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Проект на Наредба №5 
за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община 

Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата 
активност, физическото възпитание и спорт 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба определя условията и реда за управление, разпореждане и 

ползването на спортни обекти - общинска собственост, по смисъла на чл. 103, ал. 1 от Закона 

за физическото възпитание и спорта, както и условията и реда за финансиране и подпомагане 

на физическата активност, физическото възпитание и спорт на територията на общината. 
(2) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на физическото 

възпитание и спорта на територията на общината в съответствие с политиката на Община 

Каварна. 
(3) Финансирането и подпомагането по смисъла на ал. 1 се осъществява за спортни дейности 

с масов характер, предназначени за развитие на детско - юношеския спорт, аматьорския, 

любителския масов спорт, спорта за хора с увреждания и спортни дейности, които са 

достъпни за всички, спортуващи на територията на община Каварна. 

Чл. 2. Общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание и 

спорт се осъществява от органите на местната власт. 

Чл. 3. (1) Спортните обекти - общинска собственост, се управляват в интерес на населението 

на общината, съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и 

Закона за общинската собственост. 
(2) Спортните обекти се ползват за нуждите на физическата активност, физическото 

възпитание и спорт. 

Чл. 4. (1) Спортните обекти - общинска собственост, по изключение могат да се ползват и за 

културни и други прояви с обществен характер, при условие, че не се възпрепятства общата 

спортна дейност и не се нанасят вреди върху тях. 
(2) За всяко конкретно мероприятие по ал.1, кметът на общината издава заповед, с която се 

определят реда и условията за ползване на спортния обект. 

Чл. 5. (1) По предложение на кмета на общината, общинският съвет приема списък на 

спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по реда на Закона 

за физическото възпитание и спорта. 
(2) Списъкът по ал. 1 се обявява в сградата на общината, на интернет страницата и в местна 

медия. 
(3) Приетият списък на спортните обекти се актуализира по реда на ал. 1. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

РАЗДЕЛ I 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 6. Спортни обекти - публична или частна общинска собственост могат да се предоставят 

безвъзмездно за срок до 10 години, след решение на Общински съвет. 
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Чл. 7. (1) Право да кандидатстват за безвъзмездно ползване на обектите по чл. 6 или части от 

тях, имат спортни клубове, които са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС. 

(2) Спортните клубове по ал. 1, кандидатстващи за безвъзмездно ползване на общински 

спортни обекти или части от тях, трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на 

правосъдието; 

2. да са вписани в публичните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, водени от министъра на 

младежта и спорта; 
3. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от 

съответната спортна федерация в държавния и международен спортен календар; 
4. да нямат просрочени финансови задължения към община Каварна; 
5. да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и Националните счетоводни 

стандарти; 
6. да са изпълнили задълженията си към Община Каварна по предходно финансиране или 

подпомагане и/или по договори за ползване на спортни обекти - общинска собственост; 
7. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на 

община Каварна; 
8. да са развивали активна спортна дейност поне една години преди кандидатстването; 
9. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните 

състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на община Каварна; 
10. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация съгласно 

действащата нормативна уредба, като същите да са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от 

ЗФВС към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз 

за правоспособност за треньор по футбол. 

(3) На спортен клуб по ал. 1 се предоставя за безвъзмездно ползване само един спортен 

обект - общинска собственост, освен в случаите когато съответните спортни обекти се 

намират в един имот. 

Чл. 8. Безвъзмездно ползване на спортни обекти - общинска собственост не се предоставя на: 
1. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или 

извършващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ; 
2. спортни клубове, на които Община Каварна е отдала за ползване стопански обекти; 
3. спортни клубове, на които Община Каварна е прекратила по тяхна вина договори, с които 

безвъзмездно са им предоставени спортни обекти или части от тях и не са изпълнили 

задълженията си съгласно настоящата наредба. 
4. спортни клубове ползващи собствена спортна база. 

