МОТИВИ
за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас
1. Причини, които налагат приемането
В изпълнение на националната политика за развитие на физическото възпитание
и спорта, Община Бургас подпомага финансово спортните организации да организират
спортни мероприятия. Провеждането на същите попада в хипотезата на чл. 59, ал. 4 и
чл.4а, т. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно насърчаване
на децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и
туризъм сред природата чрез провеждането на спортни мероприятия – състезания и
прояви. Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗФВС условията и редът за финансиране и подпомагане
следва да се определят с наредби на общинските съвети. Към настоящия момент има
нормативна регламентация единствено по отношение на предоставянето на целеви
субсидии на клубовете за спортната им дейност в действащата Наредба за финансово
подпомагане на бургаски спортни клубове, приета с Решение на Общински съвет –
Бургас по т. 2 от заседанието, проведено на 23.02.2017 г. (Протокол № 8).
Необходимостта от нормативно разписан ред за предоставяне на средства за
организиране на мероприятия е се обосновава и от задължението за обективно
разпределяне на заложените в бюджета на Община Бургас средства за спортни
мероприятия.
2. Целите, които се поставят
С приемането на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на
спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас, се поставят следните
цели: спазване изискването, посочено в чл. 59, ал. 6 ЗФВС; обезпечаване
законосъобразното, икономично и ефективно разходване на публични средства;
детайлна регламентация на условията за предоставяне на финансовото подпомагане,
ясни критерии и категоризацията на спортните мероприятия, отчитането на паричните
средства.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба
Финансирането на спортните организации за провеждане на спортни мероприятия
по реда на наредбата не променят залегналата в бюджета финансова рамка за съответната
бюджетна година.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива
При постигане на целите по т. 2 очакваните конкретни резултати са следните:
подобряване на процедура по предоставяне на парични средства за организиране и
провеждане на спортни мероприятия и включването им в Спортния календар на Община
Бургас; гарантиране на оптималното и ефективно разходване на публични средства
равнопоставеността между спортни организации при кандидатстване за финансово
подпомагане и като цяло законосъобразността и целесъобразността.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба се приема на основание чл. 59, ал. 4 и 6, чл. 4а,
т. 3, чл. 64 ЗФВС и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Проектът е съобразен с европейското законодателство в областта на спорта,
Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на

националното и местно законодателство и не противоречи на нормативни актове от повисока степен.

