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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет и обхват
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и
разпределение на финансови средства от Община Елхово за финансово подпомагане на
спортните и спортно-туристическите клубове, за развитието на спорта за всички, както и за
условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Елхово.
Чл.2 (1) Политиката на Община Елхово в областта на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност(по смисъла на §1,т.17 от
ЗФВС) се осъществява чрез:
1.финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с националната
програма по чл.7, т.2 от ЗФВС;
2.изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти-общинска
собственост;
3.финансово подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, за
осъществяване на спортно-туристическата, състезателната и тренировъчната им дейност,
които имат седалище и дейност на територията на общината;
4.финансово подпомагане на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и
младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност;
(2) Община Елхово приоритетно подпомага дейностите в областта на спорта за всички.
Глава втора
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Общи условия
Чл. 3. (1) Финансовото подпомагане по тази наредба, се предоставя за частично
възстановяване на разходи, за развитие на дейности, пряко свързани с:
1. масов спорт за всички;
2. разходите за състезателно-тренировъчната дейност на спортните клубове и спортнотуристически клубове
(2) Финансовото подпомагане по ал. 1, т.1 се осъществява за неикономически спортни
дейности с масов характер, предназначени за развитие на детско-юношеския спорт,
любителския масов спорт, спорта за хора с увреждания, и които са достъпни за всички деца и
юноши, мъже и жени, спортуващи на територията на община Елхово;
(3) Финансовото подпомагане по ал.1,т.2 се осъществява за неикономически спортни
дейности на лицензирани спортни и спортно-туристически клубове за провеждане на активна
тренировъчна дейност и за постигане на спортно-технически резултати от състезателите и
отборите им;
(4) Финансовото подпомагане по ал. 1 се осъществява със средствата за развитие на
спорта, формирани от собствени приходи на Община Елхово.
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Раздел II
Цел и резултати
Чл.4. Чрез финансовото подпомагане се цели да се постигнат следните резултати:
1.реализиране на масови спортни дейности 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/съюз;
3.разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени,
включително хора с увреждания, организирани чрез спортни клубове.
Чл. 5. (1) Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се предвиждат
в бюджета на Община Елхово за всяка финансова година и се утвърждават от Общински
съвет – Елхово.
(2) Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на
постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, условия за развитие
на спорта, брой участници, както и степента на участие и организиране на спортни прояви.
(3) Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя при
условията, реда посочени в тази наредба, от комисията по чл. 18.
Чл. 6. (1) Получатели на финансово подпомагане за частично възстановяване на
разходи за развитие на дейностите по чл. 3 са спортни и спортно-туристически клубове,
които отговарят на условията за финансово подпомагане по реда на настоящата наредба.
(2)Община Елхово подпомага спортни и спортно-туристически клубове, които са
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна
дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиито седалища и дейност
са на територията на Общината.
(3) Получателите разходват предоставените средства при съобразяване с пазарните
условия, икономически най-изгодни цени и в съответствие с националното законодателство.

Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Общи критерии за допустимост
Чл. 7. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл. 12
и спортно-туристическите дружества по смисъла на чл.38 от Закона за физическото
възпитание и спорт, както и спортните клубове- юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за извършване на общественополезна дейност за организиране и насърчаване
на децата да се занимават с физическа активност, спорт без състезателен характер и спортнотуристическа дейност.
Чл. 8. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община
Елхово по чл.3, ал.1, т.1, трябва да отговарят на следните условия:
1.да са вписани в Агенция по вписванията като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на обществено полезна дейност;
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2.да организират и провеждат традиционни за община Елхово спортни прояви, както и
да организират и провеждат прояви от Програмата за училищен спорт;
3.да организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа
активност, спорт и спортно-туристическа дейност;
4.да нямат финансови задължения към общината и държавата;
5.да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
Чл. 9. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община
Елхово по чл.3, ал.1, т.2, трябва да отговарят на следните условия:
1.да са вписани в Агенция по вписванията като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на обществено полезна дейност;
2.да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация/съюз и да
са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на
младежта и спорта или Български футболен съюз;
3.да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от
съответната спортна федерация/съюз в държавния спортен календар и в мероприятия от
общинския спортен календар;
4.да нямат финансови задължения към общината и държавата;
5.да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
Чл.10.Туристическите клубове кандидатстващи за финансово подпомагане от община
Елхово по чл.3, ал.1, т.2, трябва да отговарят на следните условия:
1.имат седалище на територията на община Елхово;
2.са осъществявали съответно спортна или спортно-туристическа дейност минимум 1
година преди кандидатстване за финансиране;
3.нямат изискуеми публични задължения към община Елхово и държавата;
4.са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията;
5.са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, воден от министъра на младежта
и спорта.
Чл. 11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.
Чл. 12. За финансово подпомагане по този ред не могат да кандидатстват спортни
клубове, които са юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна
полза или осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
Раздел II
Ред за кандидатстване и разпределение на средствата за финансово подпомагане
Чл. 13. Критериите за подпомагане дейността на спортните и спортно-туристическите
клубове са както следва:
1. Постигнати резултати в Държавния спортен календар за предходната година;
2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани ( от и за името на клуба) в
държавните първенства за предходната година;
3. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Елхово -брой деца,
юноши и девойки, членуващи в клуба;
4. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Елхово спортни
прояви от спортните клубове, както и организиране и провеждане на прояви от
Програмата за училищен спорт;
Чл. 14. Община Елхово подпомага спортните клубове отговарящи на условията и
критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.
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Чл.15. Спортните и спортно-туристическите клубове, желаещи да получат финансови
средства от Община Елхово по чл.3, ал.1, т.1, подават заявление Приложение №1 до Кмета на
Община Елхово в срок до 31.01. на текущата година.Заявлението за финансиране следва да
бъде придружено от:
1. удостоверение за регистрация в Агенция по вписванията;
2. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на
спортния или спортно-туристическия клуб /Приложение №8/
3. Проектобюджет за необходимите средства./Приложение №3/
4. Отчет на изразходваните средства./Приложение №4/
5. Отчет на дейността на клуба за предходната година ./Приложение №5/
6. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни/Приложение №6/;
Чл. 16. Спортните и спортно-туристическите клубове, желаещи да получат финансови
средства от Община Елхово по чл.3, ал.1, т.2, подават заявление Приложение №2 до Кмета на
Община Елхово в срок до 31.01.на текущата година. Заявлението за финансиране следва да
бъде придружено от:
1. удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация/съюз;
2. удостоверение за регистрация в Агенция по вписванията;
3. годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на
спортния или спортно-туристическия клуб; /Приложение №8/
4. Протокол от съответната спортна федерация/съюз или документ удостоверяващ
класирането на всеки състезател/отбор/, включен във финансовото
стимулиране;
5. Проектобюджет за необходимите средства./Приложение №3/
6. Отчет на изразходваните средства./Приложение №4/
7. Отчет на дейността на клуба за предходната година ./Приложение №5/
8. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни/Приложение №6/;
Чл.17. Спортните и спортно-туристическите клубове, които освен че водят активен
тренировъчен процес и участват в състезания, организират и насърчават децата и младежите
да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност могат да
кандидатстват по чл.3, ал.1, т.1 и т.2, като подават Приложение№2, придружено със
съответните документи.
Раздел ІІІ.
Методика за разпределение на средствата от Общинския бюджет за подпомагане
дейността на спортните клубове
Чл. 18. (1)Кмета на общината назначава със заповед Общинска експертна комисия по
въпросите на спорта /ОЕКВС/, която прилага настоящата наредба и контролира за нейното
изпълнение.
(2) Комисията е в следния състав:
- председател – ресорен заместник кмет;
- членове – двама члена от общинска администрация на Община Елхово и двама
общински съветници, определени от Общински съвет – Елхово.
(3)
ОЕКВС води картотека за всеки спортен или спортно-туристически клуб и
регистър на документите, необходими за участие в разпределението на
финансовите средства.
(4)
ОЕКВС разпределя финансовите средства в едномесечен срок след приемане на
бюджета на общината за текущата година и прави предложение пред кмета на
община Елхово за сключване на договори с одобрените за финансиране клубове.
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ОЕКВС извършва проверки на спортните клубове,
приложение на настоящата наредба

относно

правилното

Чл. 19. /1/ Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се
оценяват от комисия съобразно посочените в чл. 13 критерии, като всеки критерий носи
точки, както следва:
1. Постигнати резултати в състезанията от спортния календар на съответната спортна
федерация/съюз за предходната година. Картотекирани състезатели на спортни
клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година(за
отборните спортове, за всеки състезател, но не повече от 12);
1.1. Количеството точки за съответния спортен клуб се формират, в зависимост от броя
на спортистите /по възрастови групи и отбори/ взели участие в състезанията от
спортния календар за съответната година.
1.2. За класиране на всеки свой състезател в първенствата /индивидуални или отборни/
спортните клубове имат право да запишат най-много по две индивидуални класирания
по избор, за които могат да актуват по толкова точки, колкото са отразени в Таблица 1.
Размер на точките, които клубовете получават за класирането на всеки свой състезател,
участвал в Републиканските първенства на съответната спортна федерация/съюз,
Областни и Регионални първенства
Таблица № 1

