НАРЕДБА
за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност,
спорта и спортно – туристическата дейност в община Монтана
/Приета с решение № 1174/12.09.2019 г./

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за насърчаване на спорта
в община Монтана и за разпределение на финансовите средства, осигурени и
отпускани от бюджета на Община Монтана за финансово подпомагане
развитието на спорта в общината.
Чл. 2. Общински съвет – Монтана ежегодно утвърждава размера на
финансовите средства, които могат да бъдат отпуснати като субсидия за
покриване на целеви разходи на спортните клубове и за дейности, планирани в
Спортния календар на Община Монтана.
Чл. 3. (1) Насърчаването на спорта на територията на община Монтана се
осъществява за неикономически спортни дейности с масов характер,
предназначени за развитие на аматьорския любителски масов спорт, спорта за
хората с увреждания, детско – юношеския спорт и за всички мероприятия,
които са достъпни за деца и юноши, мъже и жени, спортуващи на територията
на община Монтана.
(2) Финансовото подпомагане по ал. 1 се осъществява със средства, формирани
от собствени приходи на Община Монтана по следните направления:
- Спортен календар;
- Детско – юношески специализирани спортни школи;
- Спорт за високо спортно майсторство;
- Социален туризъм - организиране и провеждане на мероприятия от
туристическите дружества;
- Чествания на спортни празници;
- Осигуряване на достъп на хората с увреждания до спортните обекти –
общинска собственост.
Раздел II.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 4. Право да бъдат подпомагани по реда на тази наредба имат спортни
организации, осъществяващи тренировъчна и спортно – състезателна дейност
на територията на община Монтана, туристически дружества със седалище в
община Монтана, осъществяващи социален туризъм по смисъла на чл. 38 от
Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл. 5. (1) Спортни организации, кандидатстващи за финансово подпомагане от
община Монтана трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел в обществена полза.
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2. Да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност при министерството на
правосъдието/Да са вписани в Агенцията по вписванията като
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
3. Да са вписани в Регистъра на спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1
от Закона за физическото възпитание и спорта.
4. Да осъществяват спортна дейност на територията на община Монтана.
5. Да нямат задължения към държавата и Община Монтана.
(2) Туристическите дружества, кандидатстващи за финансово подпомагане от
Община Монтана трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност за развитие и разпространение на спортно
– туристическа дейност.
2. Да са членове на Националната организация за спортно – туристическа
дейност.
3. Да имат седалище в Община Монтана.
4. Да нямат финансови задължения към държавата и Община Монтана.
Чл. 6. По реда и условията на настоящата Наредба Община Монтана не
подпомага финансово:
1. Спортни организации регистрирани като търговски дружества по
Търговския закон.
2. Спортни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
3. Мероприятия на политически партии и организации, професионални
съюзи, кооперации и религиозни организации.
4. Инвестиционна или търговска дейност.
5. Дарения, стипендии или благотворителни дейности.
6. Ремонтна дейност на спортни обекти.
7. Спортни организации и туристически дружества със задължения към
Община Монтана.
8. Новосъздадени спортни клубове в рамките на годината.
Раздел III.
ВИДОВЕ ФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1. СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Чл. 7. Спортните организации, кандидатстващи за финансово подпомагане от
Община Монтана за участие, организиране и провеждане на спортно
състезание следва да депозират в деловодството на Община Монтана в срок до
10 декември на предходната година следните документи:
1. Информация за спортното състезание през следващата година.
Информацията следва да съдържа разчет за исканото финансово
подпомагане от Община Монтана.
2. Документ, удостоверяващ липсата на задължения към държавата.
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3. Декларация за наличието на осигурено финансиране за провеждане на
Национална купа от съответната спортна федерация и за необходимите
финансови средства от Община Монтана /Приложение 2/.
Чл. 8. Община Монтана подпомага финансово спортни организации по
направление спортен календар съгласно следните критерии:
(1) Ранг спортно състезание:
1. Световни първенства.
2. Европейски първенства.
3. Балкански първенства.
4. Международни състезания.
5. Спортни състезания от национален мащаб, регионален мащаб, общински
мащаб.
(2) Спортното състезание да отговаря на следните изисквания:
1. Да е включено в международния или държавен спортен календар на
съответната спортна федерация.
2. Материалната спортна база да отговаря на условията за провеждане
състезание от съответния ранг.
(3) Възрастов обхват на спортното състезание:
1. Състезание за деца
2. Състезание за юноши
3. Състезание за младежи
4. Състезание за мъже и жени
5. Състезание за ветерани
Чл. 9. Не се подпомагат изцяло финансово спортни организации за
