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Относно: Приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Трявна. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагаме проект за Наредба за условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Трявна, който 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. 

Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 

от Закона за нормативните актове.   

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово 

подпомагане на спортните клубове в община Трявна, ведно с мотиви и настоящото 

предложение, са публикувани на официалния сайт на Община Трявна на ...........2021 г., 

като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от датата на 

публикуването, за предложения и становища по проекта.  
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

 

Приема Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в 

община Трявна. 

Наредбата влиза в сила от момента на публикуването й на интернет страницата 

на Община Трявна.  

 

 

Приложения: Мотиви за приемане на Наредбата, Проект на Наредба за 

условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Трявна, Протокол 

за публикуване. 
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