Класиране

Деца

Юноши/
Девойки
мл.възраст

Юноши/
Девойки
ст.възраст

Младежи

Мъже/Жени

I
II
III
IV
V

45
35
33
29
25

55
43
41
35
30

68
53
50
43
37

75
60
57
48
42

90
70
66
57
49

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

21
19
18
16
15
14
13
12
11
10
9

26
23
22
20
18
17
16
15
14
13
12

32
28
26
24
23
21
20
18
17
16
15

36
34
32
30
28
27
26
-

42
37
35
25
20
-

Забележки:
a) За колективните спортове се начисляват точки на всички състезатели от отбора по oтделно
-основни и резерви, но не повече от 12 души;
b) За същите, като основно първенство се признава и класирането в турнира за Националната
купа;
1.3. Получените точки от класирането на всеки състезател или отбор се умножават по
коефициента за конкурентност, който се определя от броя на участвалите отбори или
състезатели в съответните първенства, които клубовете отразяват в отчетите си.
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Стойности на коефициента за конкурентност в зависимост от броя на участвалите
отбори или състезатели
Таблица № 6

Отборни спортове

Индивидуални спортове

Брой
участващи
отбори

Стойност на
коефициента

Брой
участници

Стойност на
коефициента

до 6
до 10

1.00
1.20

до 10
до 20

1.00
1.20

над 10

1.30

до 30

1.30

-

-

над 30

1.50

1.4. Сбора на всички точки, които клубовете са получили от участието на техните състезатели
в държавни първенства се умножава по коефициента за обхват, който се определя от броя на
възрастовите групи от двата пола, в които се изявява съответния спортен клуб.

Стойности на коефициента за обхват в зависимост от броя на възрастовите групи, в
които е участвал даден спортен клуб
Таблица № 7
Брой
възрастови
групи

Стойност на
коефициента

1
2
3
4
5
6

1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25

Забележка: С този коефициент за обхват се умножават само точките от спортения календар
за съответната федерация/съюз.
2. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Елхово-точките се
присъждат за брой състезатели/участници-деца, юноши, девойки и младежи, като
всеки състезател носи по 2 точки за клуба;
3. Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Елхово спортни
прояви от спортните клубове– всяка проява с участието на деца и юноши носи на
отбора 350 точки.
/2/ Комисията по чл.18 след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя
протокол с одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за
текущата година, като го представя на кмета на община Елхово за сключване на договор и на
председателя на ОбС-Елхово за сведение.
/3/ Общинска експертна комисия по въпросите на спорта определя размерът на
финансовата помощ за всеки спортен клуб като раздели общата сума от бюджета на Община
Елхово, която се отпуска за спорт, на процентното съотношение на получените точки на
кандидатстващите спортни клубове, съгласно чл.19 по следната формула:
Субсидията =