организиране и провеждане на Държавни първенства, както и различни
кръгове от Държавни първенства. Не се финансират Национални купи,
финансирани от съответните спортни федерации. Не се подпомагат финансово
спортни организации за провеждането на състезания, за които се предвижда
събирането на такси и дарения от участниците или законните им
представители.
Чл. 10. Община Монтана организира провеждането на спортни мероприятия.
Чл. 11. По реда на настоящата наредба се определят следните финансови рамки
за подпомагане на спортните организации по направление спортен календар:
1. Организиране и провеждане на Световни първенства в община Монтана
със сума до 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/.
2. Организиране и провеждане на Европейски първенства в община
Монтана със сума до 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/.
3. Организиране и провеждане на Международни състезания в община
Монтана със сума в размер до 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.
4. Организиране и провеждане на спортни състезания от Национален
мащаб в община Монтана със сума в размер до 15 000 лв. /петнадесет
хиляди лева/.
5. Организиране и провеждане на регионални и градски/общински
състезания със сума в размер до 5 000 лв. /пет хиляди лева/.
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Чл. 12. Община Монтана чрез дирекция „Хуманитарни дейности” и дирекция
„Финансово – стопански дейности” упражнява контрол върху изразходването
на средствата, като има право да изисква всички необходими счетоводни
документи, информация за дейността, както и да извършва проверка на място.
Чл. 13. За правомерни ще бъдат признавани следните разходи:
1. Разходи за наем на спортна зала или спортно съоръжение за провеждане
на спортното състезание.
2. Разходи за награден фонд.
3. Разходи за съдийски хонорари и медицинско осигуряване.
4. Разходи за услуги по озвучаване на спортното събитие, в размер до 20
процента от отпуснатата финансова помощ.
5. Разходи за транспорт, нощувка и храна при участие в състезания.
6. Разходи за нощувка и храна на гостуващи състезатели и отбори.
Чл. 14. Отпуснатата финансова помощ следва да бъде разходвана, съобразно
подаденото предложение от спортната организация съгласно чл. 7, т. 1,
одобрено от дирекция „Хуманитарни дейности” и дирекция
„ Финансово – стопански дейности”.
Чл. 15. (1) Спортната организация уведомява своевременно дирекция
„Хуманитарни дейности” при невъзможност да бъде проведено планираното
спортно състезание или при промяна на датите на спортното състезание чрез
писмо, депозирано в деловодството на Община Монтана, като се описват
обстоятелствата, налагащи промяната.
(2) Спортните организации, организатори на спортно състезание финансово
подпомогнато от Община Монтана, връщат по банков път по сметката на
Общината в едноседмичен срок получената сума, когато мероприятието не е
проведено.
2. ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПОРТНИ ШКОЛИ
Чл. 16. Община Монтана финансово подпомага спортни организации,
осъществяващи спортна дейност за развитие на Детско – юношеска
специализирана спортна школа /ДЮССШ/ на територията на община Монтана,
за създаване условия и възможности за участие на деца в безплатни занимания
по вид спорт, с цел подобряване здравния статус, физическата дееспособност,
селекция на млади и перспективни състезатели.
Чл. 17. Условия за кандидатстване по направление ДЮССШ:
1. Броят на участниците в една подготвителна група трябва да бъде с
обхват според спецификата на всеки вид спорт, като изискванията в
индивидуалните спортове е участие на най-малко шест деца, а за
колективните спортове – най-малко осем деца.
2. Брой групи, включени в ДЮССШ, занимаващи се със съответния вид
спорт – минимум две групи.
3. Времетраене на заниманията в ДЮССШ – не по малко от шест месеца от
спортно - състезателната година.
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4. Брой занимания седмично за всяка група, включена към ДЮССШ на
кандидатстващата за финансово подпомагане спортна организация –
минимум две занимания.
Чл. 18. Спортните организации, кандидатстващи за финансово подпомагане от
Община Монтана за развитие на спортната дейност за ДЮССШ трябва да
отговарят на следните условия:
1. Да отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 1.
2. Да развиват и администрират спорт с приоритетни и/или социални
функции.
3. Да водят активен тренировъчен процес и участват както в състезания,
включени в държавния спортен календар на съответната спортна
федерация, така и в прояви на Общината.
4. Да организират спортни занимания на гражданите и практикуването на
физическа активност и спорт.
5. Да предоставят спортни услуги.
6. Да организират и провеждат състезателна дейност.
7. Да организират спортни състезания след одобряване от съответната
спортна федерация.
8. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и
националния счетоводен стандарт 9 / ДВ бр.3 от 12.01.2016 г./.
9. Да не са с прекратен спортен лиценз.
Чл. 19. Спортните организации, кандидатстващи за финансово подпомагане от
Община Монтана за развитие на ДЮССШ трябва да внесат в деловодството на
Община Монтана следните документи:
1. Докладна записка за финансово подпомагане до кмета на община
Монтана, съгласно Приложение № 1.