Чл. 9. (1) При кандидатстване за безвъзмездно ползване на спортни обекти - общинска 

собственост, всеки спортен клуб подава до кмета на община Каварна заявление по образец 

към настоящата наредба - Приложение № 2. 
(2) Към заявлението по предходната алинея, кандидатите прилагат следните документи: 
1. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на лицето по 

чл. 87, ал. 6 от ДОПК; 
2. Справка по Приложение № 3 от настоящата наредба; 
3. Справка - информация от училища за броя на учениците от спортния клуб или 

организация и треньор на щат; 
4. Справка - информация от съответната федерация, в която членува спортния клуб с 

поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални 

състезатели и подготвителни групи. 
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(3) След подаване на първо заявление по ал. 1, отнасящо се до конкретен общински спортен 

обект, общинска администрация изготвя съобщение, че за спортния обект има интерес за 

безвъзмездно му ползване и определя срок за подаване на заявления, като съобщението се 

залепва на информационното табло на Общината и на входа на спортния обект и се 

публикува на интернет страницата на Общината. Срокът за подаване на заявления не може 

да бъде по- кратък от 30 дни от датата на публикуване на съобщението. 
(4) Когато след изтичане на срока по ал. 3, за съответния общински спортен обект или част 

от него, има постъпило само едно заявление в едно с приложимите документи по ал. 2, 

кметът на общината внася предложение до общински съвет за предоставяне на безвъзмездно 

ползване на общинския спортен обект. След решението на общинския съвет, кметът на 

общината подписва съответен договор. 
(5) При наличие на повече от едно заявление за кандидатстване за безвъзмездно ползване на 

спортния обект - общинска собственост или част от него, преди внасянето на предложението 

по ал. 4, се извършва класиране на кандидатите за изготвяне на график за ползване на 

конкретния обект. 

Чл. 10. (1) Оценката и класирането на спортните клубове за разпределяне на ползването се 

извършва въз основа на информацията попълнена в справката по Приложение № 3. 
(2) Данните от справката по Приложение № 3 и приложените документи се попълват в 

Приложение № 1 съгласно, което се извършва оценяването. 

 
Приложение № 1 

* Посочените данни в Приложение № 1 се умножават по съответния коефициент в 

различните раздели 
K1= 0.1 
K2= 0.2 
K3= 0.3 
K4= 0.4 
(3) Спортните клубове, развиващи повече от един вид спорт попълват отделно Приложение 

№ 3 за всеки вид спорт. 
Чл. 11. (1) Разходите по поддръжката и експлоатацията на спортните обекти - общинска 

 Коеф. Точки  

Брой картотекирани състезатели, 
общо 

* К2 
 

Без подготвителни групи 

Брой картотекирани състезатели 

* К1  Деца, момчета и момичета, 

* K2 
 Юноши и девойки младша 

възраст 

* K3  Юноши и девойки старша 
възраст * K4  Младежи, девойки, мъже и жени 

Брой треньори 
 * K2 

 В трудово правни  или 
приравнени отношения 

Брой състезатели взели участие в 
държавни първенства 

* К1  Деца, момичета и момчета 

* K2 
 Юноши и девойки младша 

възраст 

* K3  Юноши и девойки старша 
възраст * K4  Младежи, девойки, мъже и жени 

Общ брой на точките  
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собственост, които са отдадени за безвъзмездно ползване се поемат от съответните спортни 

клубове, на които е предоставено ползването. 
(2) Не заплащат разходите за поддръжка и експлоатация на обектите по ал. 1, ползвателите, 

които осигуряват целогодишно, според спецификата на вида спорт, безплатни занимания за 

практикуване на спорт за всички в това число и за хора с увреждания. За целта спортните 

клубове изготвят график за провеждане на безплатните занимания по съответния вид спорт и 

го представят за съгласуване от Общинска администрация. Графикът се поставя на видно 

място на сградата на съответната спортна база. 
Чл. 12. (1) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 3, при условие, че в общинска администрация 

е постъпило повече от едно заявление, кметът на общината назначава комисия до пет члена, 

за оценка и класиране на кандидатите. 
(2) За своята работа комисията съставя протокол, в който се описват подадените заявления и 

приложените документи и прави мотивирано предложение за класиране на кандидатите. 
(3) В петдневен срок от приключване на своята работа, комисията предоставя изготвения 

протокол за одобряване от кмета на общината. 
(4) След одобряване на протокола, кметът на общината внася предложение до общински 

съвет за предоставяне на безвъзмездно ползване на общински спортен обект. 
(5) Въз основа на решението на общински съвет, кметът на общината сключва договор. 