Обща субсидия х брой точки
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на клуба
Общ брой точки
за всеки клуб
Чл.20 /1/ На спортните и спортно-туристическите клубове, желаещи да получат
финансови средства от Община Елхово по чл.3, ал.1, т.1, и подали заявление Приложение №1
до Кмета на Община Елхово, се присъждат точки по чл.19, ал.1, т.2 и т.3 от Методиката за
разпределение.
/2/ На спортните и спортно-туристическите клубове, желаещи да получат финансови
средства от Община Елхово по чл.3, ал.1, т.2, и подали заявление Приложение №2 до Кмета
на Община Елхово, се присъждат точки по чл.19, ал.1, т.1 от Методиката за разпределение.
/3/ Спортните и спортно-туристическите клубове, които освен че водят активен
тренировъчен процес и участват в състезания, организират и насърчават децата и младежите
да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност и
кандидатстват по чл.3, ал.1, т.1 и т.2, като подават Приложение№2, се присъждат точки по
чл.19, ал.1,т.1, т.2 и т. 3 от Методиката за разпределение
Чл. 21 /1/ Условията за финансово подпомагане от Община Елхово по реда на тази
наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното
отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор сключен с
кмета на общината.
/2/ В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени средствата,
лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се
допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за
плащане се регламентират в договора.
Раздел ІV.
Ред за отчитане на финансовите средства. Контрол и санкции.
Чл. 22 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат
и доказват пред Общинска експертна комисия по въпросите на спорта и община Елхово
целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Чл. 23. За правомерни се признават следните разходи:
1. Транспортни разходи – нает превозвач (отчита се с фактура с посочен маршрут, дата
на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък на
пътувалите състезатели и треньори).
2. Транспортни разходи със собствен превоз, заредено количество гориво, отговарящо
на реалните километри до съответното населено място и нормативно признатият разход на
километър за вида на МПС.
3. Транспортни разходи за билети (отчитат се с копие от билети за транспорт, с
осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач и при
необходимост – обяснителна записка с маршрута и дата на пътуването).
4. Храна във връзка с участие в състезание, отнасяща се само за състезатели на клуба,
треньори и помощник-треньори (отчита се с фактура и списък).
5. Нощувки във връзка с участие в състезание, на състезател, треньор и помощниктреньор, само при гостуване (отчита се с фактура, прилага се списък).
6. Командировъчни разходи на ръководители на отбора и членове на клуба – водачи на
МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със заповед за командировка,
издадена от съответния клуб).
7. Хонорари и граждански договори за треньори, жури, съдийски такси,
възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, при
организиране на състезания, в които клуба е домакин (отчита се с ведомост за изплатени
хонорари, фактура или граждански договор).
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8. Наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано със състезание, на което клубът
е домакин (отчита се с фактура).
9. Материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна
екипировка (отчита се с фактура и се прилага списък).
10. Разходи за застраховки и картотекиране на състезатели.
11. Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и списък на лицата, получили
екипировката).
12. Разходи за спортни пособия и спортни уреди, закупени или ползвани под наем
(отчита се с фактура).
Чл. 24. (1) Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени
съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
(2) При плащане в брой от съответния спортен клуб, задължително всяка фактура
трябва да бъде придружена с фискален бон. Фискален бон, представен без фактура, не се
признава за разход. При плащане по банков път, се представя копие от платежно нареждане.
(3) Всички разходооправдателни документи се предоставят към отчетите във вид на
копия, като копията на съставените и издадените от спортната организация документи трябва
да се заверят „Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията.
(4) Всички разходооправдателни документи трябва да са в рамките на
продължителността на отчетния период, за който се отнасят. Разходи, извършени извън
съответния период, не се признават.
Чл. 25/1/ Община Елхово, чрез отдел „Бюджет” и Общинска експертна комисия по
въпросите на спорта упражняват контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от
Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи,
информация за дейността и да извършват проверки на място.
/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на
съответния спортен и спортно-туристически клуб.
/3/ Спортните и спортно-туристическите клубове, които използват финансовите
средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена
според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.
Чл. 26 /1/ Спортните и спортно-туристическите клубове отчитат разходването на
финансовите средства до 31.01. на следващата година.( приложение №4 и приложение №5)
/2/ Спортните клубове не отчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово
подпомагане от Община Елхово за следващата година.
/3/ Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства представили неточно
изготвен отчет за предходната година (Приложение №4 или Приложение №5), се лишават от
финансово подпомагане за следващата календарна година.
Чл. 27 Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит
от Община Елхово.
Глава трета
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 28. С настоящата наредба се определят:
1.
условията и редът за използването на спортните обекти – собственост на
Община Елхово, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС /Закона
за физическото възпитание и спорта/.
2.
Правилата за отдаване под наем на спортни обекти, собственост на Община
Елхово, а именно: изискванията, на които да отговарят участниците, критериите за оценяване
на размера на предвидените инвестиции и контролът по изпълнението им, условията за
оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както и постигнатите спортни
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резултати, редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и
сключване на договора.
3.
Редът за предоставянето на спортни обекти собственост на Община Елхово на
концесии.
4.
изискванията, на които да отговарят участниците, редът за разглеждане на
заявленията и класиране на участниците при учредяване на ограничени вещни права върху
спортни обекти или имоти – собственост на Община Елхово.
Раздел II
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ –
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО, ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗФВС
Чл. 29. (1) Спортни обекти – собственост на Община Елхово, могат да се предоставят
безвъзмездно за определено време за :
1. тренировъчна и състезателна дейност от спортните организации, вписани в
регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, спортните училища и студентите на Националната
спортна академия "Васил Левски";
2. подготовка на националните отбори по различните видове спорт;
3. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
в системата на предучилищното и училищното образование, включително организирани
извън учебния план;
4. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
във висшите училища;
5. физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
във въоръжените сили, в системата на Министерството на вътрешните работи и в
Националната служба за охрана;
6. нуждите на спортни организации, които имат за предмет на дейност развитие и
