На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на спорта в
Община Бургас.
Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Община Бургас и на
следните електронни адреси: v.devedzhieva@burgas.bg; t.valchev@burgas.bg;
z.georgieva@burgas.bg
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е
14 дни, предвид следните обстоятелства:
Финансовото подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на спортните клубове,
която безспорно е с важен обществен интерес. Всички спортни клубове се нуждаят от
посоченото финансово подпомагане, което трябва да бъде предоставено своевременно.
Заинтересованите лица - получателите на финансово подпомагане са изключително голям
брой – около сто спортни клуба, функциониращи на територията на Община Бургас.
Същевременно с това, предоставянето на публични средства в сферата на спорта следва да
се синхронизира с режима на държавните помощи, регламентиран в националното и
европейското законодателство.
ПРОЕКТ
на
НАРЕДБА
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел Ⅰ.
Предмет и обхват
Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за насърчаване на спорта в Община
Бургас и за разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Бургас за
финансово подпомагане развитието на спорта в общината.
Чл. 2 (1) Насърчаването на спорта на територията на Община Бургас по тази Наредба се
извършва чрез финансово подпомагане за частично възстановяване на разходи за развитие
на дейности, пряко свързани със:
1. масов спорт за всички
2. спорт за високи постижения - високи спортни резултати на представителни отбори;
(2) Финансовото подпомагане по ал.1, т.1, се осъществява за неикономически
дейности по провеждане на спортни прояви с масов характер, предназначени за развитие на
детско юношеския спорт, аматьорския, любителския и ведомствен масов спорт, спорта за
хора с увреждания, и които са достъпни за всички деца и юноши, мъже и жени, спортуващи
на територията на Община Бургас;
(3) Финансовото подпомагане по ал.1, т.2 се реализира под формата на схема за
минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L
352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013", и с
регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
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(4) Предоставянето на минимална помощ по ал.3 е освободено от задължението за
уведомяване по чл.108, параграф 3 от ДФЕС, както от задължение за предварително
уведомяване и получаване на становище от министъра на финансите съгласно чл.32 от
Закона за държавните помощи.
(5) Финансовото подпомагане по ал. 1 се осъществява със средствата за насърчаване
на спорта, формирани от собствени приходи на Община Бургас;
Чл. 3. Условията за финансово подпомагане по чл.2, ал. 3 се определят и с разпоредбите на
глава четвърта.
Чл. 4. Администратор на минималната помощ по чл. 2 ал. 3 е Община Бургас.
Раздел II.
Цел и резултати
Чл. 5. Обща цел на финансовото подпомагане е насърчаване практикуването на масовия
спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване здравния статус, насърчаване на
физическата и психическата дееспособност и подобряване качеството на живот;
подобряването на условията и възможностите за развитие на спорта чрез ефективно
взаимодействие със спортните клубове в Община Бургас за създаване на по-добри условия
за практикуване на масов спорт и участие в състезания от висок ранг за постигане на
максимална изява и резултати на представителните отбори.
Чл. 6. Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигнат следните резултати:
1. Реализиране на масови спортни прояви за устойчиво включване на деца и младежи
в спортни клубове, развиващи масовия детско–юношески спорт с оглед подобряване
физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за
спортно развитие.
2. Предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни
резултати чрез участие в държавния спортен календар на съответната спортна федерация и
за спорта за високи постижения на представителни отбори;
3. Разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, организирани чрез
спортни клубове;
4. Подобряване на спортния престиж на община Бургас на национални и
международни спортни прояви
Раздел III.
Получатели
Чл. 7. (1) Получатели на финансово подпомагане за частично възстановяване на разходи за
развитие на дейностите по чл.2, ал.1 са спортни клубове, които отговарят на условията за
финансово подпомагане по реда на настоящата наредба.
(2) Спортните клубове по ал.1 са юридически лица с нестопанска дейност,
регистрирани в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска
дейност и/или търговски дружества, членове на БФС със седалище на територията на община
Бургас и развиващи спортна дейност на територията на община Бургас
(3) Спортни клубове, допустими за финансирането по чл.2, ал.1, т.1 не се считат за
получатели на помощ по смисъла на чл.20, ал.1 от Закона за държавните помощи, когато за
тях е изпълнено едно от следните условия:
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1. извършват само неикономически дейности, включително дейности за развитие на
масовия детско-юношески спорт или
2. извършват икономическа дейност по смисъла на §1, т.13 от Допълнителните
разпоредби на Закона за държавните помощи. Когато получателя осъществява едновременно
дейност по т.1 и каквато и да е друга икономическа дейност, тези дейности са напълно
отделени финансово - счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и
разходите за всяка от съответните дейности и/или е налице фактическо обособяване на
дейностите чрез отделен субект.
(4) Изпълнението на условието по ал.3 се декларира от получателя при подаване на
формуляр за кандидатстване по приложение № 1.
(5) Община Бургас осъществява контрол по реда на глава шеста за изпълнение на
обстоятелствата по ал.3 преди предоставянето на финансовите средства, както и по време на
изпълнението на дейностите, за които се предоставят финансовите средства чрез методика
за проверка за изпълнение на изискванията и условията за предоставяне на финансови
средства за подпомагане, за случаите по чл.2, ал.1т.1 - по Приложение № 4.
(6) Спортни клубове, допустими за финансирането по чл.2, ал.1, т.2, във връзка с чл.2,
ал.3 се считат за получатели на минимална помощ и подлежат на вписване от Община Бургас
в Регистъра на минималните помощи по реда и при условията на Правилника за прилагане
на Закона за държавните помощи.
(7) За предоставянето на всяка индивидуална помощ, попадаща в обхвата на схемата
за минимална помощ по чл.2, ал.3 от настоящата наредба се изпраща информация по реда и
в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и правилника за неговото
прилагане.
(8) Дата на предоставяне по ал.7 е дата на сключване на договора за финансово
подпомагане при условията на тази наредба.
(9) Спортните клубове могат едновременно да получават финансова подкрепа по чл.2,
ал.1, т.1 и т.2 когато отговорят на всички условия на тази наредба и когато това е приложимо.
Раздел IV.
Рамка на бюджетните средства
Чл. 8. (1) Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове, се определят в
бюджета на Община Бургас за всяка финансова година и се утвърждават от Общински съвет
Бургас.
(2) Размерът на средствата за финансово подпомагане на спорта се разпределят за
дейности по чл. 2, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 14 и за дейности по чл. 2, ал. 1 т. 2 от наредбата.
(3) Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя при
условията, реда и от комисията по чл. 36, посочени в тази Наредба.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел Ⅰ.
Общи критерии за допустимост
Чл. 9. За финансово подпомагане по чл.2, ал.2 и ал. 3 от наредбата могат да кандидатстват
само спортни клубове, отговарящи на следните условия:
1. Да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Бургас;
2. Да са били регистрирани в годината, предхождаща годината на кандидатстване и
да са развивали спортно състезателна и тренировъчна дейност (масов детско-юношески
спорт, аматьорски спорт за мъже и жени, ведомствен спорт, масов спорт за хора с увреждания
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и спорт за високи спортни резултати на представителни отбори) на територията на Община
Бургас минимум три календарни година преди годината на кандидатстване за финансово
подпомагане.
3. Да са вписани в съответния регистър за юридическите лица с нестопанска цел
4. Да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в
централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен
съюз;
5. Състезателите на спортния клуб да водят активен тренировъчен и спортно състезателен процес и да участват в състезания, включени от съответната лицензирана
спортна федерация в Държавния спортен календар;
6. Да нямат 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 и към Община Бургас, установени с акт на компетентен орган, съгласно
националното законодателство, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
7. Да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти. Задължително условие е – наличие на аналитична
счетоводна отчетност по видове дейности и разходи в т.ч. за фактически извършени
допустими разходи, чието финансиране се осъществява по реда на тази наредба. Дейностите
и разходите предмет на финансовото подпомагане по тази наредба следва да бъдат
самостоятелно аналитично и/или функционално обособени в счетоводните регистри на
спортните клубове и на търговските дружества, когато това е приложимо, по отношение на
видовете дейности:
- икономическа дейност на спорта за високи спортни резултати на представителните
отбори
- неикономическа дейност, включително и по развитие на масовия детско юношески
спорт, масовия аматьорски спорт, масовия ведомствен спорт и масовия спорт за хора с
увреждания
8. Да имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно
Наредба № 2 от 27 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на
спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортнопедагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. За треньорите по футбол
предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол.
Раздел IⅠ.
Специфични критерии за допустимост
Чл. 10. За финансово подпомагане по Глава трета, раздел II от наредбата могат да
кандидатстват само спортни клубове, отговарящи и на следните условия:
1. да имат обособена организационна структура по отношение на дейностите в
областта на детско юношеските школи, и която да доказва масовия характер на
подпомаганите дейности;
2. състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена
от Министерството на здравеопазването.
Чл. 11. За финансово подпомагане по Глава трета, раздел III от наредбата могат да
кандидатстват само спортни клубове, отговарящи и на следните условия:
1. да имат обособена структура – класифицирана в групи „мъже“ и/или „жени“, и
която да доказва масовия характер на спорта;
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2. да не са картотекирани спортисти в представителен отбор, по смисъла на тази
наредба;

