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ПУБЛИКУВАНО НА 22.12.2017 Г.

МОТИВИ
към Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове в община Търговище
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, в 30-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата си, Община
Търговище приема предложения и становища относно Проект на Наредба за условията,
реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община
Търговище на e-mail:obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно
обслужване на Община Търговище на адрес: гр.Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от ЗНА, Ви представяме следните мотиви за приемане
на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните
клубове в община Търговище, както следва:
1. Причини, които налагат приемането:
Съгласно чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитание и спорта „Условията и
редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети“.
С изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл.4, ал.1) е
предвидено, че държавата може да подпомага и да насърчава юридическите лица с
нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез
данъчни и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при
условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с
правилата по държавните помощи.
От тези две законови регламентации е видно, че подпомагането на спортните
клубове следва да става по правила и критерии, ясни и недопускащи преимущество, за
сметка на публичните средства, на един спрямо друг субект. Правилата за финансовото
подпомагане следва да гарантират обоснованост, предвидимост, откритост,
пропорционалност и стабилност, като съгласно чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото
възпитание и спорта същите следва да бъдат възпроизведени в Наредба на общински
съвет – Търговище.
Община Търговище подкрепя юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност – спортните клубове,
които организират и осъществяват тренировъчна и спортно състезателна дейност.
Община Търговище подпомага спортните клубове, чрез предоставяне за ползване на
изградените и функциониращи спортни обекти и съоръжения, и чрез предоставяне на
финансови средства от бюджета на Община Търговище.
До момента финансовото подпомагане на спортните клубове в Община
Търговище се осъществява съгласно „Инструкция за условията, критериите и реда за
финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Търговище“.
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При извършване на подробен преглед на Инструкцията се установи, че е
необходимо да бъде приведена в съответствие с нормативната уредба, касаеща
развитието на физическото възпитание и спорта в България, по-съществените от които
са:
- Закона за физическото възпитание и спорта
- Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
- Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012-2022.
2. Целите, които се поставят:
Основната цел на Наредбата е развитие на масовия спорт на територията на
Община Търговище.
С проекта на наредбата се цели постигане в максимална степен на
безпристрастност, прозрачност и предвидимост на действията на администрацията,
свързани с разпределянето на финансовите средства, отпускани от Община Търговище
за подпомагане на спортни клубове, чрез създаване на ясни правила за финансиране на
спортните клубове на територията на Община Търговище.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За приложението на Наредбата не е изискват допълнителни финансови средства,
тъй като се предвижда нейното прилагане да се осъществява от служители на Община
Търговище, както до момента. Финансовите средства, с които ще се подпомагат
спортните клубове по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта ще се
определят с решението, с което се приема бюджета на Община Търговище.
4.

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:

Очакванията от прилагането на Наредбата са свързани с възможността за трайно
регламентиране на реда и критериите, по които се осъществява финансовото
подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище. Очаква се
чрез регламентирането на критериите и тяхната тежест при определяне на съответния
процент финансово подпомагане да се повиши ефективността от разходването на
публичните средства за постигане на целите, за които се предоставят средствата.
Приемането на Наредбата ще допринесе за подобряване работата на спортните
клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и планиране на нужните им
средства за спортния им календар. Това от своя страна ще допринесе за постигане на
добри спортно-технически резултати от състезателите и отборите и активно развитие
на детско-юношеския спорт.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на предлаганата наредба е изготвен в съответствие с Закона за
физическото възпитание и спорта, Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
които от своя страна са в съответствие с европейското законодателство и с
Европейската харта за местно самоуправление.
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