популяризиране на спорта за всички и спорта за хора с увреждания.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от ЗФВС.
Чл. 30. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава
мотивирано искане до кмета на Община Елхово, към което прилага:
1.
период и/или график за използването на спортния обект;
2.
описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще бъде използван
спортният обект;
3.
лицата, които ще участват в дейностите по т. 2;
4.
съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т. 2, когато такова
е необходимо.
(2) При необходимост кмета на Община Елхово може да изисква и допълнителна
информация или документи от кандидатите.
(3) кмета на Община Елхово се произнася по искането със заповед. Заповедта, с която
искането се одобрява, съдържа:
5.
периода и/или графика за използването на спортния обект;
6.
дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект;
7.
условията за ползване, включително относно поемането на разноските за
електроенергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на
обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.
Чл.31. (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват
само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са предоставени,
не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.
(2) Неспазването на изискването по ал. 1 е основание за прекратяване на
безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.
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Чл. 32 . Прекратяването на ползването става със заповед на кмета на Община Елхово.
Раздел III
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА
ЕЛХОВО
Чл. 33. Отдаването под наем на спортни обекти – собственост на Община Елхово, се
извършва след обявяването на спортния обект в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС и
включването му в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
Чл. 34. (1) Спортни обекти – собственост на Община Елхово, може да се отдават под
наем за срок до една година без търг или конкурс на лица, които отговарят на изискванията
на чл. 108, ал. 3 от ЗФВС.
(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочват спортните обекти, за които се
предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1, по цени определени в
настоящата наредба.
(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 104, ал. 1
от ЗФВС кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е
мотивирано, да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа
данни за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос в спорта.
(4) Комисия, определена със заповед на кмета на Община Елхово, в едномесечен срок
от изтичането на срока по ал. 3 разглежда постъпилите искания и прави предложения за
приемане или отхвърляне на исканията.
(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен обект се спазват
следните принципи на предимство в посочената поредност:
1.
кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен
спортният обект, пред всички останали кандидати;
2.
спортни федерации пред спортни клубове;
3.
кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали
кандидати.
(6) Кметът на Община Елхово, въз основа на предложенията на комисията по ал. 4,
издава заповед и сключва договор за наем с избрания кандидат.
(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под наем или да ги
ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за
прекратяване на договора за наем.
Чл. 35. (1) Спортни обекти – общинска собственост, се отдават под наем за срок до 10
или до 30 години след провеждане на търг или конкурс.
(2) Търгът или конкурсът се откриват със заповед на кмета на общината, като за
спортните обекти публична общинска собственост заповедта се издава въз основа на решение
на общинския съвет, с което се определят срока за отдаване под наем, а при конкурс и
критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната
оценка на офертата.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Община Елхово наймалко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите и съдържа:
1.наименованието на обекта;
2.срока за отдаване под наем;
3.правното и фактическото основание за откриване на търга или конкурса;
4.срока за подаване на офертите;
5.критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в
комплексната оценка на офертата – при конкурс;
6.мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;
наемната цена;
7.изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по
предназначение;
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8.времето и начина за оглед на обекта;
9.пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект, определена чрез
оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията
съгласно Закона за независимите оценители – в случаите на отдаване под наем за срок
до 30 години;
10.срока на валидност на офертите;
11.Размер на депозита за участие, определен при условията и по реда на Наредба № 5
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на
Общински съвет – Елхово.
12.Други специфични условия.
Чл. 36. (1) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 10
години могат да участват юридически лица, които:
1.
не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване
в несъстоятелност;
2.
не се намират в ликвидация;
3.
нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към
държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;
4.
в чиито управителните органи членуват лица, които не са осъдени с влязла в
сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са
били реабилитирани; изискването се отнася и за управителите и изпълнителните директори
на юридически лица;
5.
нямат изискуеми задължения към наемодателя;
6.
са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС - за кандидатите,
които са спортни организации или други организации в областта на спорта.
(2) В търга/конкурса за отдаване под наем на спортен обект за срок до 30 години могат
да участват спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, които са
вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и които отговарят на изискванията по
ал. 1, т. 1 – 5.
Чл. 37. (1) Кметът на Община Елхово със заповед определя комисия за провеждане на
търга/конкурса, която се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както
и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и
един общински съветник, определен от Общински съвет – Елхово.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от
членовете, включително нейният председател.
(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички
присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в
протокола и към него се прилагат писмени мотиви.
(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от
допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни
или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.
Чл. 38. (1) Участниците в търга или конкурса подават писмени оферти в срока,
определен със заповедта по чл. 35, ал. 3, поставени в запечатан плик, върху който се
отбелязват наименованието на обекта на търга/конкурса и наименованието и адресът на
кандидата. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.
(2) Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:
1.
декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 9;
2.
предложение за наемна цена;
3.
документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от ЗФВС;
4.
документ за внесен депозит участие;
5.
други относими към предложенията документи.
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(3) Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗФВС не може да предвижда
размер на инвестициите, по-нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на
собственост на спортния обект по чл. 35, ал. 3, т. 10.
(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.
Чл. 39. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма
постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.