Раздел III.
Критерии за недопустимост
Чл. 12. За финансово подпомагане по този ред не могат да кандидатстват спортни клубове,
които отговарят на някое от следните условия:
1. Юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или
осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
2. Търговци и търговски дружества, с изключение на тези, които са членове на БФС;
3. Спортни клубове, които не са вписани в публичния регистър на министерството на
младежта и спорта за лицензираните спортни федерации и техните членове.
Чл. 13. За финансово подпомагане по тази наредба не могат да кандидатстват спортни
клубове, които:
1. не са обособили отделна структура на масовия спорт и/или не разполагат с
доказателства за масовия характер на финансираните спортни дейности по реда на чл.2, ал.1,
т.1, както и когато не водят аналитична счетоводна отчетност свързана със самостоятелно
обособяване на:
(а) неикономическите и икономическите дейности, доколкото такива са налице,
включително и които са обект на подпомагане с общински бюджетни средства по друг
ред;
(б) дейностите, които са обект на подпомагане с общински бюджетни средства по реда
на тази наредба;
2. имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми и мерки за
финансиране с община Бургас;
3. не изпълняват някое от изискванията на Глава Четвърта, когато това е допустимо.
Глава трета
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
МАСОВИЯ СПОРТ
Раздел І.
Общи положения
Чл. 14. В обхвата на дейностите за насърчаване на масовия спорт по чл. 2, ал. 1, т. 1 се
включват спортни дейности за:
1. спорта за деца и юноши;
2. аматьорски масов спорт за мъже и жени с изключение на структура на ДЮШ и/или
група Мъже и Жени при индивидуалните спортове;
3. любителски масов спорт и ведомствен масов спорт;
4. масов спорт за хора с увреждания
Чл. 15. (1) Получатели на финансово подпомагане за частично възстановяване на разходи за
развитие на дейностите по реда на тази глава са спортни клубове, които отговарят на
условията за допустимост, посочени в Глава втора.
Раздел IІ.
Условия за насърчаване на масовия спорт за деца и юноши
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Чл. 16. Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно
Методиката за разпределение и изчисление точките на клубовете по чл. 35 от Наредбата
(приложение № 2.1)
Чл. 17. За финансово подпомагане по този раздел не могат да кандидатстват спортни клубове,
които попадат в глава Втора, раздел ІІІ.
Чл. 18. (1) Със средства, отпускани от Община Бургас на спортни клубове се подпомага
частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с учебнотренировъчната и спортно-състезателната дейност на спорта за деца и юноши.
(2) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи до размера
на договорените средства за дейностите по чл.14, т.1 и които са:
1. разходи за подготовка и възстановяване на спортисти:
(а) разходи за провеждане на спортни лагери, които включват разходи за организиран
транспорт, престой (нощувки и храна) на състезатели и треньори до/в мястото на провеждане
на лагера. Размерът на разходите се определя и доказва при прилагане на пазарни цени или
правилата на Закона за обществените поръчки, когато това е приложимо.
(б) разходи за медицински прегледи на спортисти - допустим е разхода, извършен в
специализирано звено за спортна медицина, находящо се на територията на гр. Бургас.
2. разходи за участие на спортисти в състезания от Държавния спортен календар по
възрастови групи на ДЮШ, които включват:
(а) разходи за храна на състезатели и треньори в деня на провеждане на състезанието,
с изключение на разходи за коктейли, алкохол и тютюневи изделия. Разходите се
документират със съответните първични счетоводни документи, придружени със списък на
състезателите и треньорите, съгласно реда и условията на Наредбата за командировките в
страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и/или със
определени и доказани при прилагане на пазарни цени или правилата на Закона за
обществените поръчки.
(б) разходи за пътуване от гр. Бургас до мястото на провеждане на състезанието от
ДСК и обратно за физическите лица – състезатели, треньори и спортни животни. Разходите
се отчитат съобразно изискванията на Наредбата за командировки в страната и Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина. При ползване на личен лек
автомобил разходите за гориво на лекия автомобил се отчитат с пътен лист, в който е посочен
вида автомобил, вида на горивото и средната разходна норма по документи на производителя,
изминатия пробег в километри при най-кратък маршрут, първични счетоводни документи за
закупено гориво и документи, доказващи извършеното плащане. При ползване на
организиран транспорт размерът на транспортните разходи се определя и доказва при
прилагане на пазарни цени или прилагане правилата на Закона за обществените поръчки,
когато това е приложимо.
(в) разходи за охрана, свързани с домакински състезания, определени и доказани при
прилагане на пазарни цени или правилата на ЗОП.
(г) разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна
помощ при провеждане на домакински първенства.
(д) разходи за гориво на спортни съоръжения (яхти, лодки, рали-коли и др.),
определени и доказани по разходни норми за вида гориво на производител;
(е) Разходи за храна за спортни животни (коне, гълъби и др.), с които се участва в
спортни състезания. Размерът на разхода се определя с индивидуална норма, одобрена от
председателя на спортния клуб за всеки вид спортно животно за ден изхранване, и съобразен
със средния брой живи спортни животни през календарната година.
3. Разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Бургас и
определени при съобразяване с пазарните условия при икономически най-ниска цена.
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(3) Разходите по ал.2 се документират съгласно изискванията на счетоводното и
данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, и договор
с доставчик, когато е приложимо, включително се доказва тяхното реално извършване и със
следните документи:
1. заповед за провеждане спортен лагер,
2. списък на спортистите и треньорите;
3. договор с доставчик, придружен с доказателства за избора на икономически найниската цена;
4. първични счетоводни документи - фактури, придружени с поименен списък на
участвалите в лагера спортисти и треньори, заверен от издателя на документа;
5. одобрена индивидуална норма за храна на спортни животни, включително
средногодишния брой живи спортни животни;
5. платежни документи;
6. декларация от родители, че не са заплатили такса за лагер; нощувки, храна и
транспорт за участие в състезание.
Раздел IІI.
Условия за насърчаване на аматьорски масов спорт по група Мъже и Жени, с
изключение на структури за ДЮШ и/или група Мъже и Жени при индивидуалните
спортове
Чл. 19. Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно
Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете по чл. 35 от Наредбата
(приложение № 2.2)
Чл. 20. (1) Със средства, отпускани от Община Бургас на спортни клубове се подпомага частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с учебнотренировъчната и спортно-състезателната дейност на масовия аматьорски спорт за мъже и
жени.
Чл. 21. (1) Допустими за финансиране разходи са само фактически извършените разходи до
размера на договорените средства за дейностите по чл. 14, т. 2 и посочени в чл. 18, ал. 2 от
на наредбата.
(2) Редът за отчитане и документиране е този по чл. 18, ал. 2 и 3 от наредбата.
Раздел IV.
Условия за насърчаване на любителски масов спорт и ведомствен масов спорт
Чл. 22. Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно
Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете по чл. 35 от наредбата
(приложение № 2.3)
Чл. 23. (1) Със средства, отпускани от Община Бургас на спортни клубове се подпомага
частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с спортносъстезателната дейност на масовия любителски и ведомствен спорт.
Чл. 24. (1) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи до размера
на договорените средства за дейностите по чл. 14, т. 3 и които са:
1. разходи за спортна екипировка, определени и доказани при прилагане на пазарни
цени (икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП.
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2. разхода за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични
документи по Закона за счетоводството
3. разходи за ползване на спортна база, определени и доказани при прилагане на
пазарни цени (при икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП
(2) Разходите по ал.1 се документират съгласно изискванията на счетоводното и
данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, и договор
с доставчик, когато е приложимо, включително се доказва тяхното реално извършване и със
следните документи:
- утвърден списък на състезателите, участващи в състезание;
- регламент на състезание, указващ размерите на таксите за участие;
- договори с доставчик, придружен с доказателства за избора на икономически найниската цена;
- първични счетоводни документи - фактури, придружени с поименен списък на
участвалите в лагера спортисти и треньори, заверен от издателя на документа;
Раздел V.
Условия за насърчаване на масов спорт за хора с увреждания
Чл. 25. Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно
Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете по чл. 35 от наредбата
(приложение № 2.3)
Чл. 26. (1) Със средства, отпускани от Община Бургас на спортните клубове се подпомага
частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с спортносъстезателната дейност на масовия любителски и ведомствен спорт.
Чл. 27. (1) Допустими за финансиране са само фактически извършените разходи до размера
на договорените средства за дейностите по чл. 14, т. 4 и които са:
1. разходи за спортна екипировка, определени и доказани при прилагане на пазарни
цени (при икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП.
2. разхода за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични
документи по Закона за счетоводството
3. разходи за ползване на спортна база, определени и доказани при прилагане на
пазарни цени (при икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП
(2) Разходите по ал.1 се документират съгласно изискванията на счетоводното и
данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, и договор
с доставчик, когато е приложимо, включително се доказва тяхното реално извършване и със
следните документи:
- утвърден списък на състезателите, участващи в състезание;
- регламент на състезание, указващ размерите на таксите за участие;
- договори с доставчик, придружен с доказателства за избора на икономически найниската цена;
- първични счетоводни документи - фактури, придружени с поименен списък на
участвалите в лагера спортисти и треньори, заверен от издателя на документа;
Глава четвърта
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СПОРТА
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Раздел Ⅰ.
Общи положения
Чл. 28 (1) Финансово подпомагане на дейностите по чл.2, ал.1, т.2 за развитие на спорта за
високи спортни резултати на представителни отбори и предоставяне на финансови средства
да покриване на допустими разходи по реда на тази глава се реализира под формата на схема
за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на чл. 107 и
108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L
352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013", и с
регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) Изпълнението на условията за предоставяне на минимална помощ по тази глава се
декларира от кандидатите – спортни клубове с Декларация по образец (Приложение 1Б) и
е обект на контрол от Община Бургас съгласно разпоредбите на тази наредба и вътрешните
правила за контрол в Община Бургас.
Раздел II.
Обхват на дейностите и получателите
Чл. 29. (1) Недопустими за подпомагане по този ред са лица, които извършват дейност във:
1. отрасъл рибарството и аквакултури, обхванати от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на
пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) №
1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
(ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.);
2. областта на първичното производство на селскостопански продукти;
3. сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти в следните случаи:
а) когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този
вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от
съответните предприятия;
б) когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на
първичните производители.
(2) Недопустими за подпомагане по този ред са лица, при които помощта се използва за
насърчаване на износа чрез пряка връзка с изнасяните количества, създаване и
функциониране на дистрибуторски мрежи и за покриване на други текущи разходи, свързани
с износа.
(3) Когато лице, осъществява дейности в допустими сектори по Регламент (ЕС) № 1407/2013
и упражнява и дейност в недопустимите сектори, посочени в ал. 1, по реда на тази наредба
се насърчават дейности само в допустимите сектори, като получателят води счетоводна
система за аналитична отчетност за всяка дейност, като разграничава приходите, разходите,
активите и пасивите, свързани с всяка от извършваните дейности, така че изключените
сектори и дейности да не са предмет на финансово подпомагане със средствата, получени
по тази наредба.
Раздел III.
Условия за кандидатстване
Чл. 30. (1) Допустими за подпомагане по този ред са само кандидати, които са спортни
клубове, и които извършват спортна дейност за високи спортни резултати на представителни
отбори, както и които не са получили:
1. друга държавна или минимална помощ за същите допустими разходи по друг ред.
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2. неправомерна минимална помощ, за възстановяването на която е издаден акт за
възстановяване от администратора на помощта, съгласно разпоредбите на Закона за
държавните помощи;
(2) Допустими за подпомагане по този ред са спортни клубове, които нямат:
1.непогасени данъчни задължения към държавата и община Бургас;
2.неизпълнени задължения за сключени договори по програми и мерки за
финансиране от община Бургас;
Раздел IV.
Размер на помощта
Чл. 31. (1) Максималният размер на средствата, отпускани на кандидат, осъществяващ
дейност за развитие на спорт за високи спортни резултати на представителни отбори под
формата на схема за минимална помощ, заедно с другите получени от него минимални
помощи, включително в случай на „едно и също предприятие“, не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро, съответно на 100 000 евро, за получател, който
осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за
период три бюджетни години - двете предходни и текущата бюджетна година.
(2) Когато получател по ал. 1 изпълнява автомобилни товарни превози за чужда
сметка или срещу възнаграждение, както и други дейности, за които се прилага таванът от
левовата равностойност на 200 000 евро, по тази наредба таванът от левовата равностойност
на 200 000 евро ще се прилага за получател, който води система за аналитична счетоводна
отчетност за всяка дейност, като разграничава приходите, разходите, активите и пасивите,
свързани с всяка от осъществяваните дейности, и гарантира, че помощите за дейността по
автомобилни товарни превози не надвишават левовата равностойност на 100 000 евро и че
минималните помощи не се използват за придобиване на товарни автомобили.
(3) В случай че с отпускането на нова минимална помощ може да бъде надвишен
съответният таван, определен в ал. 1, размерът на минималната помощ се намалява служебно
от Община Бургас до максимално допустимия размер.
(4) Размерът на минималните помощи, получени от получатели по ал. 1, се определя
като сбор от минималната помощ, предоставена по реда на тази наредба, за която се сключва
писмен договор, и други минимални помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които получателя е "едно и също предприятие" по смисъла на чл.
2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от
предприятията, образуващи "едно и също предприятие" със получателя, осъществяващ
дейност за развитие на спорта за високи спортни резултати на представителни отбори,
съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) №1407/2013;
3. предприятията, образуващи "едно и също предприятие" със спортния клуб, които
са получили минимална помощ, преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от
Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Минималната помощ се смята за отпусната от датата на сключване на договора,
независимо от датата на плащане на помощта на получателя.
(6) Минималната помощ, предоставена по схемата за минимална помощ, може да се
натрупва с минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ, L 190 от
28.06.2014 г.) до съответния размер, определен в ал. 1, като натрупването на минималните
помощи е по вид дейности до съответния праг за конкретния вид дейност. В случаите на
получатели, които са в обхвата на Регламент (ЕС) 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г.
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относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския
съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ
икономически интерес (ОВ, L 114 от 26.04.2012 г.) приложимият праг за натрупване на
минималната помощ е до левовата равностойност на 500 000 евро.
(7) Минималната помощ се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите
допустими разходи, или с държавна помощ за финансиране на професионален спорт, ако чрез
това натрупване не се надвишава най-високият приложим интензитет на помощта или размер
на помощта, определен в конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за
групово освобождаване или с решение, приети от Комисията.
(8) Договорът съдържа изрично позоваване на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и на
настоящата наредба.
(9) Получателите на минимална помощ са задължени да предоставят информация
относно изпълнението на условията по настоящата наредба на Община Бургас, а при
необходимост и на трети лица.
(10) Община Бургас документира и събира цялата информация относно прилагането
на схемата за минимална помощ по тази глава.
(11) Документацията относно схемата за минимална помощ се съхранява от
получателите и администратора на помощта за период от 10 календарни години от
датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по тази схема.
(12) Контролът за изпълнение на условията по тази глава за постигане на съответствие
с условията на схемата за минимална помощ се извършва от Община Бургас на база на
Методика за проверка за изпълнение на условията за предоставяне на финансови
средства за подпомагане за всяка индивидуална помощ в обхвата на схемата за
минимална помощ. (Приложение № 4А)
(14) Разпределението на утвърдените бюджетни средства се извършва съобразно
Методика за разпределение и изчисление на точките на клубовете за предходната
година на представителни отбори по чл. 35 от наредбата (приложение № 2А)

