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                                                                       ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за финансово подпомагане от 

бюджета на Община Роман на дейността на спортните клубове и ползването на спортните обекти 

и съоръжения, собственост на Община Роман. 

(2) Финансовото подпомагане на спортните клубове има за цел да увеличи броя на активно 

ангажираните със спорт, да подобри условията за подготовка и изява на спортистите и да 

стимулира постигането на по-добри резултати. 

(3) Средствата по тази Наредба се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Роман и са 

предназначени само за подпомагане дейностите на спортните клубове, регистрирани и 

развиващи дейността си на територията на община Роман, съобразно изискванията на Наредбата. 

(4) Средствата се предоставят на спортните клубове, които развиват спортове с престижни 

или социални функции, след одобрени от Общинската експертна комисия за спорт заявление и 

придружаваща документация, представени от всеки клуб.  

(5) Спортните обекти и съоръжения – общинска собственост се предоставят за ползване 

възмездно или безвъзмездно за определено време. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА СПОРТ 

 

Чл. 2. Кметът на общината назначава със заповед Общинска експертна комисия за спорт 

/ОЕКС/, за срока на мандата си. 

Чл. 3. (1) В състава на ОЕКС влизат: представители на общинска администрация, пряко 

ангажирани с дейността /отговарящи за спортни дейности, финансови дейности и общинска 

собственост/, общински съветник от ресорната постоянна комисия и  председатели на спортните 

клубове .  

(2) Председател на ОЕКС е ресорният заместник-кмет на Община Роман. 

(3) Секретар на комисията е служителят, пряко отговарящ за спортните дейности в Община 

Роман. 

Чл. 4. ОЕКС води картотека за всеки спортен клуб и регистър на документите, необходими 

за участие в разпределението на финансовите средства.  

Чл. 5. ОЕКС разпределя финансовите средства и прави предложение пред кмета на Община 

Роман за сключване на договори с одобрените спортни клубове и дружества. 

Чл. 6. ОЕКС извършва следните основни дейности: 

- Обявява сроковете за прием на заявления за финансово подпомагане дейността на 

спортните клубове и за други дейности на комисията; 

 - Приема и разглежда заявления за финансово подпомагане дейността на спортните 

клубове; 

- Прави предложение до кмета на община Роман за размера на финансовото подпомагане на  

спортните клубове: 

 - Прави предложения за предоставяне или отнемане на материална база на спортните 

клубове; 

 - Разглежда и други въпроси, свързани с развитието на спорта и туризма в Община Роман. 

Чл. 7. За своята работа ОЕКС съставя протокол.  

Чл. 8. ОЕКС води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и 

съоръжения на територията на община Роман. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

 ФИНАНСOВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ 

РАЗДЕЛ I 

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 9. Финансовото подпомагане по тази Наредба се предоставя на спортни клубове, 

регистрирани и развиващи дейността си на територията на община Роман за развиване на 

следните видове дейност – детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и 

състезателна дейност през цялата календарна година, участие в общински спортни мероприятия. 

Чл. 10. Спортните клубове, които могат да бъдат подпомогнати финансово от бюджета на 

Община Роман, трябва да отговарят на следните условия: 

1) да са юридически  лица с нестопанска цел с общественополезна дейност в областта 

на спорта; 

2) да са вписани в Националния регистър на спортните организации, воден от 

Министерство на младежта и спорта, или да бъдат членове на лицензирана национална спортна 

федерация; 

3) дейността и седалището на управление да са на територията на община Роман; 

4) да провеждат учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес в 

съответствие с нормативните изисквания; 

5) да нямат финансови задължения към държавата и Община Роман и да водят 

отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството. 

Чл. 12. Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на: 

1) юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или 

осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ; 

2) търговци и търговски дружества; 

3) спортни клубове, на които Община Роман е предоставила финансово подпомагане и не са 

изпълнили задълженията си по смисъла на тази Наредба. 