Чл. 40. (1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 10
разглежда постъпилите оферти.
(2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1, се отстранява от
търга, а пликът не се отваря.
(3) Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията
на чл. 11, ал. 2 и 3 и/или чл. 109, или чл. 110 от ЗФВС, се отстранява и офертата му не се
оценява.
Чл. 41. (1) Оценяването на офертите при провеждане на търг се извършва по показател
размер на предложената цена.
(2) Оценяването на офертите при провеждане на конкурс се извършва по следните
показатели:
1.размер на предложената наемна цена;
2.размер на предвидените инвестиции;
3.възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.
(3) При оценката по показателя по ал. 2, т. 2 се отчитат стойността на предвидените
инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и
сроковете за изпълнението на програмата.
(4) При оценката по показателя по ал. 2, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата
възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато
кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС – и постигнатите от
негови спортисти класирания в спортни състезания.
(5) При конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна
тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при конкурс за
отдаване под наем за срок до 30 години – размерът на предвидените инвестиции, изчислен на
база пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.
(6) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене
на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.
Чл. 42. Комисията по чл. 37 приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето
на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените
заседания и документацията по търга/конкурса се предава на кмета на Община Елхово.
Докладът съдържа:
1.списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;
2.класиране на участниците според оценяването на офертите;
3.предложение за определяне на спечелил търга кандидат.
Чл. 43. (1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията кмета на
Община Елхово издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил търга/
конкурса.
(2) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга/конкурса по реда на АПК.
Чл. 44. (1) Кмета на Община Елхово прекратява със заповед търга/конкурса, когато:
1.
не е подадена нито една оферта;
2.
нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;
3.
класираните кандидати последователно откажат сключването на договор.
(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на АПК.
Чл. 45. (1) Договорът за наем се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от
влизането в сила на заповедта за определяне на наемател.
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(2) С договора наемателят поема за своя сметка всички публични вземания, дължими
за имота за срока на договора, задължението за заплащане на разходите по поддръжката и
текущите ремонти на обекта и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от ЗФВС.
(3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2
или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФВС.
(4) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от
подписването на договора.
(5) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 4, се приема, че той се е
отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на следващото място.
(6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право
да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
(7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част от такъв спортен
обект, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, на части от него
и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в
него.
Чл. 46. По време на изпълнението на договора за наем за срок до 30 години на равни
интервали, определени в договора, наемателят предоставя на кмета на Община Елхово
информация за дейностите по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на
уговорените срокове и етапи на изпълнението.
Чл. 47. Контролът по изпълнението на договорите за наем се осъществява от
определени със заповед на Кмета на общината служители от общинска администрация.
Чл. 48. За неуредените в този раздел въпроси относно реда и условията за
провеждането на търговете/конкурсите се прилагат разпоредбите на Закона за общинската
собственост и Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на Общински съвет – Елхово.
Раздел IV
КОНЦЕСИЯ
Чл. 49. Спортни обекти – общинска собственост, може да се предоставят на концесия
при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на Закона за
физическото възпитание и спорта.
Раздел V
ОГРАНИЧНИ ВЕЩНИ ПРАВА
Чл. 50. (1) Безвъзмездно право на ползване и безвъзмездно право на строеж може да се
учредяват в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация/съюз или на обединен
спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и съответстват
на изискванията на чл. 36, ал 1, т. т. 1 – 4 и т. 6.
(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на
юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 9, ал 1, т. т. 1 – 4.
Чл. 51. (1) Съставът на Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се определя със
заповед на Община Елхово и се състои от нечетен брой членове, включително председателя
и, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на
ал. 2.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и
един общински съветник, определен от Общински съвет -Елхово.
(3) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС разглежда подадените по реда на чл. 114
от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното
постъпване. Тя проверява съответствието на заявителите с изискванията на чл. 23 и за
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съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от
ЗФВС.
(4) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 23 и/или чиито
инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС,
и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС,
се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.
(5) Отстранените заявители се уведомяват по реда на АПК и чрез публикуване на
протокола по ал. 4 на интернет страницата на Община Елхово.
Чл. 25. (1) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗФВС класира допуснатите заявители по
възходящ ред на база получената стойност от сумата на:
1.
предложената стойност на инвестицията;
2.
предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите,
когато правото се учредява възмездно.
(2) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има
заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма.
Чл. 52. (1) Въз основа на класирането по чл. 25 комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от
ЗФВС прави мотивирано предложение до кмета на Община Елхово за учредяване на
ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението
комисията описва работата си и резултатите от нея.
(2) Въз основа на предложението по ал. 1 Кметът на Община Елхово внася в
Общински съвет – Елхово мотивиран доклад /предложение/ за приемане на решение за
учредяване на ограниченото вещно право.
(3) Правото на ползване или правото на строеж се учредява от кмета на Община
Елхово след решението на Общински съвет – Елхово по ал. 2.
VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.133 от Закона за физическото
възпитание и спорта и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с решение на ОбС Елхово № 67/7/4/
от 28.05.2020г. и № 87/8/6/ от 25.06.2020 г. и отменя Наредба 17 За условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Елхово, приета с
решение на ОбС Елхово № 35/4/1/26.01.2012 г.
§ 2. Срокът за кандидатстване по чл. 15 и чл.16 от Наредбата, за 2020 г. e до 31.07.2020
г.
§3.Настоящата наредба влиза в сила в деня на публикуването и на интернет страницата
на Общински съвет – Елхово.