Раздел V.
Допустими разходи
Чл. 32. (1) Допустимите разходи по схемата за минимална помощ по чл.28 са фактически
извършените разходи и до размера на договорените средства за спортно състезателна и
тренировъчна дейност на професионални спортисти в представителни отбори на спортните
клубове, и които са :
1. Разходи за трудови възнаграждения на професионални спортисти, заедно с
разходите за социално и здравно осигуряване, които са за сметка на спортния клубработодател;
2. Разходите за пътуване и нощувки до мястото на провеждане на състезанието и
обратно, съобразно условията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за
командировките и специализациите в чужбина;
3. Разходи за спортна екипировка – спортни екипи за професионалните състезатели
и спортистите в представителните отбори;
4. Разходи, свързани с провеждане на домакински мачове от Държавния спортен
календар:
а) разходи за охрана, свързани с домакински състезания, определени и доказани при
прилагане на пазарни цени или правилата на ЗОП.
б) разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна
помощ при провеждане на домакински първенства.
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в) разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Бургас и
определени при съобразяване с пазарните условия за икономически най-ниска цена.
(2) Ежегодно в срок до 31 март на текущата календарна година Община Бургас
преизчислява размера на договорираните средства до размера, определен в чл.32 от
наредбата за всяка индивидуална помощ в обхвата на схемата за минимална помощ и
предоставени за предходната година, и извършва необходимите корекции в Регистъра за
минималните помощи.
(3) Разходите по ал.1 се документират съгласно изискванията на счетоводното и
данъчното законодателство с първичен счетоводен документ и платежен документ, и договор
с доставчик, когато е приложимо, включително се доказва тяхното реално извършване и със
следните документи:
1. ведомост за заплати, платежен фиш, платежни документи и др., доказващи размера
на начислените и изплатени трудови възнаграждения и осигурителни вноски;
2. списък на спортисти, участвали в състезание;
3. списък спортисти за хотелско настаняване, заверен от доставчика.
4. договор с доставчик, придружен с обосновка за избора на икономически най-ниска
цена;
5. първични счетоводни документи и платежни документи.
Раздел VI.
Възстановяване на неправомерно получена минимална помощ
Чл. 33. (1) При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и тази наредба
получателя на минимална помощ възстановява пълния размер на неправомерно получените
финансови средства по договора със законната лихва от момента на получаването до
окончателното им изплащане.
(2) Неправомерно получените финансови средства по ал.1 са публично вземане,
съгласно чл.37, ал.1 от Закона за държавните помощи, което се установява от Община Бургас
чрез издаване на акт за установяване на публичното вземане по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Вземанията по издадените актове по ал. 1 подлежат на събиране по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за
приходите съгласно чл.37, ал.2 от Закона за държавните помощи.
(4) Община Бургас, в срок до три работни дни от издаването на акта по ал. 1 е
задължена да информира министъра на финансите съгласно чл.37, ал.3 от Закона за
държавните помощи.
Глава пета
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел Ⅰ.
Формуляри и документи
Чл. 34. Ежегодно, в срок до 15 януари, спортните клубове, отговарящи на изискванията на
тази наредба могат да подадат в деловодството на Община Бургас Формуляр за
кандидатстване за финансово подпомагане по чл. 2, ал. 1 т. 1 от Наредбата и/или
Формуляр за кандидатстване по чл. 2, ал.1 т.2 от Наредбата (по схема за минимална
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помощ за развитие на спорта за високи спортни резултати на представителни отбори в
Община Бургас) - (приложения №1 и 1А).
Чл. 35. Към формулярите по предходния член кандидатите за финансово подпомагане
прилагат попълнена Методика за разпределение и изчисление точките на клубовете за
предходната година за случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, т. 1, 2, 3 и 4
(приложения № 2.1, 2.2, 2.3) и Методика за разпределение и изчисление на точките на
клубовете за предходната година на представителни отбори за случаите по чл. 2, ал.1 т. 2
(приложение № 2А), както и следните документи:
1. Копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ
на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието.
2. Копие на удостоверение, че спортния клуб е вписан в Националния регистър на
спортните организации в Република България към Министерството на младежта и
спорт.
3. Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
/ДОПК/ за липса на парични задължения към държавата /от НАП/ към датата на
подаване на проектното предложение.
4. Деклариране на липса на задължения към Община Бургас – проверява се служебно
от общинска администрация.
5. Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номера на
банковата сметка;
6. Копие на документи за придобита професионална правоспособност и
квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25
октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортнопедагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. За треньорите по
футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол
7. Одобрена от ръководителя на спортния клуб организационна структура с
обособена структура за: детско-юношеските школи; групи „мъже“ и/или „жени“.
8. Договор за счетоводно обслужване или трудов договор със счетоводител;
9. Декларация - приложение № 3 и приложение № 1Б;
10. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен
календар на съответната спортна федерация., съдържаща крайното класиране на
спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
11. Копие от действащ сключен договор за ползване на спортен обект.
12. Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на
федерацията или БФС
13. Списък на картотекираните спортисти, участвали в Държавни първенства през
предходната година - приложение №6;
14. Списък на назначените спортисти на трудов договор към спортния клуб –
представителен отбор;
15. Телефон за връзка / стационарен, мобилен , адрес на ел. поща и лице за контакт.
Раздел II.
Ред за разпределение на средствата
Чл. 36. (1) В едноседмичен срок от изтичане на срока по чл. 34 от наредбата, Кметът на
Община Бургас със заповед назначава комисия за подбор на спортните клубове, допустими
за финансиране по реда на тази наредбата в състав от 5 члена и двама резервни членове,
включваща правоспособен юрист от общинска администрация, икономист–експерт от
дирекции „Бюджет и финанси“ (БФ) и „Социални дейности, здравеопазване и спорт” (СДЗС),
представител на отдел „Спорт, превенции и младежки дейности“ (СПМД) към дирекция
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СДЗС при Община Бургас, както и представител на постоянната комисия по „Младежта и
спорта” към Общински съвет – Бургас. Комисията избира председател между своите членове.
(2) Срокът за приключване на работата на комисията е 1 месец от издаване на
заповедта.
Чл. 37. (1) Комисията разглежда постъпилите формуляри и документи, заедно с
приложенията към тях, като извършва проверка за изпълнение на условията за предоставяне
на финансовите средства по реда на тази наредба, верността на изчислените точки. 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, подлежащ на последващо договориране за
съответната година. При определянето на средствата, комисията се съобразява с критерии за
разпределение:
1. стойността на 1 точка се определя като общия размер на утвърдените средствата за
финансово подпомагане за спорта се раздели на общия брой получени точки на всички
получатели-спортни клубове.
2. средствата за всеки получател-спортен клуб се изчисляват като произведение от
получените точки по стойността на 1 точка.
3. средствата по т.2 не могат да надхвърлят размерът на минималната помощ,
определен в глава четвърта, за случаите по чл. 2, ал. т.2 от Наредбата.
(2) В протокола се съдържа и информация за:
За изпълнение на условията и критериите на тази наредба комисията съставя протокол,
който съдържа:
1. състав на комисията;
2. опис на получените за разглеждане формуляри;
3. мотивирани предложение за отхвърляне на кандидати, които не са изпълнили реда
и условията за предоставяне на финансово подпомагане на тази наредба;
(3) Комисията попълва и подписва Методика за проверка и оценка на условията за
предоставяне на финансови средства, включваща мотивирано становище, за всеки спортен
клуб, одобрен за финансиране, съобразно подаденото заявление:
1. методика за проверка за изпълнение на изискванията и условията за предоставяне
на финансови средства за подпомагане, съгласно Наредбата за насърчаване на спорта в
Община Бургас, за случаите по чл. 2, ал. 1 т. 1 от наредбата (приложение № 4)
2. методика за проверка за изпълнение на условията за предоставяне на финансови
средства за подпомагане, съгласно Наредбата за случаите на индивидуална помощ в обхвата
на схема за минимална помощ – по чл. 2, ал.1 т.2 от наредбата (приложение № 4А)
(4) Подписаните методики по ал. (3) придружават проекта на договор.
