МОТИВИ
Проект за Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на
спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Костинброд

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията, критериите и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община
Костинброд /Нардебтата:
В Закона за физическото възпитание и спорт е записано, че общините могат да
подпомагат
спортни организации, спортни училища и туристически дружества,чиито
седалища, адрес на управление и дейност са на територията на общината /чл.59, ал. 3/.
Правилата за финансовото подпомагане следва да гарантират обоснованост, предвидимост,
откритост, пропорционалност и стабилност.
Община Костинброд подкрепя юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на обществено-полезна дейност – спортните клубове, които организират и
осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност на територията на община
Костинброд.
До момента предоставянето на финансови средства за подпомагане на спортните клубове
бе осъществявано на база правила, които се утвърждаваха ежегодно от кмета на община
Костинброд по предложение на общинската експертна спортна комисия.
С проекта на Наредбата се уреждат правото и условията, на които следва да отговарят
спортните клубове - регистрирани и развиващи дейността си на територията на община
Костинброд, за да получат финансово подпомагане, както и дейностите, за които следва да се
използват отпуснатите средства.
Община Костинброд поддържа политика на всеобхватно и недискриминационно
финансиране на спортните клубове, като отчита правото на достъп до финансово подпомагане
на всички спортни клубове, отговарящи на изискванията на Наредбата и проявява
признателност към спортните клубове, популяризирали и отличили община Костинброд на
различни спортни прояви, регионални, национални и международни състезания.
Общинската политика в областта на физическата активност, физическото възпитание,
спорта и спортно-туристическата дейност се осъществява освен чрез финансово подпомагане,
но и чрез създаване на условия за практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност и
достъп до спортните обекти – общинска собственост, изграждане, обновяване и управление на
спортните обекти – общинска собственост. Спортните обекти и съоръжения служат за трайно
задоволяване на потребностите в областта на физическото възпитание и спорта.

2. Целите, които се поставят:
С проекта на Наредбата се цели постигане в максимална степен на безпристрастност,
прозрачност и предвидимост на действията на Общинска администрация-Костинброд, свързани
с разпределянето на финансовите средства, отпускани от Община Костинброд за подпомагане
на спортни клубове.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За приложението на Наредбата не се изискват допълнителни финансови средства, тъй като
се предвижда нейното прилагане да се осъществява от общински служители, както до момента.
Финансовите средства, с които ще се подпомагат спортните клубове по смисъла на чл.59 от
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Закона за физическото възпитание и спорта ще се определят с решението на Общински съвет –
Костинброд с което се приема бюджета на Костинброд .

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:
В Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета на Община
Костинброд на дейността на спортните клубове са регламентирани условията и реда, по които
се подпомагат финансово спортни клубове. Очаква се, че с приемането на Наредбата ще бъдат
публично известни критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Очакванията
от прилагането на Наредбата са свързани и с възможността за повишаване на ефективността от
разходването на публичните средства за постигане на целите, за които те се предоставят.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект като подзаконов нормативен акт не противоречи с нормативните
актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Спазено е изискването за оповестяване на проекта и осигуряване на 30-дневен срок за
внасяне на становища, мнения и предложения на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
нормативните актове.
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