РАЗДЕЛ II 

НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 13. (1) Спортни обекти или части от тях - общинска собственост, могат да се отдават под 

наем на спортни клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на община 

Каварна, или обединени спортни клубове за срок до 10 години след решение на общински 

съвет, със заповед на кмета на общината, след провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс при условията на настоящата наредба и по реда на глава шеста от 

Наредбата реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на 

Община Каварна. 
(2) Не се предоставят под наем спортни обекти по ал. 1 на кандидати, които имат 

просрочени финансови задължения към общината. 
(3) Началната тръжна цена - при провеждане на публичен търг, съответно наемната цена при 

провеждане публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на обектите по ал. 1, се 

определят с решение на общински съвет. 
(4) Кандидатите за наематели на обектите по ал. 1 подават заявление за участие в публичен 

търг или публично оповестен конкурс, като към заявлението представят Програма за 

управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на 

договора; 
(5) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен 

конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
Чл. 14.. (1) Спортни обекти или части от тях - общинска собственост могат да се отдават под 

наем за срок до една година без търг или конкурс от кмета на общината, на спортен клуб - 

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, който е 

вписан в съответния регистър по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или извършващи стопанска дейност 

извън допустимата по ЗЮЛНЦ и други. 
(2) Не се предоставят под наем спортни обекти - общинска собственост на организации по 

ал. 1, ако същите имат просрочени финансови задължения към общината. 
(3) Наемната цена на общинските спортни обекти или части от тях се определя съгласно 

Наредба №3 на Общински съвет Каварна. 
(4) Право да кандидатстват за наемане на спортен обект - общинска собственост за срок до 

една година, имат организациите по ал. 1, които: 
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1. са подали заявление за предоставяне под наем на общински спортен обект, в което точно и 

ясно е индивидуализиран конкретен спортен обект; 
2. към момента на подаване на заявлението по т. 1, са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 

от ЗФВС; 
3. са изготвили програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за 

заплащане на наема за срока на договора; 
(5) След изпълнения на изискванията по ал. 4, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор. 
(6) В случай, че повече от една организация по ал. 1, прояви интерес за наемане на 

конкретен общински спортен обект за срок до една година и кандидатите са изпълнили 

изискванията по ал. 4, като няма възможност спортния обект да се ползва от всички 

желаещи, кандидатите се класират по реда на чл. 10 от настоящата наредба. 

Чл. 16. (1) Договорите сключени съгласно тази наредба се прекратяват: 
1. при неполагане на грижата на добър стопанин от страна на ползвателя при ползване на 
спортния обект; 
2. с изтичането на срока на договора; 
3. ако ползвателят не застрахова за срока на договора, ползвания общински спортен обект в 
полза на общината; 
4. поради заличаване или отписване на ползвателя от съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от 
ЗФВС; 
5. когато се установи, че ползвателят използва не по предназначение предоставения му за 
ползване общински спортен обект или в нарушение на закона; 
6. ако ползвателят не извършва поддържането и текущите ремонти на ползвания общински 
спортен обект, съгласно условията на договора; 
7. при възникване на належаща общинска нужда, като ползвателят на общинския спортен 
обект го освобождава в срок от един месеца от връчване на съобщението за освобождаване; 
8. на други основания, определени в договора. 
(2) Наемните договори, сключени съгласно тази наредба се прекратяват: 
1. при условията по ал. 1; 
2. при неплащане на наемната цена или на разходите за консумативи за повече от два месеца. 

Чл. 17. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на общината, като не се 

дължи обезщетение за стойността им. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТ 

РАЗДЕЛ I 

ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 18. (1) Със средства от бюджета на Община Каварна могат да бъдат финансирани 

дейности на спортни клубове, които имат седалище и развиват дейност на територията на 

Община Каварна; 
Чл. 19. (1) Община Каварна може да подпомага финансово, организирането и провеждането 

на световно, европейско и балканско първенство на територията на Общината. 
(2) Не се финансират спортни дейности, които са финансирани по проект, програма или са 

финансирани с публични средства. 



23

 

Чл. 20. Спортните клубове по чл. 18, ал. 1 трябва да отговарят на следните условия: 
1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Каварна; 
2. да извършват дейност за развитие на масов спорт; 
3. да са регистрирани и да са развивали спортно-състезателна и тренировъчна дейност на 

територията на Община Каварна минимум една години преди кандидатстването за 

финансиране; 
4. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност при Министерство на 

правосъдието; 
5. да са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС или да са членове на БФС; 
6. да са членове на съответната лицензирана спортна федерация; 
7. да нямат изискуеми публични задължения към държавата и към Община Каварна; 
8. да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

приложимите счетоводни стандарти; 
9. да имат треньорски кадри с професионална правоспособност и квалификация съгласно 

действащата нормативна уредба, като същите да са вписани в регистъра по чл. 9, ал.1, т.4 от 

ЗФВС към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз 

за правоспособност за треньор по футбол; 
10. да са изпълнили задълженията си към Община Каварна по договори за финансиране 

и/или договори за ползване на спортна база. 

