МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БУРГАС
приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 8, Протокол
№ 30/21.01.2010 г.
С Наредба, приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 8,
Протокол № 30/21.01.2010 г. са регламентирани условията и критериите за
отпускане и разпределение на финансови средства от Община Бургас за
финансово подпомагане на спортните клубове.
Визираните в чл. 13 критерии имат пряко отношение към механизма
за оценка, като за всеки критерий се предвижда определен брой точки.
Себестойността на една точка се получава, като от общата сума на
средствата за спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Бургас
за текущата година, се разделят на сумата, получена от сбора на точките на
всички спортни клубове.
Един от критериите за подпомагане дейността на спортните клубове е
стимулиране на детско – юношеския спорт в гр. Бургас – обхват на
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели
участие в Държавните първенства през предходната година /чл. 13, ал. 2/.
С цел развитие, подпомагане, популяризиране и създаване на условия
за спорт и физическа активност на децата и младежите, лишени от
родителска грижа, повишаване на физическата им дееспособност и
подпомагане на тяхната социализация и интеграция чрез спорт, е
необходимо спортните клубове, развиващи детско – юношески спорт, да
бъдат финансово стимулирани при включване в тренировъчния процес на
деца и младежи, лишени от родителски грижи.
Това е възможно, чрез добавяне на допълнителен критерий, който от
своя страна ще носи на съответния спортен клуб по-голям сбор точки,
респективно по-голяма парична сума.
Изложеното обуславя необходимостта от изменение и допълнение на
Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет
– Бургас по т. 8, Протокол № 30/21.01.2010 г.
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Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община БургасЦентъра за административно обслужване на граждани, както и на
email: attorney@burgas.bg в срок от 17.11.2010 г. до 21.11.2010 г.
включително.

§ 1. В чл.13, ал. 2, се правят следните изменения и допълнения:
1. След текста: „Стимулиране развитието на Детско – юношеския
спорт в гр. Бургас”, се добавя текста „чрез:”
2. Създават се т. 1 и т. 2, със следното съдържание:
„1. Обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на
спортните клубове, взели участие в Държавните първенства през
предходната година.
2. Спортни клубове, в които членуват деца и младежи, лишени от
родителски грижи.”
§ 2. В Раздел ІІІ Критерии за подпомагане дейността на спортните
клубове, след израза: „Механизъм за оценка на спортните резултати” се
правият следните изменения и допълнения:
т.1 В текста „По раздел ІІІ, чл. 13, ал. 2” се добавя „ т. 1” и същият
придобива следното съдържание: „По раздел ІІІ, чл. 13, ал. 2, т. 1”
т.2. В израза: „По раздел ІІІ, чл. 13, ал. 3 и ал. 4”, след думите чл.13 се
добавя: „ал.2, т.2” и изразът придобива следното съдържание: „ По раздел
ІІІ, чл. 13, ал. 2, т.2, ал. 3 и ал. 4”
§.3 В Раздел ІІІ Критерии за подпомагане дейността на спортните
клубове, „Механизъм за оценка на спортните резултати”, след т.2 на израза
„По раздел ІІІ, чл. 13, ал. 3 и ал. 4, се създава нова точка 3, със следното
съдържание:
„3. Спортни клубове, в които членуват деца и младежи, лишени от
родителски грижи – 200 т. за всяко дете.”
§ 4. В Преходни и Заключителни Разпоредби се създава §3 със
следното съдържание: Настоящата Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове в Община Бургас, влиза в сила от 01.01.2011 година.