Чл. 13. При кандидатстване за финансово подпомагане спортните клубове подават до 

Общинската експертна комисия за спорт (ОЕКС) попълнено заявление, утвърдено като образец 

от председателя на комисията.  

Чл. 14. (1) Към заявлението се прилагат копия на следните документи:  

1.Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписване. 

2.Спортните клубове да са вписани в Националният регистър на спортните организации, 

воден от Министерството на младежта и спорта. 

3.Финансов разчет на спортния клуб за настоящата година/брой държавни състезания 

такси, храна, пътни, картотеки и други разходи/. 

4.Копие на договор за наем или безвъзмездно ползване, или документ за собственост за 

тренировъчната зала или поле. 

 (2) Спортни клубове които са регистрирани като юридически лица през предходната 

година и са подали заявление за вписване на Националния регистър на спортните организации, 

воден от ММС, могат да кандидатстват за финансово подпомагане с документ недвусмислено 

доказващ, че спортният клуб е подал документи за вписване в съответните регистри и издаване 

на документ.  

Чл. 15. ОЕКС разглежда заявленията и придружаващите ги документи и прилага в своята 

работа следните критерии за оценка: 

1) Социална значимост – обществен интерес към съответния клуб, реклама 

популяризираща община Роман от съответния спортен клуб. 

2) Съответствие на дейностите с Годишния спортния календар на Община Роман за 

съответната година; 

3) Спортни клубове участвали и класирани в турнири на други общини за 

предходната година; 

4) Развитие на детско –юношески спорт в община Роман; 
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5) Поддържане на спортна база; 

6) Средна посещаемост на състезание на спортните клубове от жители на община 

Роман; 

7) Брой членове на спортния клуб; 

8) Брои състезания на спортните клубове за предходната година/ справка от 

съответната федерация/; 

9) Класирания на състезателите/отбора на спортния клуб: 

- Ранг на състезанията (държавно първенство, зона, областни, турнири); 

- Категория (мъже/жени, юноши/девойки, деца); 

- Конкуренция (брой отбори или индивидуални състезатели). 

10) Участие на спортния клуб в общински изяви; 

11) Задължително спортните клубове да са членове и да са лицензирани в съответната 

федерация / документ от федерацията/; 

12) Спазване на изискванията за отчетност на клуба при предишно финансово 

подпомагане. 

Чл. 16. В срок до 7 календарни дни след крайния срок за подаване на заявленията от 

клубовете, ОЕКС представя на кмета на община Роман протокол с предложение за определяне 

размера за финансово подпомагане на всеки кандидатствал спортен клуб. Към протокола се 

прилага информация, съдържаща: 

-пълно и точно наименование на спортния клуб; 

-регистрационния номер и дата на вписване на регистъра на ММС. Комисията извършва 

служебна проверка за вписване на публичния регистър на ММС. 

-финансов разчет на спортния клуб са настоящата година/ брой държавни състезания такси, 

храна, пътни, картотеки и други разходи/; 

-банкова сметка на спортния клуб. 

 

РАЗДЕЛ II 

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ 

 

Чл. 17. Условията за финансово подпомагане на спортните клубове и спортните 

организации от Община Роман по реда на глава трета, разходването и отчитането на 

предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с 

договор. 

Чл. 18. Договорът за финансово подпомагане на спортните клубове по реда на настоящата 

Наредба, се сключва след влизане в сила на заповед на кмета на община Роман за одобряване 

предложението на ОЕКС. 

Чл. 19. Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове, може да се разходват 

за дейности, както следва: 

1) организационни, свързани с провеждане на спортни занимания, спортни изяви на клуба 

и тяхната реклама /плакати, афиши, публикации в медиите и др./; 

2) за участие на състезатели и отбори в спортни състезания или спортни мероприятия - 

застраховки, пътни, дневни и нощувки; 

3) за награди, възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване 

и обслужващ персонал при организиране и провеждане на състезания и турнири; 

4) за екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване; 

5)  за закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения, характерни за 

дадения вид спорт; 

6) за наеми и консумативи при ползване на спортни обекти и съоръжения по време на 

спортни мероприятия. 