Чл. 38. В пет дневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола и
списък с разпределени суми по СК на Кмета на Община Бургас за утвърждаване и на
Председателя на ОбС - Бургас за сведение.
Чл. 39. (1) Утвърденият списък с разпределените и одобрените предварителни суми за
подпомагане на спортните клубове се публикува на сайта на Община Бургас в направление
Спорт/Нормативни документи в три дневен срок от утвърждаването.
Чл. 40. (1) В 7-дневен срок от публикуване на утвърдения списък, заинтересованите и
одобрени СК подават в деловодството на Община Бургас до заместник кмет „Здравеопазване,
социални дейности и спорт“ попълнен и подписан от тях Информационен финансов план
(приложение № 5; или 5.1 или 5А).
(2) В срок до 15 март на текущата година представители на ръководството на
одобрените СК или упълномощени от тях лица се явяват за подписване на договор в отдел
„Спорт, превенции и младежки дейности“.
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(3) Неразделна част от договора е Информационния финансов план.
Глава шеста
ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 41. Спортните клубове нямат право със средства на финансово подпомагане по тази
наредба да извършват други разходи, извън допустимите и посочените в тази наредба и
Информационния финансов план (приложения № 5, 5.1 и 5А)
Чл. 42. (1) Получателите – спортни клубове отчитат фактическото разходване на
финансовите средства за текущата година до 15 януари на следващата година. Всички отчети
трябва да бъдат заверени с вярно с оригинал и печата на съответния спортен клуб, входирани
в деловодството на Община Бургас до заместник кмет „Здравеопазване, социални дейности
и спорт“.
(2) Отчитането на средствата се документира с Формуляр за Финансов отчет
(приложение № 7).
(3) Към формуляра за Финансов отчет се прилагат в зависимост от разходите по
Информационния финансов план, попълнени таблици от 1 до 3, приложение към Наредбата.
(4) В отчетните документи спортния клуб прилага ксерокопия на документи,
заверени с „вярно с оригинала“:
- разходооправдателни документи – фактури, счетоводни справки, ведомости за
заплати, платежни документи, договори, заповеди, протоколи, разходни норми, декларации
и др.;
- извлечения от аналитичните счетоводни регистри за дейността на ДЮШ – за
отчетените приходи, разходи, активи и пасиви;
- документация, свързана със структурно организационната обособеност на
получателя – спортен клуб;
- одобрена от ръководството на получателя-спортен клуб счетоводна политика и
индивидуален сметкоплан ;
- трудов договор със съставител на финансови отчети или договор за счетоводно
обслужване;
- декларация за изпълнение на условията за финансово подпомагане по глава
четвърта от настоящата наредба (приложение № 8 );
(5) В случаите, в които през годината са настъпили промени касаещи неизпълнение
на някое от условията по настоящата наредба СК следва незабавно да уведоми Община
Бургас с цел предприемане на действия за възстановяване на неправомерно получените
средства, ведно със законната лихва от датата на предоставянето им до датата на
окончателното възстановяване.
(6) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства надвишава
размера на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора,
размерът на извършените разходи се признава до размера на предварително отпуснатите
финансови средства.
(7) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства е по-нисък от
размера на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора,
Спортния клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Бургас в срок до
31.01 на годината, следваща годината на отчитане.
Чл. 43. Проверката и оценката на условията за предоставяне на финансови средства се
извършва чрез попълване на Методика за проверка за изпълнение на изискванията и
условията за предоставяне на финансови средства за подпомагане, за случаите по чл.2,
ал.1, т.1 (приложение № 4) и Методика за проверка за изпълнение на условията за
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предоставяне на финансови средства за подпомагане, съгласно Наредбата за случаите на
индивидуална помощ в обхвата на схемата за минимална помощ (приложение № 4А) по
следния ред:
1. при разглеждане на заявленията и определяне на сумите за финансиране се
извършва първоначално попълване на методиките от комисията по чл. 36 от Наредбата. За
всеки одобрен спортен клуб се попълва и подписва отделна методика.
2. Проверка преди сключване на договора за финансово подпомагане – извършва се
от заявител дирекция СДЗС.
3. Проверка по време на изпълнение на договора – извършва се от длъжностни лица
от дирекция СДЗС;
4. Проверка при отчитане на средствата – извършва се от лицата по чл. 44 от
Наредбата.
Чл. 44. (1) Контролът върху отчетените от спортните клубове средства се осъществява от
дирекция СДЗС и дирекция БФ при Община Бургас.
(2) Длъжностни лица от отдел СПМД, съвместно с експерт - финансист от дирекция
СДЗС, извършват проверка за законосъобразност и целесъобразност. За установени
неправомерно отчетени разходи се изготвя становище.
(3) Отчета и становището към него се предоставя на отдел „Финансово-счетоводни
дейности“ към дирекция БФ за последващ контрол.
Чл. 45. (1) За установените нарушения по отчитане на разходи за предоставените средства
по реда на чл. 2, ал. 1 т.1 от Наредбата, спортните клубове възстановяват пълния размер
на средствата по нередовните отчетни документи и/или на недопустимите разходи,
ведно със законната лихва от датата на получаване на финансовите средства до
окончателното им изплащане.
(2) За установеното по ал. 1, спортните клубове се уведомяват писмено за
възстановяване на средствата ведно със законната лихва в едномесечен срок от
уведомяването.
Чл. 46. (1) При установяване на нарушение на което и да е условие по реда на наредбата за
предоставяне на финансовите средства по реда на чл. 2, ал. 1 т.2 от Наредбата и/или
настъпили промени дейността по време на изпълнение на договора, спортните клубове
възстановяват пълния размер на получените средства със законна лихва от датата на
получаване на финансовите средства до датата на окончателното им изплащане.
(2) За установените нарушения по ал.1 спортните клубове се уведомяват писмено за
възстановяване на пълния размер на средствата в указан във уведомлението срок.
(3) За случаите, в които спортния клуб не възстанови пълния размер на средствата в
указания срок, Община Бургас в качеството си на администратор на помощ издава Акт за
установяване на публично вземане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 47. (1) Цялата документация, свързана с предоставянето на финансови средства за
подпомагане на спорта в Община Бургас, се съхранява, както следва:
1. в отдел „Спорт, превенции и младежки дейности“ към дирекция СДЗС –
документация, свързана с кандидатстване, определяне на точки и размер на средствата,
архивиране на попълнени методики за контрол, кореспонденция и др.под.;
2. в отдел ФСД към дирекция БФ – финансови отчети, становища по осъществен
контрол и писма за възстановяване на суми;
(2) Документацията се съхранява, както следва:
1. за предоставените средства по чл. 2, ал. т. 1 – съобразно правилата за съхранение
и контрол в общинска администрация;
2. за предоставените средства по чл. 2, ал. т. 2 – за срок от 10 години съобразно
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Спорт за високи спортни резултати“ - максимална изява на спортисти чрез
постигане на призови класирания на първенства от най-висок ранг на съответната спортна
федерация и/или Професионална лига.
2. „Представителен отбор“ - отбор от колективните спортове, носещ престиж на
Община Бургас чрез участия в първенства от най-висок ранг на съответната спортна
федерация и/или Професионална лига.
3. „Аматьорски спортен клуб“ – колективни и индивидуални спортове, в които се
провежда доброволна физическа активност и спорт от спортисти аматьори, за които това не
е основна професия и не получават възнаграждение за тази дейност.
4. „Любителски спортен клуб“ – спортен клуб, обхващащ мъже и жени, които в
свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване
укрепват своето здраве и физическа активност чрез спорт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази Наредба се приема на основание чл.59, ал. 2, ал. 3, ал. 6, чл.62, ал. 1, т.7 и чл.64 от
Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§2. Тази Наредба отменя Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове, приета с
решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 8/ 23. 02. 2016 г.; изменена и
допълнена: по т. 3, Протокол № 9/ 29.03.2016г., по т. 4, Протокол № 24/28.02.2017г.
§3. Срокът за кандидатстване по чл. 34 от Наредбата, за 2018г. e до 08.06.2018г.
§4. Срокът за назначаване на комисия по чл. 36, ал. 1 от Наредбата за 2018 г. е до 11.06.2018г.
§5. Срокът за приключване работата на комисията, включително утвърждаването на
протокола и списъка с разпределените суми от Кмета за 2018 г. е до 22.06.2018 г.
§6. Тази Наредба е приета от Общински съвет – Бургас с решение по т……… от дневния ред
на заседанието, проведено на 24.04.2018 г. (Протокол № 40),
§7. Настоящата наредба влиза в сила в деня на публикуването й на интернет-страницата на
Общински съвет Бургас.

