмета длъжностни лица, 
упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има 
право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността, 
както и да извършва проверки на място.  

 Чл. 19. (1) Спортни клубове, които използват финансовите средства не по 
предназначение ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според 
основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата. Редът за 
възстановяване на средствата се определя със заповед на кмета на община Козлодуй. 

 (2) При констатиране на неправомерно разходване на предоставените финансови 
средства, кметът на община Козлодуй има право едностранно да прекрати финансирането на 
клуба. 

 Чл. 20. Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по тази наредба за 
срок от една година в случаите на:  
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1. констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно изразходване на 
предоставените му финансови средства; 

2. непредоставяне на отчет-опис за разходване на предоставените финансови 
средства; 

3. финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, установени 
от компетентен орган, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и 
разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения; 

4. представяне на документи с невярно съдържание и/или деклариране на неверни 
и/или неточни данни при подаване на документите за кандидатстване, както и 
несъответствие на реално извършените разходи с представените документи.  

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 § 1. Тази наредба се приема на основание чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

 § 2. С настоящата наредба се отменя Правилник за условията и реда за финансиране 
дейностите на спортните клубове в община Козлодуй (Приет с реш. № 329 по прот. № 
36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.; изм. и доп. с  реш. № 570/12.12.2018 г. на ОбС, 
Козлодуй).  

 § 3. Настоящата наредба е приета с решение № 116 по протокол № 9 г. от заседание 
на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 29.04.2020 г. и влиза в сила в седемдневен срок 
от датата на публикуването й. 

 § 4. Изпълнението и контролът по тази наредба се осъществяват от кмета на община 
Козлодуй или от определени от него длъжностни лица. 
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Приложение № 1  
към чл. 8  

 
МЕТОДИКА 

За разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на 
спортните клубове 

 
1. Община Козлодуй със средства от общинския бюджет подпомага спортни клубове, 

отговарящи на условията и критериите на настоящата наредба. 
2. Разпределението на средствата между спортните клубове се извършва от комисия. 

Комисията се състои от 5 члена, от които трима служители на общинска администрация, 
определени със заповед на кмета, и двама общински съветници, определени по препоръка на 
председателя на Общински съвет, Козлодуй. 

3. Комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените 
спортни клубове, които отговарят на условията за финансово подпомагане. 

4. Определянето на размера на финансовите средства, които всеки одобрен клуб ще 
получи за текущата година, се извършва въз основа постъпилите заявления за финансово 
подпомагане и критериите, посочени в глава втора от наредбата. 

5. 2/3 (две трети) от общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в 
община Козлодуй се разпределят между клубовете, които поддържат детско-юношески 
школи. 

6. При разпределението на средствата по т. 5 се взима под внимание броят трениращи в 
детско-юношеската школа на съответния клуб. 

7. 1/3 (една трета) от общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в 
община Козлодуй се разпределят между клубовете, които имат състезатели над 18 годишна 
възраст. 

8. При разпределението на средствата по т. 7 се взема под внимание броят трениращи 
състезатели над 18 годишна възраст в съответния клуб. 

9. Нито един клуб, финансиран по т. 6, няма право да получи повече от 50% от сумата 
по т. 7. 

10. Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по 
спортни клубове се утвърждава от Общинския съвет, с бюджета на община Козлодуй за 
текущата година. 
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Приложение № 2 
към чл. 9, ал. 1 

 
ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за финансово подпомагане  

от  
……………………………………. 

/пълното наименование на спортен клуб/ 
 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ, 
 
Моля, представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за 

..................... година по реда на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на 
спортните клубове в община Козлодуй. 

 
Прилагам следните изискуеми по горепосочената Наредба документи: 
1. Декларация за вярност и пълнота на данните, предоставени от всеки спортен клуб 

(Приложение № 3); 
2. Информационен лист (Приложение № 4); 
3. Отчет-опис за разходването на предоставените от бюджета на Община Козлодуй 

средства (Приложение № 5); 
4. Финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с 

номер на банковата сметка; 
5. Списък на спортно-педагогическите кадри; 
6. Заверен от съответния клуб поименен списък на състезателите по възраст; 
7. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен 

календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на 
спортистите; 

8. Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията 
или БФС; 

9. Копие от сключения договор за ползване на спортна база (ако съответната спортна 
база не е общинска собственост). 

