
 
 

 

МОТИВИ  

ЗА   

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА 

 

Причини, които налагат приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Трявна. 

Този проект за приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Трявна е изготвен във връзка със Закона за физическото 

възпитание и спорта. 

До 2020 г. включително спортните клубове на територията на община Трявна са 

подпомагани с целеви средства, ежегодно определяни от Общинския съвет. Разпределението на 

тези средства между отделните клубове е извършвано въз основа на Правила и критерии, 

приемани от комисия, назначавана със заповед на кмета на общината.  

През 2019 г. влезе в сила нов Закон за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 

от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 35 от 30.04.2019 г., 

изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 85 от 

2.10.2020 г., в сила от 18.01.2019 г., изм. и доп., бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.).  

Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 4 от този закон условията и редът за финансиране 

и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност се определят с наредба на общинския съвет. 

 

Целите, които се поставят 

Наредбата да бъде приета в съответствие с българското законодателство и уредбата на 

обществените отношения в нормативните актове от по-висок ранг: Закона за физическото 

възпитание и спорта. Да се уредят условията и редът за финансово подпомагане на 

тренировъчната и състезателната дейност на спортните клубове на територията на общината.  

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба  

Предлаганата наредба изисква финансови средства, които се определят ежегодно от 

Общински съвет – Трявна  като част от бюджета на община Трявна за съответната година за 

прилагането им. 

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 
- Законосъобразност на спортните клубове  според съществуващото законодателство. 

- Стимулиране и подпомагане на спортните клубове на територията на общината за 

развитието на детско-юношески спорт и спорт за всички, за организационна, обучителна, 

учебно – тренировъчна и състезателна дейност, както и за закупуване на спортна екипировка, 

уреди и съоръжения. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект за наредба е с правно основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА в 

съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска 

харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 
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