Председател на Общински съвет - Бургас:
/К. Луков/
Секретар на Община Бургас:
/Б. Кънчев/
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Приложение № 1
Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г.

ДО
ОЩИНА БУРГАС

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС
(РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ) ЗА …………….. г.
ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ
/по съдебно решение/
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:
ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА:
- име, презиме и фамилия
- длъжност
- телефон (GSM)
- e-mail
ЕИК ПО БУЛСТАТ:
Декларация по чл.7, ал.5 от Наредбата
Декларирам, че представлявания от мен спортен клуб извършва:
- само неикономически дейности, включително дейности за развитие на масовия детскоюношески спорт или
- Икономически и неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена
самостоятелно чрез аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект;
Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за невярно
декларирани данни и обстоятелства.
Декларатор: ……………..име, фамилия, подпис и печат
Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава

БАНКОВА СМЕТКА:
- Банка
- BIC
- IBAN
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Опис на приложените документи
Приложение № 2.1. Методика за разпределение и изчисление на точките на клубовете за
предходната година за детско юношеските школи на спортните клубове
Приложение № 2.2. Методика за разпределение и изчисление на точките на клубовете за
предходната година за аматьорски масов спорт – по групи „мъже“ и/или „жени“, с
изключение на структури за ДЮШ и/или група Мъже и Жени при индивидуалните
спортове
Приложение № 2.3. Методика за разпределение на средствата за любителски масов спорт,
ведомствен масов спорт, масов спорт за хора с увреждания на спортните клубове за
предходната година
Приложение № 3 Декларация по образец
Приложение № 6 Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавно първенство
през ……………г.
Приложение № 8 Декларация по образец
Копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на
Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието
Копие на удостоверение, че спортния клуб е вписан в Националния регистър на спортните
организации в Република България към Министерството на младежта и спорт
Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/
за липса на парични задължения към държавата /от НАП/ към датата на подаване на
проектното предложение
Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номера на
банковата сметка
Копие на документи за придобита професионална правоспособност и квалификация на
треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за
професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри,
като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към
Министерството на младежта и спорта. За треньорите по футбол предоставят лиценз за
правоспособност за треньор по футбол
Одобрена от ръководителя на спортния клуб организационна структура с обособена
структура за: детско-юношеските школи; групи „мъже“ и/или „жени“.
Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или
БФС
Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар
на съответната спортна федерация
Копие от действащ сключен договор за ползване на спортен обект
Договор за счетоводно обслужване или трудов договор със счетоводител
Други: (описват се)

ДА/НЕ

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося съдебна
отговорност.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 1А
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС
(по схема за минимална помощ за развитие на спорта за високи спортни резултати на
представителни отбори в Община Бургас )
ЗА …………….. г.

Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г.

ДО
ОЩИНА БУРГАС

ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ
/по съдебно решение/
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:
ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА:
- име, презиме и фамилия
- длъжност
- телефон (GSM)
- e-mail
ЕИК ПО БУЛСТАТ:
Декларирам, че представлявания от мен спортен клуб извършва:
- неикономически дейности, включително дейности за развитие на масовия детско-юношески
спорт и/или
- Икономически дейности по развитие на спорта за високи спортни резултати, както и други
икономически и
неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена самостоятелно чрез
аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект;
Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за невярно
декларирани данни и обстоятелства.
Декларатор: ………………………………………………………………………..
име, фамилия, подпис и печат

Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава
БАНКОВА СМЕТКА:
- Банка
- BIC
- IBAN
Опис на документи

ДА/НЕ
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Приложение 1Б Декларация за минимални помощи
Приложение 2А Методика за разпределение и изчисление на точките на
представителните отбори (ПО) на Община Бургас за предходната година.
Приложение № 3 Декларация по образец
Приложение № 6 Списък на картотекирани спортисти, участвали в
Държавните първенства през ……. г.
Приложение 6А Списък на спортистите назначени на трудов договор към
спортния клуб
Приложение № 8 Декларация по образец
Други:
Копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистър на
ЮЛНЦ на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието
Копие на удостоверение, че спортния клуб е вписан в Националния
регистър на спортните организации в Република България към
Министерството на младежта и спорт
Удостоверения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно – осигурителния процесуален
кодекс /ДОПК/ за липса на парични задължения към държавата /от НАП/
към датата на подаване на проектното предложение
Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с
номера на банковата сметка
Копие на документи за придобита професионална правоспособност и
квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2
от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са
вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към
Министерството на младежта и спорта. За треньорите по футбол
предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол
Одобрена от ръководителя на спортния клуб организационна структура с
обособена структура за: детско-юношеските школи; групи „мъже“ и/или
„жени“.
Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на
федерацията или БФС
Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния
спортен календар на съответната спортна федерация
Копие от действащ сключен договор за ползване на спортен обект
Договор за счетоводно обслужване или трудов договор със счетоводител
Други: (описват се)

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося съдебна
отговорност.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение 1Б

ДЕКЛАРАЦИЯ
за минимални помощи1
1.

Подписаният
/трите имена на декларатора/

в качеството си на
/управител/председател/представител/друго/

Наименование
на
получателя/кандидата:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:

2.
3.1.
3.2.

/Попълва се само, ако е различен от
адреса на управление по т. 3.1/

Извършва ли получателят/кандидатът икономическа дейност *:

4.

ДА

/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

НЕ

Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то получателят е „предприятие“ по смисъла на законодателството по държавните
помощи и попълнете следната информация за него:
Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:
Дейности, които предприятието извършва
№
(код по КИД-2008)
година „Х-1“ **
година „Х“
1.
2.
Отраслова принадлежност на предприятието според
основната му дейност по код КИД-2008.

4а.

5.

/Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование/

6.

Цел на помощта (дейност, която се финансира):

7.

Вид на предприятието:

голямо

средно

малко

микро

/Отбележете със знака Х/

8.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:
Собствеността на предприятието е:
Държавна
Общинска
Частна

Относителен дял от капитала в %:

Общо:
100.00
Налице ли е партньорство*** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са
обект на настоящата Декларация.
(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)
Ако в т. 9 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:

9.

9а.

Наименование на партньора:

ДА

НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

1

Настоящата Декларация е разработена за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОB, L 352/1 от
24.12.2013 г.), като същата може да бъде адаптирана към изискванията на всеки друг регламент за минимална помощ.

*

Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът в областта на държавните
помощи се прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност, без значение на правната им форма, начина на
регистрация и финансирането им. В този смисъл, тези субекти са „предприятие“ за целите на законодателството по държавните помощи.

** Година „Х-1” е годината, предхождаща текущата година - година „Х”.
*** Съгласно чл. 3, пар. 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро, малки и средни предприятия (OB, L
124/36 от 20.05.2003 г.).
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне? (Попълва
се само, когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 6 от Указанията към
настоящата Декларация.
Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ - „г“ от Регламент
(ЕС)
№
1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които
образуват „едно и също предприятие“:

10.

11.

Наименование:

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на декларирането
съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 10, както и като „едно и също предприятие“
съгласно т. 11, следните минимални помощи (получени на територията на Република България ****):

12.

в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните
прагове:

по Рег. (ЕС)
1408/20132

по Рег. (ЕС)
ХХХ/ХХХ3

(в лева)

e

УОИИ

(с думи)

d

други дейности
по Рег. (ЕС)
1407/2013

(наименование и
ЕИК/БУЛСТАТ)

Общ
размерна
помощта=
a+b+c+d+e

c

до
100 000
евро
(195 583
лв.)

до
200 000
евро
(391 166
лв.)

до
500 000 евро
(977 915 лв.)

до
15 000
евро
(29 337,45
лв.)