2. Копие от регистрацията на сдружението, заверено и подпечатано „Вярно
с оригинала” – еднократно.
3. Удостоверение от Министерството на младежта и спорта, че
сдружението е вписано в Националния регистър на лицензираните
спортни организации като член на съответната спортна федерация
/заверено и подпечатано „Вярно с оригинала” – еднократно/.
4. При промяна на някои от обстоятелствата в регистрацията на спортната
организация е необходимо Община Монтана да бъде своевременно
уведомена.
5. Декларация за осъществяване на безплатни спортни занимания на децата
и юношите, записани в детско – юношеската спортна школа, през
съответната календарна година, подписана от представляващия
спортната организация /Приложение 3/.
Чл. 20. (1) За правомерни ще бъдат признавани следните разходи:
1. Разходи за спортна екипировка, спортни уреди и пособия според
спецификата на вида спорт, необходими за тренировъчния и
състезателен процес на ДЮССШ.
2. Разходи за материални награди /купи, медали, грамоти, сертификати/.
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3. Разходи за наем за спортен обект или съоръжение, в който се извършва
планирания тренировъчен процес на ДЮССШ към спортната
организация.
4. Разходи за консумативи на спортния обект или съоръжение, в които се
извършва планирания тренировъчен процес на ДЮССШ към спортната
организация.
(2) При установяване от Община Монтана на платени спортни занимания на
деца и юноши, записани в детско – юношеската спортна школа, която е
получила финансово подпомагане по чл. 18 от наредбата, спортната
организация следва да възстанови получените през съответната календарна
година средства по сметка на общината.
3. СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ
Чл. 21.(1) Община Монтана организира и провежда церемонията по
награждаването на 10–те най – добри спортисти на град Монтана за текущата
календарна година.
(2) Община Монтана награждава изтъкнати спортни деятели /с юбилейни
годишнини през текущата година/ с безспорни заслуги за развитието на спорта
в град Монтана.
4. СПОРТ СЪС СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ
Чл. 22. Община Монтана финансово подпомага организации за хора с
увреждания и туристически дружества, осъществяващи спорт със социално
значение или социален туризъм. Основната цел е да се осигурят условия за
участие на хора с увреждания за подобряване качеството на живот, осмисляне
на свободното време, възможност за личностна реализация, за социална
интеграция и пълноценна реализация в обществения живот.
Чл. 23. Организации за хора с увреждания, кандидатстващи за финансово
подпомагане за спортна дейност за хора с увреждания, трябва да представят в
деловодството на Община Монтана:
1. Докладна записка за финансово подпомагане до кмета на община
Монтана, съгласно Приложение № 1.
2. Копие от регистрацията на организацията, заверено и подпечатано
„Вярно с оригинала” – еднократно.
Чл. 24. Туристическо дружество, кандидатстващо за финансово подпомагане за
социален туризъм, трябва да представи в деловодството на Община Монтана
следните документи:
1. Докладна записка за финансово подпомагане до кмета на община
Монтана, съгласно Приложение № 1.
2. Копие от регистрацията на дружеството, заверено и подпечатано „Вярно
с оригинала” – еднократно.
3. Удостоверение от Министерството на младежта и спорта, че
сдружението е вписано в Националния регистър на лицензираните
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спортни организации, като член на Националната организация за
спортно – туристическа дейност /заверено и подпечатано „Вярно с
оригинала” – еднократно/.
4. При промяна на някои от обстоятелствата в регистрацията на
дружеството е необходимо Община Монтана да бъде своевременно
уведомена.
Чл. 25. За правомерни ще бъдат признавани следните разходи:
1. Разходи за настаняване в хотел/хижа, храна и транспорт.
2. Разходи за награден фонд.
Раздел IV
1. ПРОЦЕДУРА, РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ И САНКЦИИ
Чл. 26. Размерът на средствата за спорт и социален туризъм в Община Монтана
се утвърждават ежегодно от Общински съвет Монтана.
Чл. 27. Финансовото подпомагане от Община Монтана следва да бъде
разходвано съобразно настоящата наредба.
Чл. 28. Спортните организации и туристически дружества, които са получили
средства от общинския бюджет, отчитат и доказват при поискване от Община
Монтана целесъобразността на разходваните средства с отчет, който трябва да
съдържа:
1. Финансови документи – копия от платежни документи, придружени с
касов бон, платежно нареждане, ведомости, заверени с подпис „Вярно с
оригинала” и подпечатани с печат на спортната организация.
2. Съдържателен отчет, доказващ целесъобразността на направения разход
и информация относно спортната дейност или спортна проява, с която е
свързан всеки документ.
Чл. 29. При установяване на недобросъвестно отчитане на финансовата помощ
от Община Монтана, спортните организации и туристически дружества се
лишават от финансово подпомагане за срок от една календарна година.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. Контрол по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на
община Монтана или определени от него длъжностни лица.
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Приложение № 1

