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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  на Община РИЛА 
Гр.Рила, обл. Кюстендил, пл.”Възраждане”,1 

тел. 07054 / 21 46 

НАРЕДБА 
ЗА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО                                

ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА, ФУТБОЛНИ 
КЛУБОВЕ И  ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ  
(Приета с Решение №79/17.04.2008 г) 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Стази наредба се определят, ред и критерии за  законосъобразно разпределение на  
финансовите средства от Община Рила, за подпомагане на спортни и туристически дружества, 
футболни клубове и проекти на  неправителствени организации /НПО/ за развитието на 
младежките дейности и спорт.

Чл.2 Средствата се предоставят за развитие на детско - юношески спорт, спорт за всички, 
туризъм, превенция на наркомании, превенция на противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни и младежки проекти, свързани с осъществяването на общинската политика за 
младежта в Община Рила.

Чл.3 Бенефициенти по настоящата наредба могат да бъдат спортни и туристически 
дружедтва, футболни клубове и НПО със седалище и адрес на управление в община Рила.

Чл.4 Размерът на финансовото подпомагане се определя на база 
- постигнати спортно – технически резултати от състезателите и отборите,  
- обхвата на възрастовите групи занимаващи се със спортни и туристически и младежки 

дейности  
- степента на участие в общински, областни и национални прояви 
- мероприятия залегнали в общински планове, програми и календари.
Чл.5 Предоставените средства се изразходват за: 

1. Организационна дейност;  
2. Обучение;  
3. Учебно – тренировачна и състезателна дейност ;  
4. Закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения, предметни награди ;

ГЛАВА ВТОРА 
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Раздел първи 
Условия за финансиране на спортни, футболни клубове и туристически дружества 

Чл. 6 Спортните, футболни клубове и туристически дружества, които кандидатстват за 
финансово подпомагане от Община Рила, трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да са вписани в централният регистър на Министерството на Правосъдието като 
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност  

2. Да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на 
младежта и спорта и Български футболен съюз, което доказват със съответните 
Удостоверения. 

3. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани 
в централния регистър на Министерството на младежта и спорта. 

4. Да имат валидно членство и да са вписани в централният регистър на Министерството на 
младежта и спорта и в БФС. 
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5. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от 
съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от 
общинския спортен календар. 

6. Да са колективен член на БТС. 
7. Да нямат финансови задължения към общината и държавата. 
8. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните 

счетоводени стандарти (НСС).
Чл. 7 Право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл.11 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна 
дейност, както и ФК – също развиващи спортна дейнаст на територията на Община Рила.

Чл. 8 Не се подпомагат спортни, футболни клубове и туристически дружества, регистрирани  
като търговски дружества.

Чл. 9 Не се подпомагат спортни, футболни клубове и туристически дружества регистрирани  
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

Раздел втори 
Условия за финансиране разходи свързани с проекти на НПО  

Чл.10 /1/ По дейностите, посочени в чл.2, могат да кандидатстват организации, 
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности с 
младежта на територията на Община Рила.

/2/ Организациите по ал.1 трябва да осъществяват дейности в съответствие с  
принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за младежта, превенция на 
наркомании, алкохол и агресията и превенция на противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни.

Чл.11 По условията и реда на наредбата Община Рила, не финансира проекти: 
1. на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и 

религиозни организации; 
2. свързани с инвестиционна или търговска дейност; 
3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности; 
4. за дейности със стопански характер; 
5. за пътувания в чужбина; 
6. еднократни прояви от вида на концерт или спектакъл; 
7. ремонтна дейност, закупуване на земя, сгради и техника; 

Чл.12 Община Рила не финансира дейности, реализирани преди одобряването на проекта и 
извън срока на изпълнение на проекта.

ГЛАВА ТРЕТА 
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл. 13 /1/ Спортните, футболни клубове и туристически дружества и неправителствине 
организации кандидатстващи за финансови средства от Община Рила, подават докладна записка 
до Кмета на Общината, като в нея изписват: 

- пълното юридическо наименование на, 
- пълен и точен адрес за коренспонденция, 
- председател на клуба /президент/, 
- телефон, 
- банкова сметка, 
- пълно и ясно описание на дейността за която са необходими средствата, 
- размера на исканите средства. 

/ал. 2/ Към докладната записка се прилагат следните документи: 
-   финансов план и график за реализация на дейностите; 
- декларация от  представляващия клуба или дружеството, с която се декларира, че 
посочената информация е вярна и пълна и при промяна на данните ще информира 
своевременно Община Рила; 
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- заверено от организацията копие от съдебната регистрация на сдружението; 
- заверено от организацията копие от удостоверение за актуално състояние на 
сдружението, издадено не по- рано от 6 месеца преди датата на внасяне на докладната; 
- заверено от организацията копие от регистрацията по БУЛСТАТ;

Чл. 14 При кандидатстване за финансиране на отделна проява докладната записка се 
входира в деловодството на Общинска администрация Рила най – малко месец преди конкретна 
проявата.

Чл. 15 Средствата се отпускат само за дейности отговарящи на условията  
на настоящата наредба.

Чл. 16  Финансовите средства се превеждат по банков път.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИ,   

ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА И ПОЕКТИ НА НПО

Чл. 17 Община Рила предоставя финансови средства но спортни и футболни клубове и 
туристически дружества съобразно следните критерии: 

1. Участие на бенефициента в прояви от Държавния спортен календар през предходната 
година: 

- брой участия; 
- брой участници в проявите;  
- брой получени колективни награди; 
- брой получени индивидуални награди;  
- брой деца и юноши участвали в проявите; 

2. Участие на бенефициента в прояви от Общинския спортен календар: 
- брой участия; 
- брой участници в проявите;  
- брой получени колективни награди;  
- брой получени индивидуални награди;  
- брой деца и юноши участвали в проявите; 

3. Организирани от бенефициента спортин или туристически прояви през предходната 
година : 

- брой прояви;  
- брой участници в проявите;  
- брой деца и юноши участвали в проявите;  

ГЛАВА ПЕТА 
ПРОЦЕДУРА И РЕД НА ОТЧИТАНЕ 

Чл. 18 Спортните и футболни клубове, туристически дружества и НПО, които са получили 
средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред Община Рила целесъобразността на 
разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните 
счетоводни стандарти.  
Чл.19 Отчитането се извършва ежемесечно или еднократно в зависимост от 

предназначението на получените средства през месеца последващ отчетния период. 
Чл.20 До десето число на месеца, следващ отчетния месец управителния орган на 

бенефициента представя в деловодството на община Рила писмен отчет придружен с копия на 
разходооправдателните документи заверени с мокър печат, надпис „Вярно с оригинала” и подпис 
на управителя/председателя на бенефициента. 

ГЛАВА ШЕСТА 
КОНТРОЛ И САНКЦИИ