Чл. 20. Всички разходи на клуба по договора се утвърждават от Управителния съвет на 

спортния клуб. 
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Чл. 21. Спортните клубове, получили финансови средства по настоящата Наредба, 

включително и предоставените средства с решение на Общински съвет, разходват същите за 

допустимите дейности, за което представят отчети, входирани в деловодството на Община 

Роман. Изразходването на финансовия ресурс и представянето на разходно-оправдателни 

документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и указанията 

на дирекция „Финанси“ в Община Роман. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 22. Спортните обекти и съоръжения на територията на община Роман са включени в 

публичен регистър.  

Чл. 23. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения се извършва с решение на 

Кмета на община Роман съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за 

общинската собственост, Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост, Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Роман. 

Чл. 24. Спортните обекти и съоръжения служат за трайно задоволяване на потребностите 

в областта на физическото възпитание и спорта и се предоставят възмездно или безвъзмездно за 

определено време. 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ 

 

Чл. 25. Предоставянето на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, се 

извършва чрез: 

1. отдаване под наем; 

2. концесия; 

3. учредяване право на ползване или право на строеж. 

4. безвъзмездно 

Чл. 26. (1) Спортните организации на територията на община Роман имат право да 

кандидатстват за отдаване под наем за срок до 5 години изцяло или частично на спортни обекти 

и съоръжения, общинска собственост, предназначени за съответния вид спорт.  

(2) Право да кандидатстват за отдаване под наем за срок до 5 години на спортни обекти и 

съоръжения имат спортните организации, които отговарят на следните условия: 

1. да са вписани в Агенцията по вписванията, като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност; 

2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Националния регистър на 

спортните организации, воден от Министерство на младежта и спорта;  

3. да водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната 

спортна федерация в държавния и международен спортен календар; 

4. да участват в мероприятията от Годишния спортно-туристически календар на Община 

Роман; 

5. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните 

счетоводни стандарти; 
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6. да имат седалище и да развиват спортната си дейност на територията на община Роман; 

7. състезателите на спортния клуб, да водят тренировъчен и учебен процес на територията 

на Община Роман. 

(3) Към заявлението за участие в търг или конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години 

на спортни обекти и съоръжения общинска собственост, кандидатите са длъжни да представят: 

1. програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на 

наема за срока на договора; 

2. план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и 

актуализиран план за останалия срок; 

3. доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите 

спортни резултати; 

4. депозит за участие. 

Чл. 27. Право да кандидатстват за отдаване под наем за срок до 5 години изцяло или 

частично на спортни обекти и съоръжения общинска собственост, предназначени за съответния 

вид спорт, имат спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в 

Националния регистър на спортните организации, воден от Министерството на младежта и 

спорта, отговарящи на изискванията на чл. 26, ал. 2. Към заявлението за участие в търг, 

кандидатите са длъжни да приложат документите, описани в чл. 26, ал. 3, както и: 

1. инвестиционна програма за ремонт и обновяване на спортния обект, която води до 

увеличаване на стойността му; 

2. доказателства за финансово обезпечена инвестиционна програма и за произхода на 

средствата за изпълнението й; 

3. програма за спортна дейност по количествени и качествени показатели. 

Чл. 28. Отдаването под наем по реда на чл. 26 и чл. 27 се извършва чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост, при спазване изискванията на настоящата Наредба. 

Чл. 29 (1) Спортни обекти и съоръжения – общинска собственост могат да се отдават под 

наем за срок до една година без търг или конкурс на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен 

клуб, вписани в Националния регистър на спортните организации, воден от Министерството на 

младежта и спорта, след заявление до кмета на община Роман. 

(2) Към заявлението кандидатът следва да приложи доказателства за изискванията по чл. 

26, ал.2, както и доказателства за обстоятелствата, че развива съответния спорт на територията на 

община Роман в продължение на повече от 5 години, спортният клуб е постигнал високи спортни 

постижения и има извоювани призови места в съответните дисциплини, клубът не разполага със 

собствена спортна база. 