Председател на ОбС:
/Николай Тончев/
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Приложение № 1

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА………………………………………………………………
/ спортен клуб/

Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово подпомагане
съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата
дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни
обекти, собственост на Община Елхово:
.
Прилагам:
1.удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство
на правосъдието;
2.годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния
съвет на спортния клуб/Приложение№8/;
3.Проектобюджет за необходимите средства / приложение №3/;
4.Отчет на изразходваните средства./Приложение №4/;
5.Отчет на дейността на клуба за предходната година ./Приложение №5/;
6.Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни/Приложение №7/;

……….20….г.
гр. Елхово

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

/……………/
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Приложение №2

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ………………………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА………………………………………………………………
/ спортен клуб/

Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово подпомагане
съгласно чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за финансово
подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата
дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни
обекти, собственост на Община Елхово:
.
Прилагам:
1.удостоверение за лицензия или регистрация в съответната
федерация/съюз; 2.удостоверение за регистрация в Централния регистър
на Министерство на правосъдието;
3.годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния
съвет на спортния клуб/Приложение №8/;
4.Протоколи от съответната спортна федерация/съюз, удостоверяващи
класирането на всеки състезател /отбор/;
5.Списък на състезателите, с попълнен постоянен адрес и заверени
картотеки от федерацията/съюза /Приложение №6/;
5.Проектобюджет за необходимите средства / Приложение №3/;
6.Отчет на изразходваните средства./Приложение №4/;
7.Отчет на дейността на клуба за предходната година ./Приложение №5/;
8.Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични
данни/Приложение №7/;

……….20….г.
гр. Елхово

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

/……………/
17

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО
Приложение №3

Проектобюджет за календарна ...........година
1.Приходи:
1.Спортна федерация/съюз……………………
2.Субсидия от Община Елхово………….
3.Спонсори………...……………………
4.Дарения………………………………..
5.Членски внос………………………….
6.Такси…………………………………..
7.Други…………………………………..
3.Разходи
А.Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и клубни прояви.
Мероприятие
Вид
Месец
Брой
Необходими
участници
Средства

Б.Спортна екипировка,спортни уреди и пособия
Наименование
Брой
Ед. цена

Общо

В. Заплати……………..
Г. Хонорари:…………..
Д. Награди и премии:………………
Е. Издръжка на спортна база (наеми)…………………
Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/:…………………
Подпис и печат
*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Приложение №4

ОТЧЕТ
На финансовите средства на спортен клуб…………………….
за ...........г.
1.Приходи:
1.Спортна федерация/съюз……………………
2.Субсидия от Община Елхово………….
3.Спонсори………...……………………
4.Дарения………………………………..
5.Членски внос………………………….
6.Такси…………………………………..
7.Други…………………………………..
ОБЩО ПРИХОДИ :.................................
3.Разходи
А.Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и клубни прояви.
Мероприятие
Вид на отчетния №,дата
Описание на
Стойност
документ
извършените
/лв./
разходи

Б.Спортна екипировка,спортни уреди и пособия
Наименование
Брой
Ед. цена

Обща стойност

В. Заплати……………..
Г. Хонорари:…………..
Д. Награди и премии:………………
Е. Издръжка на спортна база(наеми)…………………
Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/:…………………
Подпис и печат

Изисквания: Към отчета се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст ”вярно с оригинала” на всички
оригинални документи за направените разходи.

*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Приложение №5

ОТЧЕТ
На дейността на спортен клуб…………………….
за ...........г.