Чл. 21.  За финансиране по този ред не могат да кандидатстват спортни клубове, които имат 

задължения за неизпълнение на сключени договори за финансиране с Община Каварна. 

РАЗДЕЛ II 

РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 22. (1) В срок до 30 ноември лицата, кандидатстващи за финансиране от Община Каварна 

на спортни  дейности, за организиране и провеждане на спортни събития следва да подадат 

предложение в деловодството на общината, което да е придружено от следните документи 

за: 
1. информация за спортното събитие, което планират да бъде организирано през следващата 

календарна година. Приложение № 5; 
2. документ удостоверяващ липсата на задължения към общината; 
3. декларация Приложение № 5.1., съответно 5.2, че развиват спортно състезателна дейност в 

рамките на една години и водят тренировъчно учебен процес на територията на Община 

Каварна. 
4. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - 

Приложение №6; 
5. регламент за провеждане на спортното събитие. 
(2) Предложенията по ал.1 се разглеждат от комисия в състав до пет члена, определени със 

заповед на кмета на общината. В срок до 15 декември комисията изготвя мотивиран доклад 

до кмета на общината, който съдържа предложение за спортните мероприятия и събития, за 

които да се предвиди финансиране, както и предложение за размера на финансиране. При 

изготвяне на предложението се съобразяват спецификата на съответния вид спорт - 

олимпийски или неолимпийски, вида на състезанието, брой участници, времетраене и място 

на провеждане брой участници, посещаемост, социално-икономически ефект на спортното 

събитие. 
(3) След изтичане на срока по ал. 2 се изготвя годишен план на спортните събития на 

територията на община Каварна. 

Чл. 23. (1) В срок до 31 декември общинската администрация изготвя план за финансиране 
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на спортните дейности в Община Каварна за следващата календарна година, по следните 

направления: 
1. спортни събития на територията на община Каварна; 
2. чествания на спортни празници; 
3. съдействие за организиране на спортни събития на територията на Община Каварна. 
(2) Община Каварна ежегодно финансира, организира и провежда церемония по 

награждаването на най-добрите спортисти на Каварна за текущата календарна година. 

Чл. 24. За финансиране на спортни дейности и дейности по организиране и провеждане на 

спортни събития кметът на общината сключва договор. С договора се определят размера на 

финансирането, както и условията за финансиране и условията и срока за отчитане на 

предоставените средства. 

РАЗДЕЛ III 
НАЧИН НА РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА 

Чл. 25. Средствата за финансиране на спортни дейности, за организиране и провеждане на 

спортни събития, могат да бъдат разходвани за: 
1. храна и нощувки по време на събитието; 
2. възнаграждения на съдийски състави; 
3. наем за ползване на спортен обект и/или помещение, свързани с провеждане на събитието; 
4. купи, медали, плакети, грамоти, рекламни материали, свързани с провеждане на 

събитието; 
5. разходи за транспорт, свързани с провеждане на събитието; 
6. паричен награден фонд; 
7. озвучаване, водещ, сценично оформление и цветя, свързани с провеждане на събитието; 
8. медицинско обслужване; 
9. охрана; 
10. техническо и санитарно обслужване; 
 
Чл. 26. По реда на тази наредба Община Каварна не финансира разходи, свързани с: 
1. дейността на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и 

религиозни организации; 
2. инвестиционна или търговска дейност; 
3. дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
4. ремонтна дейност, закупуване на земя, сгради, техника; 
5. организиране на кръгове от държавни първенства, национални турнири, национални купи, 

регионални и клубни турнири, за които се заплащат такси за участие. 
6. телевизионни права и излъчвания. 

РАЗДЕЛ IV 
ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ 

Чл. 27. (1) Лицата, получили финансиране от Община Каварна по реда на Наредбата трябва: 

1. да разходват предоставените им средства от общинския бюджет при спазване на 

принципите за икономичност, ефективност и ефикасност; 

2. да водят аналитична счетоводна отчетност; 

3. да докажат изразходването на предоставените средства чрез представяне в Община 

Каварна на разходо-оправдателни документи, както и документи доказващи плащания в 
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едномесечен срок от датата на приключване на събитието; 

4. да възстановяват в пълен размер остатъка от сумата, която не са изразходвали съгласно 

сключения договор за финансиране. 

(2) Лицата получили финансиране нямат право да разходват отпуснатите средства за други 

цели извън посочените във финансовия план и договора за финансиране. 