(3) Общинската експертна комисия за спорт разглежда документите по ал.2 в едномесечен 

срок от получаването им в общинската администрация, след което излиза с мотивирано 

становище до кмета. Въз основа на становището, кметът на община Роман внася предложение до 

Общински съвет.  

Чл. 30. Началната тръжна наемна цена по реда на чл. 27 и чл. 28, както и наемната цена по 

реда на чл. 29 се определя от общинския съвет.  

Чл. 31. Отдаването на спортни обекти – общинска собственост на концесия се извършва 

съгласно Закона за концесиите, при спазване условията на Закона за физическото възпитание и 

спорта и подзаконовите нормативни актове, уреждащи прилагането му. 

Чл. 32. (1) Учредяване на право на ползване или право на строеж върху спортни обекти и 

имоти общинска собственост, се инициира след подаване на заявление до кмета на община 

Роман, придружено с финансово обезпечена инвестиционна програма. Заявлението се публикува 

на интернет страницата на Общината в седемдневен срок от постъпването му в администрацията.  

(2) В двумесечен срок от публикуването по предходната алинея и други заявители имат 

право да подадат заявления за същия предмет, описан в първоначално постъпилото заявление. 

Заявленията по тази алинея се публикуват на интернет страницата на Общината в тридневен срок 

от датата на постъпване. 
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(3) Кандидатите по предходните алинеи трябва да отговарят на изискванията на чл. 26, ал.2.  

(4) Заявленията по този член се разглеждат от общинската експертна комисия в 

едномесечен срок след изтичане на срока по ал.2.  

(5) Правото на ползване или правото на строеж се учредява с договор след решение на 

общинския съвет въз основа на мотивиран доклад на кмета по предложение на комисията по ал.4.  

(6) Инвестиционната програма представлява неразделна част от договора за право на 

строеж или право на ползване. 

Чл. 33 (1) Безвъзмездно право на ползване на спортни обекти и имоти – общинска 

собственост за определено време може да се учреди при условията на чл.32, след решение на 

общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, за 

дейностите съгласно чл.103, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт.  

(2) Спортните организации и лицата, практикуващи дейностите по ал.1 на територията на 

община Роман имат право да кандидатстват за учредяване на безвъзмездно право на ползване, 

ако отговарят на условията от чл.26, ал.2. 

(3) Общинската експертна комисия разглежда заявлението за учредяване на безвъзмездно 

право на ползване или право на строеж, след което излиза с мотивирано становище до кмета на 

община Роман. Въз основа на становището, кметът внася предложение до общински съвет. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 34. Секретарят на ОЕКС, финансов контрольор на общината или други упълномощени 

от кмета на община Роман служебни лица, упражняват контрол върху разходването и отчитането 

на финансовите средства на спортните клубове, предоставени като финансово подпомагане от 

общинския бюджет.  

Чл. 35. Спортните клубове, които използват не по предназначение предоставените им по 

настоящите правила финансови средства, ги възстановяват в пълен размер. Редът за 

възстановяване на средствата се определя със заповед на кмета  на община Роман. 

Чл. 36. При констатиране на неправомерно ползване на предоставените спортни обекти и 

съоръжения, неправомерно разходване на предоставените финансови средства или има 

неотчетени разходи по предоставените субсидии по настоящата Наредба, кметът на община 

Роман има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане 

на спортните клубове от бюджета на Община Роман. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Тази Наредба се приема на основание чл. 6, чл. 103, чл. 107, чл. 133 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и нормативните документи по свързаност.  

§2. Настоящата Наредба може да бъде изменен и допълнен по реда на неговото приемане. 

 §3. Действащите към момента на влизане в сила на настоящата Наредба договори за 

ползване на спортни обекти или съоръжения – общинска собственост, остават в сила до изтичане 

срока на действието им или до прекратяването им. 

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 122 от 18.06.2020г. на Общински съвет – 

Роман и влиза в сила от датата на приемането й. 

 