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От …………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
……………………………………………………………………….
(длъжност, спортна организация)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Във връзка с участието на …………………. във ……………………
/отбор, възрастова група/

/ранг на състезанието/

връзка със закупуването на екипировка, спортни
уреди и пособия/, моля да ни бъдат отпуснати ………..лв., които ще
изразходваме за ……………….

…………………… /във

Банкова сметка :
IBAN:
BIC:

Дата ………………….

Подпис: …………………
/…………………………/
име, фамилия

Печат:
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Приложение 2, Чл. 7., т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)

……………………………………………………………………….
(длъжност, спортна организация)

Долуподписаният …………………………………. декларирам, че
(трите имена)

за провеждане на Националната купа по …………………………… от
(вид спорт)

Българската спортна федерация са осигурени ……………………….., като
(в лв.)

дофинансирането на състезанието/спортното мероприятие от Община Монтана
възлиза на …………….…………..
(в лв.)

Дата ….................
Гр. Монтана

Подпис: …………………
Печат:
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Приложение 3, Чл. 19., т. 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)

……………………………………………………………………….
(длъжност, спортна организация)

Долуподписаният …………………………………. декларирам, че
(трите имена)

……………………………………………. осъществява безплатни спортни
(име на сдружението/организацията)

занимания на децата и юношите, записани в детско – юношеската спортна
школа през настоящата календарна година.

Дата ….................
Гр. Монтана

Подпис: …………………
Печат:
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