Чл. 28. (1) В едномесечен срок от датата на приключване на събитието, лицата, получили 

финансиране за организирането и провеждането му, представят в деловодството на общината 

финансов отчет - Приложение № 7, придружен с разходо-оправдателни документи. Към 

финансовия отчет се прилага Декларация, че отчетените разходи не са финансирани по 

проект, програма или друго финансиране с публични средства - Приложение № 8. 
(2) След приключване на събитието, лицата, получили финансиране за организирането и 

провеждането му, възстановяват в бюджета на Община Каварна сумата, която не са 

изразходвали при условията на договора. 

Чл. 29. (1) Всички разходо-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството. 
(2) При отчитане на плащания в брой, фактурата трябва да бъде придружена с фискален 

бон. Фискален бон, представен без фактура не се признава за разход. 
(3) При отчитане на плащания по банков път с фактурата се представя копие от платежно 

нареждане. 
(4) Всички разходо-оправдателни документи се предоставят към отчета във вид на копия, 

като копията на всеки от документите трябва да са заверени „Вярно с оригинала”, подпис и 

печат на организацията. 
(5) Всички разходо-оправдателни документи трябва да са в рамките на продължителността 

на събитието и да са съобразени с финансовия план, неразделна част от договора за 

финансиране. 
Разходи, извършени извън рамките на съответния финансов план и договора, не се 

признават. Допускат се разходи във връзка със събитието, извършени не по-рано от 30 дни 

преди и не по- късно от 10 дни след датата на провеждане на събитието. 

Чл. 30. (1) При отчитане на транспортни разходи се прилагат разходо-оправдателни  

документи 
(2) При отчитане на разходи за нощувки и хранене се представят разходо-оправдателни  

документи. Не се признават разходи за алкохолни напитки, цигари, коктейли и деликатесни 

храни. 
(3) При отчитане на разходи за наем на помещения и съоръжения се представя копие на 

сключен договор за наем или фактура. 
Чл. 31. Спортни организации, които за предходната календарна година не са отчели 

получени от Община Каварна финансови средства или недобросъвестно отчели такива 

средства, чрез представени документи с невярно съдържание нямат право да получават 

финансиране по реда и при условията на настоящата наредба за срок от три календарни 

години от установяване на нарушението или съответно неизпълнението на задължения по 

договора за финансиране. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1 Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на 

Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание и спорт се приема на основание чл.102, чл.133, ал. 4 от 

ЗФВС и чл.8 от Закона за нормативните актове.  

§ 2. Изпълнението и контролът по прилагането  на Наредбата се осъществява от Кмета на 

Община Каварна или определени от него длъжностни лица. 

 § 3. Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост 

на Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание и спорт отменя Наредбата за условията, критериите и 

отчетността на финансово подпомагане на спортните дейности в Община Каварна /Приета с 

Решение № 68 по Протокол №33  от 13.05.2014 г. на Общински съвет Каварна. 

§ 4.Спортните клубове които към момента на приемане на наредбата не са получили 

финансови средства от Община Каварна поради законодателните промени които въвежда 

новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт, следва да предоставят необходимите 

документи за кандидатстване за финансиране на спортни дейности и организиране и 

провеждане на спортни събития  за календарната 2020г. в срок до 30 дни след приемане на 

наредбата. Комисията по чл.22 ал.2 от наредбата разглежда постъпилите предложения 

непосредствено след изтичане на срока и незабавно излиза с предложение до кмета на 

общината. 

Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на 

Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание и спорт е приета с Решение №… по Протокол №….. на 

Общински съвет Каварна. 

 

 

 

 

                                                                                         Председател на Общинския съвет 
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  § 6. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

От……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

                                          /наименование на спортния клуб/ 

представлявано от:…………………………………………………………………………… 

адрес за кореспонденция:……………………………………………………………………  

телефон за връзка:…………………………………………., E-mail:………………………… 

  

                С настоящото заявявам желание на представлявания от мен спортен клуб:  

 да бъде предоставено за безвъзмездно ползване следния спортен обект или част от спортен 

обект – общинска 

собственост:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

                                /пълно описание на спортния обект- адрес и други/ 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ : 

1.Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка на лицето по чл. 

87, ал. 6 от ДОПК; 

2.Справка Приложение № 3 от Наредбата; 

3.Справка - информация от училище за броя на учениците от спортния клуб или организация 

и треньор на щат; 

4.Справка - информация от съответната федерация, в която членува спортния клуб с 

поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални 

състезатели и подготвителни групи. 

5.Пълномощно, ако е приложимо; 

6.Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - 

Приложение №6; 

7.Допълнителна информация при необходимост. 