 
Уведомен/а съм, че за попълнени неверни данни и за прилагането на документи с невярно 

съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

 

С уважение,   

Председател на спортен клуб:......................................   (подпис и печат) 
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Приложение № 3  
към чл. 9, ал. 2, т. 1 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният .................................................................................................................... 

Председател на ........................................................................................................................ 
                                   (наименование на спортния клуб) 

гр. .............................., община ............................., област ........................................... 

Декларирам, че ръководеният от мен спортен клуб  
………………………………………………………………….…………….…………………: 
 

1.  Развива/Не развива дейността си на територията на община Козлодуй.  
2. Регистриран е/Не е регистриран две календарни години преди годината на 

кандидатстване. 
3. Развива/Не развива спортно-състезателна и тренировъчна дейност (масов детско-

юношески спорт, аматьорски спорт за мъже и жени, масов спорт за хора с увреждания) на 
територията на община Козлодуй минимум две календарни години преди годината на 
кандидатстване за финансово подпомагане. 

4. Член е/не е член на лицензирана спортна федерация и е/не е вписан в централния 
регистър на Министерството на младежта и спорта. 

5. Има/няма сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт. 
6. Изпълнени са/не са изпълнени антидопинговите правила на спортните федерации 

(когато е приложимо). 
7. Има/няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата, установени с акт на компетентен орган, съгласно националното законодателство. 

8. Има/няма задължения към Община Козлодуй. 
9. За дейностите по Информационен финансов план СК получава/не получава други 

публични парични средства от други институции и няма да се отчете двойно финансиране. 
10. Декларирам, че със средствата, предоставени от Община Козлодуй няма да се 

подпомага каквато и да е друга икономическа или неикономическа дейност, извън 
дейността, за която се предоставя финансирането. 

11. При настъпване на промяна в което и да е от посочените обстоятелства, съм 
задължен да информирам община Козлодуй незабавно. 
 
 
Дата: ………........      Председател: ............................ 

(подпис и печат) 
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Приложение № 4 
към чл. 9, ал. 2, т. 2 

 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

 
ЗА  20...... ГОДИНА 

 
 

1 
Пълно наименование на спортния клуб 
(в съответствие с регистрацията): 

 

2 
Пълен и точен адрес на спортния клуб 
(в съответствие с регистрацията): 

 

3 Телефон, факс, e-mail на спортния клуб  

4 
Име, презиме и фамилия на Председателя на 
спортния клуб(в съответствие с регистрацията): 

 

5 
Телефон, факс, e-mail на Председателя на 
спортния клуб 

 

6 

Регистрационен № в Централния регистър на 
Министерството на правосъдието/ Номер в 
Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията 

 

7 
Адрес на спортната база, в която клубът 
провежда спортно-тренировъчна дейност. 

 

8 
Собственост на спортната база, в която клубът 
провежда спортно-тренировъчна дейност.. 

 

9 
Брой спортуващи в клуба (приложен списък), в 
това число: 

 

 13.1. Брой членове от подготвителни групи  
 13.2. Брой момчета/момичета от 10 до 14 год.  

 
13.3. Брой кадети, юноши/девойки младша 
възраст 

 

 13.4. Брой юноши/девойки старша възраст  
 13.5. Брой мъже/жени  

10 
Брой треньори (приложен списък), имена, 
сертификати 

 

 
 

Изготвил: ................................... 
(............................................................................) 

Председател на спортен клуб:....................................... 
                                                                                                                               (подпис и печат) 
............................20... год., гр. Козлодуй 
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Приложение № 5 
към чл. 9, ал. 2, т. 3 

 
ОТЧЕТ ЗА 20..... ГОДИНА 

 

НА СПОРТЕН КЛУБ ........................................................................................................... 
 

 
Отчита се субсидията, получена за периода .......................................: 
Получената субсидия за периода е в размер на ............................... лв.  

 
 Вид на отчетния 

документ 
№ / 

Дата 
Описание на 

извършените разходи 
Стойност 

лв. стойност 
      
      
      

Всичко:   
      

 
 
Изготвил: ................................... 
(............................................................................) 
 
Председател на спортен клуб:....................................... 

 (подпис и печат) 
 

............20... год. 
гр. Козлодуй 

 
Към формуляра се прилагат ксерокопия с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала“ на 

всички оригинални документи за направените разходи. 
 
 
 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
НИКОЛИНКА ТОДОРОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