до
30 000
евро
(58 674,90л
в.)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Година
„Х-2“

Година
„Х-1“

Година
„Х“

(посочва се
ЕИК/БУЛСТАТ)

Разходи, за
които е
получена
помощта/цел
на помощта

b

„шосеен
транспорт“

Получател/и

Администратор на
помощта

a

Общо:

∑(a+b+c+d+e)

2

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.);

3

Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията от ХХХ година за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimisв сектора на рибарството и аквакултурите, който ще измени Регламент (ЕО) № 875/2007
(OB, L 193/6 от 25.7.2007 г.)

**** Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация.
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13.

Дейността, която се финансира, попада в приложното поле на Регламент (ЕС)
1407/2013:

№

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

13а.
13б.

14.
14а.

15.
15а.

16.
16а.

17.
17а.

18.

Получателят/кандидатът извършва и дейност(и), която/ито е/са изключена/и от приложното
поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013:
В случая по т. 13 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и
предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и
„Х-2“):
Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за
чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013:
В случая по т. 14 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и
предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и
„Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно
Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):
При положителен отговор в т. 15 общият размер на минималната помощ за
получателя/кандидата и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не
трябва да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за период от три
последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013:
В случая по т. 16 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и
предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата
равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите:
В случая по т. 17 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и
предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата
равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х2“):
В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на
дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността по т. 6:
/Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности/

19.

За същите приемливи (допустими) разходи съм получил държавна/и помощ/и от други
източници на финансиране.

19а.

Ако в т. 19 сте посочили „ДА“, моля попълнете следната информация:
Администратор на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

20.
21.

Основание за получаване на помощта

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация
в срок от 5 работни дни от датата на промяната.
Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по
чл.
313 от Наказателния кодекс.

ДATA: ………………20__ г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………………………
/подпис и печат/
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Приложение № 2.1.
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ЗА ДЕТСКО ЮНОШЕСКИТЕ ШКОЛИ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

Брой
Получени
К1. Брой картотекирани спортисти, взели състезатели Точки за точки
участие в проявите от ДСК, съобразно във
възрастова (бр.
норматива на съответната спортна федерация възрастова
група
състезатели х
група.
К)
1. Младежи и девойки
2. Юноши и девойки старша възраст.
3. Юноши и девойки младша възраст.

К4= 6
К3= 4
К2= 3
К1=2

4. Момчета и момичета и деца до 12 г.
Общо точки
Тежест
К 1=общ брой точки х30/100
Забележка:

30

1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната спортна
федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на
съответната спортна федерация.
2. Всеки спортист се посочва еднократно само във възрастовата група, отговаряща на годините,
независимо от това в колко групи е картотекиран.

К2. Спортно-състезателна дейност.

Брой
Точки за 1 Получени
първенства първенство точки

Участие в национални първенства :
колективни спортове: повече от 30 мача годишно
при разменено гостуване
колективни спортове: между 26 и 30 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 21 и 25 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 16 и 20 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: 15 и по-малко мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: за всеки турнир при
6
първенство в турнири
индивидуални спортове: брой прояви

16
10
8
5
3
2
5

Участие в зонални първенства - колективни
спортове
25

разменено гостуване с 20 и повече мача

8

разменено гостуване с по-малко от 20 мача

6

за всеки турнир при първенство в турнири
4
Участие в регионални
първенства –
2
колективни спортове
Общо точки
Тежест
60
К2=общ брой точки х 60/100
1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участващите отбори/ състезатели / в първенство или турнирите.
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички възрастови
групи (на клуба).
К3. Постигнати резултати на ДЮШ при СК
Точки
през предходната година

Отговор на
СК
(ДА/НЕ)

1. Шампион на България* (без значение от броя на
спечелените медали)
20
2. Носител на „Купа България“
15
3. Подобрен национален рекорд (показателя е за
наличие на подобрен рекорд, без значение на броя)
20
Общо точки
Тежест
10
К3= общ брой точки х 10/100
Забел. За вписаните данни се представят: протоколи. За национални рекорди се представят
служебни бележки заверени от Федерациите.
* критерий Шампион на България се попълва от СК, които не получават държавно
финансиране от Федерациите.
Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите:
К = К1 + К2 + К3
Окончателен брой точки:
Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 2.2.
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА ЗА АМАТЬОРСКИ МАСОВ СПОРТ – ПО ГРУПА МЪЖЕ И
ЖЕНИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТРУКТУРИ ЗА ДЮШ И/ИЛИ ГРУПА МЪЖЕ И ЖЕНИ
ПРИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОРТОВЕ

Брой
Получени
К1. Брой картотекирани спортисти – мъже
състезатели Точки за точки
и/или жени, взели участие в проявите от ДСК,
във
възрастова (бр.
съобразно норматива на съответната спортна
възрастова
група
състезатели х
федерация
група.
К)
1. Мъже и жени
Общо точки
Тежест
К 1=общ брой точки х30/100
Забележка:

К1= 8
30

1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната спортна
федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на
съответната спортна федерация.
2. Всеки спортист се посочва еднократно само във възрастовата група, отговаряща на годините,
независимо от това в колко групи е картотекиран.

К2. Спортно-състезателна дейност.

Брой
Точки за 1 Получени
първенства първенство точки

Участие в национални първенства :
колективни спортове: повече от 30 мача годишно
при разменено гостуване
колективни спортове: между 26 и 30 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 21 и 25 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: между 16 и 20 мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: 15 и по-малко мача
годишно при разменено гостуване
колективни спортове: за всеки турнир при
6
първенство в турнири
индивидуални спортове: брой прояви

16
10
8
5
3
2
5

Участие в зонални първенства - колективни
спортове
разменено гостуване с 20 и повече мача

8

разменено гостуване с по-малко от 20 мача

6
27

за всеки турнир при първенство в турнири
4
Участие в регионални
първенства –
2
колективни спортове
Общо точки
Тежест
60
К2=общ брой точки х 60/100
1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участващите отбори/ състезатели / в първенство или турнирите.
2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички възрастови
групи (на клуба).
К3. Постигнати резултати за мъже и жени при
Точки
СК през предходната година

Отговор на
СК
(ДА/НЕ)

1. Шампион на България* (без значение от броя на
спечелените медали)
20
2. Носител на „Купа България“
15
3. Подобрен национален рекорд (показателя е за
наличие на подобрен рекорд, без значение на броя)
20
Общо точки
Тежест
10
К3= общ брой точки х 10/100
Забел. За вписаните данни се представят: протоколи. За национални рекорди се представят
служебни бележки заверени от Федерациите.
* критерий Шампион на България се попълва от СК, които не получават държавно
финансиране от Федерациите.
Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите:
К = К1 + К2 + К3
Окончателен брой точки:
Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 2.3.
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ МАСОВ СПОРТ,
ВЕДОМСТВЕН МАСОВ СПОРТ, МАСОВ СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

К1. Вид участия

Размер
на
средствата

1. Участия в турнири и първенства
1 000 лв.
2. Участие в държавни първенства, международни,
2 500 лв.
световни първенства и пара олимпийски игри

Забележка.: Участията се удостоверяват с протокол.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 2А
МЕТОДИКА
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
ОТБОРИ (ПО) НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
(представителни отбори са клубовете, участващи в първенствата и отговарящи на
критериите по К1 от приложение № 2А)
К1.Участие на представителния отбор в национални
първенства
Волейбол

Баскетбол
Хандбал
Футбол

Водна топка
Ръгби

НВЛ - Супер лига
НВЛ - Висша лига - група "А" - група
"Б"
НБЛ
"А" група
"А" РХГ
Първа професионална лига
Втора професионална лига
Трета лига
„А“ група
Национален шампион по ръгби
Общ брой точки К1

К2.Постигнати резултати на представителния клуб
Шампион на България
Носител на Купа "България"
Вицешампион на България
III-то място
Общо точки К2

К3. Професионални състезатели на основен трудов
договор с клуба

точки

бр.
точки на
ПО

20
15
20
15
20
20
15
10
10
10

точки

брой
точки на
ПО

25
20
15
10

брой

Брой състезатели

точки за 1
състезател
2

общо брой точки на ПО по К3 (брой х точки за 1
състезател)

К4. Коефициент за конкурентност, съобразно броя
на участващи отбори
от 7 до 9 отбора
от 10 до 15 отбора

точки
2
5

брой
точки за
ПО

30

над 15 отбора
Общо точки К4

7

Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите:
общо точки К=К1+К2+К3+К4

Председател: …………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат

Дата: ………………….
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Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ....................................................................................................................
Председател на ........................................................................................................................
(наименование на спортния клуб)

гр. .............................., Община ............................., Област ...........................................
Декларирам, че ръководения от мен спортен клуб
………………………………………………………………….…………….…………………:
1. Развива/Не развива дейността си на територията на Община Бургас;
2. Регистриран е/Не е регистриран три 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, ведомствен спорт, масов спорт за хора с увреждания и
спорт за високи спортни резултати на представителни отбори ) на територията на Община Бургас
минимум три календарни година 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 назначени треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно
Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на
младежта и спорта.
6. Има/няма обособена отделна организационна структура на масовия спорт по отношение на
дейностите в областта на детско юношеските школи, групи „мъже“ и/или „жени“, и която да доказва
масовия характер на подпомаганите дейности;
7. Състезателите са преминали/не са преминали задължителни начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена от
Министерството на здравеопазването. (когато е приложимо)
8. Изпълнени са/не са изпълнени антидопинговите правила на спортните федерации. (когато е
приложимо)
9. 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.
9.1. За задълженията по т. 6 има/няма допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
10. Има/няма задължения към Община Бургас, в т.ч. има/няма задължения за неизпълнение на
сключени договори по програми и мерки за финансиране с Община Бургас.
11. Има/няма заведена аналитична счетоводна отчетност според изискванията на Закона за
счетоводството, приложимите счетоводни стандарти, ЗФВС.
12. За дейностите по Информационен финансов план СК получава/не получава други публични
парични средства от други институции и няма да се отчете двойно финансиране.
13. Декларирам, че със средствата, предоставени от Община Бургас няма да се подпомага каквато
и да е друга икономическа или неикономическа дейност, извън дейността за която се предоставя
финансирането.
14. При настъпване на промяна в което и да е от посочените обстоятелства, съм задължен да
информирам Община Бургас незабавно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………........
/подпис и печат/

Председател: ............................
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Приложение № 4

Методика за проверка за изпълнение на изискванията и условията за предоставяне на финансови средства за
подпомагане на съгласно Наредбата за насърчаване на спорта в Община Бургас, за случаите по чл.2, ал.1, т.1 от
Наредбата
Приложими ли са правилата на държавните помощи?
Правно
основание

Чл.107 пар.1 от
ДФЕС

No

Етапи на проверка

1.