 

Запознат съм, че настоящото заявление се подава в едно с документите по чл. 9, ал. 2 от 

наредбата. 

 

 Подпис:…………………………..                                                               

                      /печат/ 

  Дата:  
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§ 7. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 2, т.2 
 

                                                               

С П Р А В К А 
 

От………………………………………………………………….с ЕИК…………………….. 

                         /наименование на спортния клуб/ 

адрес на управление:…………………………………………………………………………. 

представляван от ……………………………………………………………………………... 

Показатели Брой Пояснения 

Картотекирани 

състезатели,             

общо 

 Без подготвителни групи 

  Деца, момчета и момичета, 

 Юноши и девойки младша 

възраст 

 Юноши и девойки старша 

възраст 

 Младежи, девойки, мъже и 

жени 

Подготвителни групи

                           

 За една група минимум 10 

състезатели 

Национални 

състезатели                                

 Юноши и девойки младша 

възраст 

                                                                    Юноши и девойки старша 

възраст 

                                                                  Младежи, девойки, мъже и 

жени 

Треньори                                                        В трудово правни отношения 

 

 

Подпис:…………………………..                                                               

                      /печат/ 

  Дата:  
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§ 8. Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, т. 1 
                                                                                                

ДО 
                                                                                                                      КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 
 
                                                       ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
                ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНО СЪБИТИЕ 
 

ИМЕ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:   

СЕДАЛИЩЕ:  

  

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: 
-име, презиме и фамилия 

-длъжност 

-телефон (GSM), факс 

-e-mail  

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ №: 
Валидна от…………….. до………………………………  

 

 

 

Рег. № в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност при Министерство на правосъдието: 

 

ЕИК / БУЛСТАТ:  

БАНКОВА СМЕТКА: 
-Банка (име, адрес) 

-BIC 

-IBAN 

-ЛИЦА С РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ПРАВА ВЪРХУ БАНКОВАТА 

СМЕТКА (ИМЕ И ФАМИЛИЯ)  

 

КООРДИНАТОР НА СЪБИТИЕТО: 
-име, фамилия 

-длъжност 

-телефон (GSM), факс 

-e-mail  

 

 

Опис на документи  брой страници 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

6.   

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за 

неверни данни нося наказателна отговорност по съответния 

ред. 

 

Дата Подпис и печат 

 

   

* Верността на всеки лист от формуляра, трябва да е удостоверен с печат на организацията и 

подписа на лицето, което я представлява 

 
I. ОПИСАНИЕ НА СПОРТНОТО СЪБИТИЕ 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….Дата на провеждане 

: от…………………………. до……………………………………….. 

гр./с/ място на провеждане:…………………………………………………………………                                      

(спортен обект - зала, писта, полигон, стадион и т.н.) 

по…………………………….          възрастова група………………………………. 

Вид спорт - дисциплина                               (Деца, Юноши/Девойки младша или старша възраст, 

                                                                                Кадети, Младежи, Мъже/жени) 
II. ПОКАЗАТЕЛИ 

Значимост на събитието  

1. Очакван брой участващи държави   

2. Очакван брой участващи спортисти   

3. Очакван брой официални лица   

4. Очакван брой придружаващи лица   

5. Специфика на спорта - олимпийски/неолимпийски   

6. Опит от провеждане на спортни събития (описание на 

проведените от организацията спортни събития през 

последните три години)  

 

Социално-икономически ефект  

1. Очаквани разходи за престой на участниците   

 

 

2. Очаквана посещаемост на събитието   

3. Рекламиране провеждането на събитието в регионален 

и национален план (описание на дейностите)  
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4. Отразяване на събитието в регионален и национален 

план (описание на дейностите)  

 

 

 

III. ОБЩ ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕТО 

                                    ФИНАНСОВА ПЛАН НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА 

РАЗМЕР НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ПО 
ДЕЙНОСТИ  

 

1. Храна и нощувки 

(за участници и съдии, кетъринг без алкохол по време на 

събитието)  

 

2. Възнаграждения на съдийски състави   

3. Наем за ползване на спортен обект и/или помещение, 

свързан с провеждане на събитието  

 

4. Купи, медали, плакети, грамоти, рекламни материали 

свързани с провеждане на събитието  

 

5. Разходи за транспорт, свързани с провеждане на 

събитието  

 

6. Паричен награден фонд   

7. Озвучаване, водещ, сценично оформление и цветя, 

свързани с провеждане на събитието  

 