I.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТА
1. Брой състезания, съгласно държавния спортен календар, в които участва клуба:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................................
2.Собствени изяви:
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….....................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Общински мероприятия:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….................................................................
.................................................................................................................................................................
4.Брой състезатели, възрастов обхват:
Деца
Юноши/
Юноши/
Младежи Мъже/Жени
Девойки
Девойки
и
мл.възраст ст.възраст девойки
брой

/неразделна част от приложението е списък според изискванията на наредбата/

5.Ползвана спортна база /възмездно или безвъзмездно/
.................................................................................................................................………………….
6.Постижения:
6. 1.Класиране в зонално първенство:
Брой
Класиране Деца
участвали
състезатели
брой
/отбори/

юн. д.
мл. в
брой

юн. д.
ст. в.
брой

мл. и
дев.
брой

Мъже
жени
брой
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6.2.Класиране в първенствата от спортните календари на съответната федерация/съюз:
Брой
Класиране Деца
юн. д.
юн. д.
мл. и
Мъже
участвали
мл. в
ст. в.
дев.
жени
състезатели
брой
брой
брой
брой
брой
/отбори/

7.Организиране и провеждане на традиционни за община Елхово спортни прояви–брой и вид:
…………………………………………………………….....................................................................
.................................................................................................................................................................
8.Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в Програмата за ученически
спорт за предходната година –брой и вид:
:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….....................................................................................

Подпис и печат
*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Приложение №6

Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавни/Зонални първенства през
…………. г.

Име, презиме и фамилия

Постоянен

адрес

Възрастова група в
която спортиста е
участвал в ДП

Всичко:
* Спортистът се нанася еднократно по основната възрастова група

Председател:

*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Приложение №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният/ата………………………………………………………………………….
/три имена/
ЕГН………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ:
Съгласен/на Община Елхово да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните).
Запознат/а съм с:
-

с целта и средствата на обработка на личните ми данни;
с доброволния характер на предоставянето на данните;
със срокът за съхранение на личните данни;

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните).

Дата:…………………….

Декларатор:…………………………………
………………………………….
(Име и подпис)

*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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Приложение №8

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СПОРТНО РАЗВИТИЕ НА………………………

1. Съдържание на програмата:
1.1. Видове предвидени мероприятия и конкретни цели, които следва да бъдат
постигнати:
Описание на спортното събитие:
........................................................................................................................................................
Цели, които следва да бъдат постигнати:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
1.2. Подробно описание на дейностите, етапи и срокове за изпълнение:
Дейности

Описание

Срокове за
изпълнение

1. Участия в състезания от спортния
календар на съответната спортна
федерация/съюз
2. Организиране и провеждане на
традиционни за община Елхово,
спортни прояви от спортни клубове
и спортно- туристически дружества
3. Организиране и провеждане на
състезания, включени в ученическия
спортен календар

Дата на провеждане : от ................... до ...................
гр./с/ ............................................ място на провеждане……………………………………….
(спортен обект – зала, писта, полигон, стадион и т.н.)

по .......................................................... възрастова група ............................................................
Вид спорт - дисциплина

(Деца, Юноши/Девойки младша или старша възраст, Кадети ,
Младежи, Мъже/Жени

1.3. Очаквани резултати от реализацията на всяко едно мероприятие:
Описание на очакваните резултати и ефект / полза от изпълнението на
мероприятието / посочват се резултати, ефект и ползи, измерими показатели, брой
прояви, брой участващи спортни клубове, брой на деца и ученици, др./
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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1.4. Обща финансова план-сметка по дейности и мероприятия
План-сметка на исканите средства
Размер на исканите средства и дейности

Лева

1. Храна и нощувки
(за участници и съдии, кетъринг без алкохол по време на
събитието)
2. Възнаграждения на съдийски състави
3. Наем за ползване на спортен обект и/или
помещение, свързан с провеждане на събитието
4. Купи, медали, плакети, грамоти, рекламни материали
свързани с провеждане на събитието
5. Разходи за транспорт, свързани с провеждане на
събитието
6. Паричен награден фонд
7. Озвучаване, водещ, сценично оформление и цветя,
свързани с провеждане на събитието
8. Медицинско обслужване
9. Охрана
Брой охранители ........ х ........... лв. ........... дни
10. Техническо и санитарно обслужване
11. Други специфични разходи, пряко свързани с
провеждане на събитието
(описва се всеки един разход поотделно)
ОБЩО ЗА ПРОЯВАТА:
РАЗМЕР НА ИСКАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА ЕЛХОВО
РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
РАЗМЕР НА ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
.................................................................................
(Име, фамилия, подпис и печат)

*Формулярът се попълва на компютър. При необходимост се добавят допълнителни редове.
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