Счита ли се, че финансовото подпомагане по
чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата е извън обхвата на
режима по държавните помощи за конкретния
получател, съгласно чл.107 пар.1 от ДФЕС?
Ако за някой от изброените по-долу критерии (
2.1.-2.7) отговорът е "не", становището на
комисията по контрола е че финансовото
подпомагане е извън обхвата на чл.107, пар.1 от
ДФЕС, т.е. режим „непомощ“ е правдоподобен.
Получателят на помощта "предприятие" ли е?

2.

Т.2 от
Известие на
Комисията
относно
2.1
понятието за
държавна
помощ,
посочено в член
107, параграф 1
от ДФЕС (
NoA)

Да

Не

Коментар

Препрат
ка към
текста

„Предприятие“ за целите на правилата по
държавните помощи всеки субект, който
извършва икономическа дейност, независимо от
неговия правен статут и начин по който е техния
правен статут и начина, по който се финансира.
Преценката за изпълнение на това обстоятелство
се определя съгласно декларация на кандидата и
проверка на счетоводните книги на кандидата
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т. 3.2 от NoA

2.2

Т. 3.1от NOA

2.3

т. 4 от NOA

2.4

Т. 5 от NOA

2.5

Т. 6.2 от NOA

2.6

Т. 6.3 от NOA

2.7

Финансовите средства, предоставени към
получателя съдържат ли трансфер на публичен
ресурс
(Публичен ресурс са всички ресурси на
публичния сектор, в т.ч. общинския ресурс)
Финансирането счита ли се за вменена
отговорност на общината ?
Има ли икономическо предимство на получателя
на помощта?
(предимство е всяко икономическо предимство,
което едно предприятие не би получило при
нормални пазарни условия)
Подкрепата "селективна" ли е?
(Избирателно е, ако благоприятства определени
предприятия или категории предприятия или
определени икономически сектори; общите
мерки, които са действително отворени за всички
предприятия на равни начала, не са селективни; ]
Има ли потенциално нарушаване на
конкуренцията?
(Потенциално изкривяване има, ако
финансирането е в състояние да подобри
конкурентната позиция на получателя; тя може
да липсва в случаите на законни монополи; също
и в случай на помощ de minimis, когато помощта
не се квалифицира като "държавна помощ"; за
минималните помощи трябва да бъдат изпълнени
специфични изисквания, които са изброени в
друг контролен списък)
Има ли ефект върху търговията между
държавите-членки?
(Ефект върху търговията обикновено може да се
приеме, когато всички други изброени критерии
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са изпълнени; в изключителни случаи може да
липсва ефект върху търговията за финансиране
на чисто местните дейности; примерите за чисто
местна дейност са посочени в NOA.)

Издаване на мотивирано становище:
Бургаски спортен клуб …………………………………………………….. ще получи от Община Бургас по реда на
чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата сума в размер на …………………, която представлява „непомощ“ и е извън обхвата на
чл.107, пар.1 от ДФЕС .
 Когато в отговорите на някои от въпросите от 2.1 до 2.7 е отговорено с „НЕ“  финансирането
представлява „непомощ“ и може да бъде предоставено, ако са изпълнени и всички други изисквания на Наредбата
 Когато на всички въпроси от 2.1 до 2.7 е отговорено с „ДА“  финансирането се съдържа държавна помощ
и продължете с прилагането на Методиката за оценка за съответствието за минимална помощ, неразделна част от
настоящата наредба
1.Проверка за изпълнение на условията при разглеждане на заявленията и определяне на сумите за финансиране:
Дата:
Извършили проверката - Комисия по чл.36 от Наредбата
Име, фамилия, длъжност, подпис:
1..…………………………………………………………………………………………………..…….
2.………………………………………………………………………….………………………..…….
3..…………………………………………………………………………………………………..…….
4.………………………………………………………………………….………………………..…….
5..…………………………………………………………………………………………………..…….
2.Проверка преди сключване на договора за финансово подпомагане:
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
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Извършили проверката:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
3.Проверка по време на изпълнение на договора
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
Извършили проверката:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
4.Проверка при отчитане на средствата
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
Извършили проверката – лица по чл.44 от Наредбата:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
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Приложение № 4А
Методика за проверка за изпълнение на условията за предоставяне на финансови
средства за подпомагане на съгласно Наредбата за насърчаване на спорта в Община
Бургас, за случаите на индивидуална помощ в обхвата на Схема за минимална помощ
по чл.2, ал.1, т.2 и глава четвърта от Наредбата
No

Етапи на проверка

Да/НЕ или
Коментар
Препратка
Не е
приложимо
Оценка на изпълнение на условията за индивидуална помощ в обхвата на Схема за минимална помощ
по Наредбата за финансово подпомагане на спорта в Община Бургас за спортен клуб -получател
на минимална помощ ……………………………………
С общинското финансиране:
 Няма да се надвиши прага на левовата
1.1.
равностойност на 200 000 € /100 000 €);
 за период от три финансови години (текуща
бюджетна година и две предходни бюджетни
години, въз основа на датата на договора за
предоставяне на минималната помощ, независимо
от датата на плащането?
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Извършва ли получателят на минималната помощ
дейности по шосеен транспорт срещу заплащане или
срещу възнаграждение?
Получателят на помощта извършва други икономически
дейности, за които се прилага таванът от 200 000 EUR?
Ако получателят на помощта извършва посочените
дейности в т.1.2 и 1.3, то същият води ли отделна
аналитична счетоводна отчетност за отделяне на
дейностите и разграничаване на приходите, разходите,
активите и пасивите, така че да се гарантира, че помощ
de minimis не се използва за придобиване на
автомобилни товарни превозни средства или други
дейности и разходи, извън посочените в Наредбата
Посочените в т.1.1. прагове приложени ли са за
получателя на помощта и всички предприятия с които
образува „едно и също предприятие“ ?

1.6.

Общината ще информира ли получателя на помощта, че
помощта се счита за минимална помощ (със размер и
позоваване на Регламент 1407/2013)?

1.7.

Общината получила ли е декларация от получателя на
помощта за всяка друга получена помощ de minimis ?

1.8.

Общината ще публикува ли помощта в Регистъра за
минимална помощ при Министерство на финансите,
както и на собствения си сайт?

1.9.

Минималната помощ, предоставяна по Наредбата
натрупва ли се с помощи, отпуснати по регламентите
за de minimis за УОИИ, като е ограничена до прага,
приложим към Регламент №360/2012?

1.10.

Минималната помощ, предоставяна по Наредбата ,
натрупва ли се с държавна помощ за същите приемливи
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разходи, като не превишава най-високия интензитет на
държавната помощ ?
1.11.

Получателят на помощта извършва ли дейност,
свързана със сектора на селското стопанство,
рибарството или износа?

1.12.

Получателят на помощта извършва ли други дейности,
попадащи в забранителния режим на Регламент
№1407/2013 г.

1.13

Ако получателят на помощта извършва посочените
дейности в т.1.8 и 1.9, то същият води ли отделна
аналитична счетоводна отчетност за отделяне на
дейностите и разграничаване на приходите, разходите,
активите и пасивите, така че да се гарантира, че помощ
de minimis не се използва за забранените дейности по
Регламент №1407/2013

1.14.

Налице ли е „едно и също предприятие“?
„Едно и също предприятие“ за целите на чл.2, пар.2 от
Регламент №1407/2013 включа всички предприятия, с
които получателят на помощта по Наредбата има поне
едно от следните взаимоотношения помежду си:
а) едно предприятие притежава мнозинство от правата
на глас на акционерите или съдружниците в друго
предприятие;
б) едно предприятие има право да назначава или отнема
мнозинство от членовете на административния,
управителния или надзорния орган на друго
предприятие;
в) едно предприятие има право да упражнява
доминиращо влияние върху друго предприятие по
силата на договор, сключен с това предприятие, или на
разпоредба в неговия меморандум или устав;
г) едно предприятие, което е акционер или член на
друго предприятие, контролира самостоятелно, по
силата на споразумение с други акционери или членове
на това предприятие, мнозинство от правата на глас на
акционерите или членовете в това предприятие.
Предприятията, които имат някое от
взаимоотношенията, посочени в букви от а) до г), чрез
едно или повече други предприятия също се считат за
едно и също предприятие.