   8. Медицинско обслужване 
-брой…. линейки х….. лв. х……….. дни 

-лекарски екипи или лекар х……. лв. х………. дни  

 

9. Охрана   Брой охранители…… х……. лв………дни   

10. Техническо и санитарно обслужване   

11. Други специфични разходи, пряко свързани с 

провеждане на събитието (описва се всеки един разход 

поотделно)  

 

                                   ОБЩО ЗА ПРОЯВАТА:             

РАЗМЕР НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА КАВАРНА   

РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА  

РАЗМЕР НА ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА   

ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ 

(получено от физически или юридически лица в размер на)  
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IV. ПАРТНЬОРИ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕТО 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

  

 

 

* Забележка: Задължително се попълват всички полета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: …………………………………….. 

                                                                               (Име, фамилия, подпис и печат) 

 
КЪМ НАСТОЯЩИЯТ ФОРМУЛЯР СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
1. Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината; 

2. Декларация Приложение №5.1 или 5.2 

3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - 

Приложение №6; 

4. Регламент за провеждане на спортното събитие; 

5. Друга информация по преценка на организацията  
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§ 9. Приложение № 5.1 към чл. 20,  т. 3 
 

 

                                                    Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                                           по чл. 20, т.1 и т.3 на Наредба №5 

за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община 

Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание и спорт 

 

 

от ………………………………………………………………………………………….  

            (име, презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация) 

……………………………………………………………………………………………… 

                         (наименование на кандидатстващата организация, ЕИК) 

С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам: 

1.има седалище и развива дейността си на територията на Община Каварна; 

2.e регистрирана и развива спортно - състезателна и тренировъчна дейност на 

територията на Община Каварна минимум три години преди кандидатстването за 

финансиране. 

За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна отговорност по чл. 

313 от НК. 

 

 

…………………… 

/подпис и печат/  
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§ 9. Приложение № 5.2 към чл. 20, т. 3 
 

 

                                               Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                                           по чл. 20, т.3 на Наредба №5 

за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община 

Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание и спорт 

 

от …………………………………………………………………………………………… (име, 

презиме и фамилия на представляващия кандидатстващата организация) 

………………………………………………………………………………………………… 

                             (наименование на кандидатстващата организация, ЕИК) 

С настоящата декларация декларирам, че организацията, която представлявам: 

1.има седалище на територията на Община Каварна; 

2.осъществява съответно спортна или спортно-туристическа дейност минимум една 

години преди кандидатстването за финансиране. 

 

За декларирането на неверни данни ми е известно, че нося наказателна отговорност по чл. 

313 от НК. 

 

 

 

 

…………………… 

/подпис и печат/  
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§ 10. Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1, т.4 
 

 

                                                           ДЕКЛАРАЦИЯ 

                  ЗА     СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И 

                                      ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………. 

                                                        

Адрес:…………………………………………………………..ЕГН……………………………… 

                                              ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ: 

Съгласен/на Община Каварна да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46ЖО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Запознат/а съм с : 

-с целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

-с доброволния характер на предоставянето на данните; 

-със срокът за съхранение на личните данни; 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46ЖО (Общ регламент относно защитата на данните). 

 

Дата:…..                                                                        Декларатор: 
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§ 11. Приложение № 7 към чл. 28, ал. 1 
 

                                     ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ  
                                НА СРЕДСТВАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ 
                                                          НА СПОРТНО СЪБИТИЕ 
                              /до един месец след реализиране на спортното събитие/ 

 

Наименование на организацията……………………………………………………… 

Спортно събитие ………………………………………………………………………...  

Дата и място на провеждане ……………………………………………………………  

Брой участвали спортисти ……………………………………………………………… 

Брой официални лица……………………………………………………………………  

Брой придружаващи лица ……………………………………………………………. 

Договор №……/.............................................................................................................. 

№ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ Сума (в лева) 
I ПРИХОДИ                          

1 Финансово подпомагане от Община Каварна  

 

 

2 От привлечени финансови средства  

3 Друг вид финансово подпомагане  

 

 

                                       П Р И Х О Д И - ОБЩО:   

II.  Р А З Х О Д И :   

1. По договор с Община Каварна, в това число:   

1.1. Храна и нощувки  

1.2. Възнаграждения на съдийски състави   

1.3. Наем за ползване на спортен обект и/или 

помещение, свързан с провеждане на събитието  

 

1.4. Купи, медали, плакети, грамоти, рекламни 

материали свързани с провеждане на събитието  

 

1.5. Разходи за транспорт, свързани с провеждане на 

събитието 

 

1.6. Паричен награден фонд  

1.7. Озвучаване, водещ, сценично оформление и 

цветя, свързани с провеждане на събитието  

 

1.8. Медицинско обслужване  

1.9. Охрана   

1.10.  Техническо и санитарно обслужване  

1.11.  Други специфични разходи, пряко свързани с 

провеждане на събитието 
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                                                                  ОБЩО:   

2. Разходи с привлечени финансови средства  

2.1   

2.2    

2.3   

                                                                   ОБЩО:   

3.  Разходи със собствени средства   

3.1.    

