
 

 

Проф. Беджев  
Председател на Общински 
съвет Шумен  

 

 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

 

ОТ Добромир Драев, 

общински съветник при Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на  Наредба за условията и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен /приета с решение № 
149 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Шумен/ 

 

 

УВАЖАЕМИ проф. Беджев, 

 

 

 С решение № 149 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Шумен прие Наредба за 
условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен. В 
Държавен вестник бр.74 от 2016 г. е публикувано изменение и допълнение на Закона за 
регистър БУЛСТАТ. С изменението на член 8а от ЗРБ  “Когато е посочен код по БУЛСТАТ, 

съдът, държавните и местните органи, лицата, на които е възложено упражняването 

на публична функция, и организациите, предоставящи обществени услуги, 

включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, 

вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл.5 от 

Закона за обществените поръчки”, се налага синхронизирането на местните 

нормативни актове, който не могат да отменят разпоредби на по-висшестоящ 

документ.  

 

 

 

 

 

 

I. Причини, които налагат приемането: 

 

1. Промяна на Закона за регистър БУЛСТАТ; 

 

II. Цели, които се поставят: 

 

1. Синхронизиране с по-висшестоящ нормативен документ - Закон за 

БУЛСТАТ; 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
наредбата: 

 



1. Не са необходими допълнителни финансови и/или други средства 

по прилагане на изменението на наредбата; 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането:  

 

1. Спазване на нормативните актове. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

1. Не противоречи на Европейското право; 

 

 

С оглед на гореизложеното, съгласно чл.26 (3) от Закона за 

нормативните актове и във връзка с чл.100 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация град Шумен, предлагам на Общински съвет Шумен 

да вземе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Приема  изменение на Наредба за условията и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Шумен както следва: 

- Отменя чл.16 т.1;  

- Отменя чл.16 т.2; 

- Отменя чл.16 т.5; 

2. Измененията на Наредбата влизат в сила от деня на публикуването й в местен 

ежедневник.  
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