Издаване на мотивирано становище:
Спортен клуб …………………………………………………….. ще получи от Община Бургас по
реда на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата сума в размер на …………………, която представлява
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минимална помощ по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на КОМИСИЯТА от 18 декември 2013
година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis.
1.Проверка за изпълнение на условията при разглеждане на заявленията и определяне на
сумите за финансиране:
Дата:
Извършили проверката - Комисия по чл.36 от Наредбата
Име, фамилия, длъжност, подпис:
1..…………………………………………………………………………………………………..…….
2.………………………………………………………………………….………………………..…….
3..…………………………………………………………………………………………………..…….
4.………………………………………………………………………….………………………..…….
5..…………………………………………………………………………………………………..…….
2.Проверка преди сключване на договора за финансово подпомагане:
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
Извършили проверката:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
3.Проверка по време на изпълнение на договора
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
Извършили проверката:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
4.Проверка при отчитане на средствата
Дата:
Промяна в обстоятелствата: има
няма
Извършили проверката - лица по чл.44 от Наредбата:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
..…………………………………………………………………………………………………..…….
.………………………………………………………………………….………………………..…….
 Когато в отговорите на въпросите от т. 1.1 до т. 1.3 и от т.1.11 до т.1.14 е отговорено с „НЕ“
или на въпрос по т.1.3 е отговорено с „ДА“, или на въпрос по т.1.12 и т.1.13 е отговорено с „ДА“, а
в отговорите на въпросите от т.1.4 до т.1. 10 е отговорено с „ДА“  финансирането представлява
„допустима минимална помощ“ и може да бъде предоставено, ако са изпълнени и всички други
изисквания на Наредбата
 Когато на всички въпроси от 1.1 до 1.3 и на въпрос по т.1.14 е отговорено с „ДА“ 
финансирането представлява несъвместима минимална помощ и не може да бъде предоставено.
Приложение № 5
СК …………………………………………………..
/наименование/
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Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА СПОРТНИЯ КЛУБ
1. СК – масов спорт за деца и юноши и/или
2. СК - аматьорски масов спорт за мъже и жени с изключение на структура на ДЮШ и/или
група Мъже и Жени при индивидуалните спортове

А.
1
1.1.
1.2.
2

РАЗМЕР НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОТ
ОБЩИНА БУРГАС
Подготовка и възстановяване на спортисти
Разходи за провеждане на спортни лагери
Разходи за медицински прегледи на спортисти.
Допустим е разхода, извършен в специализирано звено за спортна медицина,
находящо се на територията на гр. Бургас
Разходи за участие в Държавен и Международен спортен календар (с
изключение на национални състезатели)

2.1. Разходи за храна на състезатели и треньори в деня на провеждане на състезанието
2.2.

Разходи за пътуване от гр. Бургас до мястото на провеждане на състезанието от
ДСК и обратно за физическите лица – състезатели, треньори и спортни животни

2.3. Разходи за охрана, свързани с домакински състезания
2.4.

Разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна
помощ при провеждане на домакински първенства

2.5. Разходи за гориво на спортни съоръжения (яхти, лодки, рали-коли и др.)
2.6.
3

Разходи за храна за спортни животни (коне, гълъби и др.) с които се участва в
спортни състезания.
Разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община
Бургас
0

ОДОБРЕНА СУМА ПО РАЗДЕЛ А:

РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА ПО ДЕЙНОСТИ за ДЮШ и/или
Б.
АМАТЬОРСКИ ОТБОР ГРУПА
„МЪЖЕ“/“ЖЕНИ“
1 Членски внос
Други (описват се)
2

Лева

ВСИЧКО по раздел Б:
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ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ за ДЮШ и/или АМАТЬОРСКИ ОТБОР
Г.
ГРУПА „МЪЖЕ“/“ЖЕНИ“
(Задължително се попълва от клубове с филиали в други общини)
цел на
организация
видове разходи стойност
подпомагането

ВСИЧКО по раздел Г:
Д. ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ
цел на
организация
подпомагането

видове разходи

стойност

ВСИЧКО по раздел Д:
ОБЩО:
Задължително:
1. Попълват се всички полета по раздели А, Б, В и Г
2. За вписаните разходи по раздел А от Информационния финансов план не трябва да се
получават публични средства от други организации.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….

41

Приложение № 5.1.
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА СПОРТНИЯ КЛУБ:
1. СК – ЛЮБИТЕЛСКИ МАСОВ СПОРТ и ВЕДОМСТВЕН МАСОВ СПОРТ
2. СК – ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
РАЗМЕР НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОТ
А. ОБЩИНА БУРГАС
Разходи за спортна екипировка, определени и доказани при прилагане на пазарни
1.
цени (при икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП.
Разхода за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични
2.
документи по Закона за счетоводството
Разходи за ползване на спортна база, определени и доказани при прилагане на
3.
пазарни цени (при икономически най-ниска цена) или правилата на ЗОП
0

ОДОБРЕНА СУМА ПО РАЗДЕЛ А:

РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА ПО ДЕЙНОСТИ за
Б. ЛЮБИТЕЛСКИ МАСОВ СПОРТ И
ВЕДОМСТВЕН МАСОВ СПОРТ и/или МАСОВ
СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
1 Членски внос
Други (описват се)
2

Лева

ВСИЧКО по раздел Б:
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ за ЛЮБИТЕЛСКИ МАСОВ СПОРТ И
Г. ВЕДОМСТВЕН МАСОВ СПОРТ и/или МАСОВ СПОРТ ЗА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ
(Задължително се попълва от клубове с филиали в други общини)
цел на
организация
видове разходи стойност
подпомагането

ВСИЧКО по раздел Г:
Д. ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ
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цел на
подпомагането

организация

видове разходи

стойност

ВСИЧКО по раздел Д:
ОБЩО:
Задължително:
1. Попълват се всички полета по раздели А, Б, В и Г
2. За вписаните разходи по раздел А от Информационния финансов план не трябва да се
получават публични средства от други организации.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 5А
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОТБОР

А.
1.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

РАЗМЕР НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОТ
ОБЩИНА БУРГАС
Разходи за трудови възнаграждения на професионални спортисти, заедно с
разходите за социално и здравно осигуряване, които са за сметка на спортния
клуб-работодател
Разходите за пътуване и нощувки до мястото на провеждане на състезанието
и обратно, съобразно условията на Наредбата за командировките в страната
и Наредбата за командировките и специализациите в чужбина
Разходи за спортна екипировка – спортни екипи за професионалните
състезатели и спортистите в представителните отбори
Разходи, свързани с провеждане на домакински мачове от Държавния
спортен календар
разходи за охрана, свързани с домакински състезания, определени и доказани при
прилагане на пазарни цени или правилата на ЗОП
разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна
помощ при провеждане на домакински първенства
разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община Бургас и
определени при съобразяване с пазарните условия за икономически най-ниска
цена
0

ОДОБРЕНА СУМА ПО РАЗДЕЛ А:

РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА ПО ДЕЙНОСТИ
1 Членски внос
Други (описват се)
2

Б.

Лева

ВСИЧКО по раздел Б:
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ
Г. ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ
(Задължително се попълва от клубове с филиали в други общини)
организация

цел на
подпомагането

видове разходи

стойност
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ВСИЧКО по раздел Г:
Д. ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ
цел на
организация
подпомагането

видове разходи

стойност

ВСИЧКО по раздел Д:
ОБЩО:
Задължително:
1. Попълват се всички полета по раздели А, Б, В и Г
2. За вписаните разходи по раздел А от Информационния финансов план не трябва да се
получават публични средства от други организации.

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Приложение № 6
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………
Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през … г

Име, презиме, фамилия

Възрастова група в която Държавно първенство
спортиста е участвал в ДП

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат

Съгласувано със съответната спортна федерация: …………………………..
Подпис и печат на длъжностно лице
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Приложение № 6А
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………
Списък на спортистите, назначени на трудов договор към спортния клуб – представителен
отбор

Име, презиме, фамилия

Трудов договор №/дата

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат

Съгласувано със съответната спортна федерация: …………………………..
Подпис и печат на длъжностно лице
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Приложение № 7
ДО
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“
ОБЩИНА БУРГАС
ФОРМУЛЯР
ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № _______ / _________
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________
наименование на организацията
ДОГОВОР № ……………………………../………………………год.
Утвърдена сума:
ЛВ. Получена сума:
Отчетена сума:
ЛВ.

ЛВ.

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
No

Вид на отчетния
документ

No и дата

Описание на
извършените
разходи

Стойност
(лв.)

Вид, No и
дата на
платежния
документ

Всичко:
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Приложения към Финансовия отчет:
1.
2.
3.

Председател: ……………………………………………………………..
(Име, фамилия, подпис)
печат на организацията
Главен счетоводител: …………………………………………………….
(Име, фамилия, подпис)
Дата: ………………..

Изисквания:
1. 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.
2. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за
счетоводството в т.ч.
* към всеки разходен документ се прилага съответния платежен документ.
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Таблица 1 към приложение № 7
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………
Подготовка и възстановяване

Тренировъчен лагер

Място

Брой спортисти

Възрастова
група

Брой дни

Бр.
треньори

пансионат
на ден

пътни
/общо/

Сума

1

0

2

0

3

0

4

0
Общо:

0

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: ………………….
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Таблица 2 към приложение № 7
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………

Държавен спортен календар/Международен спортен календар
Участие в ДП/МСК - дата и място

Брой
дни

Възрастова
група

Брой
спортисти

Храна
лева

Нощувки
лева

Пътни /общо/
лева

Общо средства

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0
0

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат

Дата: …………………..
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Таблица 3 към приложение № 7
СК …………………………………………………..
/наименование/
Гр./с …………………………………............
Спорт ………………………………………………
Спортни бази, на които се провежда тренировъчния процес през……………….година

Наименование на спортна база

Собственост

Дата на ползване от .. до

Сключен
договор/споразумение
за ползване

Наем лева

1
2
3
4
5
ОБЩО:

0

Председател: ………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис и печат
Дата: …………………..
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Приложение 8

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

гр. .............................., Община ............................., Област ...........................................
Декларирам, че
….
За срока на действие на договора за финансово подпомагане не е настъпила / е
настъпила промяна в неикономическата дейност на СК
………………………………………….…………………………...
….
Изпълнени са/Не са изпълнени условията за финансово подпомагане по глава
четвърта от Наредбата за насърчаване на спорта в Община Бургас;
ЗАБЕЛЕЖКА: Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………........
/подпис и печат/

Председател: ............................
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