3.2.   

3.3.   

 ОБЩО:   

                                  Р А З Х О Д И - ОБЩО:  

 Забележка: В "РАЗХОДИ" в т.2 и т.3 се изписва предназначението на извършените разходи 

Приложения: 

1Опис наразходо-оправдателни документи, подредени по дейности и номерирани 

2Заверени копия от разходо-оправдателни документи от ЗСЧ 

3Декларация, че отчетените разходи не са финансирани по проект, програма или друго финансиране с 

публични средства - Приложение №9 

                                                                                Председател:                         /попис и печат/  
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§ 11. Приложение № 8 към чл. 28, ал. 1 
 

                                                          ДЕКЛАРАЦИЯ,  

   ЧЕ ОТЧЕТЕНИТЕ РАЗХОДИ НЕ СА ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА 

ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА 

 

Долуподписаният/ата…………………………………………………………………………. 

                                                        

Адрес:…………………………………………………………..ЕГН……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                               (наименование на организацията) 

                                              ДЕКЛАРИРАМ, че 

отчетените разходи не са финансирани по друг проект, програма или финансиране с 

публични средства. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:     

/име, подпис/ 

 



                                                              М   О  Т  И  В  И  

                                                                         към 

 
       Проект на Наредба №5  за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти 

собственост на  Община Каварна и за реда и условията за финансиране и подпомагане на 

                                       физическата  активност, физическото възпитание и спорт 

 
Мотиви към проекта: В Държавен вестник брой 86 от 18.10.2018 г. е обнародван Закона за физическото 

възпитание и спорта. Същият влиза в сила от 13.08.2019 г. и отменя действащия Закон за физическото 

възпитание и спорта. 

Законодателните  промени, които въвежда новоприетия Закон за физическото възпитание и спорт, налагат 

приемането на нормативна уредба, която  да определи реда за използване на спортните обекти – общинска 

собственост и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото 

възпитание и спор. 

Новият закон регламентира използването и поддържането на спортни обекти и съоръжения по начин, 

който да създаде условия за ефективно използване и обновяване  на съществуващите спортни бази, 

привличането на  инвестиции за изграждането на нови спортни бази, като се гарантира обществения 

интерес при предоставяне на общински спортни обекти. В тази връзка е дадена дефиниция на „спортен 

обект“ и са предвидени процедури за предоставяне на спортни обекти и съоръжения общинска собственост 

– учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години. Предвидено е, че със средства от 

бюджета на общините могат да финансират както: - изпълнението на дейности по финансово подпомагане 

развитието на физическата активност, физическото възпитание и спорта в съответствие с националната 

програма; - изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти – общинска собственост, така и  

да  се подпомагат: - спортни организации, които имат седалище и дейност на територията на съответната 

община; - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна 

дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност и 

спорт. 

Очаквани резултати от прилагането: Всяка година Община Каварна предоставя финансова помощ за 

дейността на спортните клубове.  Към настоящия момент, действа Наредба за условията и критериите и 

отчетността на финансовото подпомагане на спортните дейности в Община Каварна приета  с Решение № 

68 по Протокол №33/ 13.05.2014г. на Общински съвет Каварна, която не кореспондира със новоприетия 

Закон за физическото възпитание и спорт.С приемането на наредбата ще се завиши контролът върху 

предоставената финансова помощ на клубовете. Ще се създаде по-ясен регламент по отношение 

поддържането и използването на спортните обект. 

Целите, които се поставят: Да се определят условията и реда за ползване на спортни обекти – общинска 

собственост, както и условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание и спорта на територията на общината.  

 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: Осигуряването на средства за 

финансиране на дейностите по прилагане на новата нормативна уредба, ще се осъществява със средства от 

бюджета на Община Каварна, като конкретният им размер следва да се определя ежегодно с приемането 

на бюджета на общината. 

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта на Наредба №5 

 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за реда и 

условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорт е 

подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със 

синхронизирането на действащото българско законодателство относимо към уредбата на тези обществени 

отношения.       

 


