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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите 

за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Шумен е приета с Решение № 149 от 28.04.2016 

г. и изм. с Решение № 347 от 22.12.2016 г. 

Наредбата урежда реда, по който се отпускат финансови средства от 

бюджета на община Шумен за подпомагане на спортните клубове в община 

Шумен. Определя критериите, на които трябва да отговарят спортните 

клубове и организации, както и методиката за разпределение на средствата от 

общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове. С 

предложения Проект за изменение и допълнение ще се актуализират текстове 

от наредбата, което ще създаде още по-ясни правила и критерии при 

финансирането на спортни клубове и организации на територията на община 

Шумен. 

Целите, които се поставят с предложения проект за изменение и 

допълнение на Наредба за условията и критериите за финасово подпомагане 

на спортните клубове на територията на община Шумен, са ясни и единни 

правила относно критериите и начина на финансово подпомагане на 

спортните клубове, както и определяне на единен механизъм за заплащане на 



консумативи при използване на спортните обектии съоръжения за 

тренировъчна дейност. 

С промените, предложени в проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право. 

Този проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша 

степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република 

България. 

Във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните 

актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на 

нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в 

действията на институциите, в периода (05.04.2018 г. – 17.05.2018 г.) на 

интернет страницата на община Шумен се приемат предложения и становища 

в деловодството на Общински съвет – Шумен, относно изготвения проект за 

изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Шумен. 

През горепосочения период постъпи Становище на спортните клубове, 

осъществяващи дейност на територията на община Шумен с рег. индекс 92-

00-315/03.05.2018 г. Във връзка с постъпилото становище за промени и 

допълнения на проекта се правят следните изменения: 
Предложението в чл. 19, ал.2 след думите: „съответното състезание“ се 

добавя: „( за нощувки, транспорт, храна)“  - да отпадне. 

Ново предложение: в чл. 19 се добавя ал. 3 – „Отпуснатите финансови 

средства не могат да бъдат разходвани за трудови възнаграждения, както и за 

хонорари на състезатели.“ 

Във връзка с гореизложеното, предлагам  Общински съвет - Шумен да 

вземе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община 

Шумен 

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община 

Шумен влиза в сила от публикуването й в местен ежедневник. 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 


