Прилож ение № 3.1
чл. 23

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО СПОРТА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Относно: Финансово подпомагане на спортния клуб, съгласно чл. 59 от Закона за
физическото възпитание и спорта и Наредба за условията, реда и критериите за
отпускане и разпределение на финансови средства от Община Търговище за финансово
подпомагане на спортните клубове, приета от Общински съвет Търговище
От ..........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

Адрес: ...................................................................................................................................................
Телефон за контакт: ............................................., Е – mail: .............................................................
Председател/представител на спортен клуб ……............................................................................
...............................................................................................................................................................
Вид спорт: ...........................................................................................................................................
Член на българска федерация по: ......................................................................................................
........................................................ .......................................................................................................
Лиценз № : ...................................., от ................................ година до ............................... година,
Удостоверение от ЦР с № : ........................................., БУЛСТАТ: ..................................................
Седалище: .............................................................................................................................................
Банкова сметка: ........................................................................, Банков код: .......................................
Банка: ....................................................................................., Гр. .......................................................
РЪКОВОДСТВО
Президент /Председател: ........................................................................................................................
Телефон за контакт: ........................................., Е – mail: ..................................................................
Счетоводител: ........................................................................................................................................
Телефон за контакт: ........................................., Е – mail: ..................................................................
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1. ТРЕНЬОРИ И ИНСТРУКТОРИ
№

Име, презиме и фамилия

Месторабота

2. БРОЙ СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ ДВАТА ПОЛА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възрастова група

Брой
Участвали в
картотекирани
състезанията
състезатели

От картотекираните
Национални
Ученици в
състезатели
спортно училище

мъже и/или жени
младежи
юноши и/или девойки
старша
юноши и/или девойки
младша
момчета и момичета
деца
ВСИЧКО

3. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА, КРИТЕРИИТЕ
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА
ТЪРГОВИЩЕ, ВИ ПРЕДСТАВЯМ:
1. Документ, доказващ членството в съответната спортна федерация.
2. Копие от удостоверение на спортния клуб, че е вписан в Централния регистър при
Министерство на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в обществена полза.
3. Удостоверение за липса на задължения към държавата и общината.
4. Списък на спортно-педагогическите кадри, регистрирани в ММС.
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5. Списък на картотекираните състезатели в различните възрастови групи. Списъкът да
бъде заверен от съответната федерация.
6. Копие на Годишния спортен календар за изтеклата година.
7. Отчет за тренировъчната и състезателната дейност за предходната календарна
година.
8. График на тренировъчния процес по възрастови групи за съответната година на
кандидатстване, с място на провеждане и име на треньора.
9. Копие от Годишния спортен календар за предстоящата година.
10.
Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния и
международния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното
класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяваща броя на участниците (участващите отбори) в първенството.
11. Заверено копие от документ, удостоверяващ наличие на разплащателна сметка,
издадена от съответната банка на името на спортния клуб.
12. Телефон за връзка, e-mail адрес и лице за контакт.

Дата:
гр. Търговище

С уважение: ……………………….…
/име и фамилия/

……….....…
/подпис и печат/
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Прилож ение № 3.2
чл. 23

ДЕКЛА РА ЦИЯ

Подписаният: ……………………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия/

Председател на СК: …………………………………………………………………….……….….
С адрес на управление: …………………………………………………………………….….…….
/към датата на подаване на заявлението/

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Клубът няма парични задължения към държавата или към общината по смисъла на
чл.162, ал.2 от ДОПК.
2. Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс
на Република България.
3. Данните, посочени в справките, са верни и пълни.
4. При промяна на обстоятелствата, свързани с клуба, своевременно ще информирам
Община Търговище.
5. Запознат съм с Наредбата за условията, реда, критериите за финансово подпомагане
на спортните клубове в Община Търговище и ще изпълня задълженията си, произтичащи от
нея.

Дата:
гр. Търговище

Подпис: ...............................
/печат/
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