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от Силвия Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата 

дейност в Община Трявна 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

От 2019 г. са в сила нови Закон за физическото възпитание и спорта и правилник за 

прилагането му, които уреждат обществените отношения, свързани с развитието и 

управлението на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта 

и спортно-туристическата дейност, регламентират и разпоредби, свързани със 

спортните обекти, отдаването им под наем, предоставянето на концесия, учредяване на 

ограничени вещни права върху тях и др. Съгласно новоприетия закон общинският 

съвет приема две отделни наредби: 

Наредба за  условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и Наредба за реда и 

условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост. 

С влизането в сила на новият Закон за физическото възпитание и спорта се поставиха 

нови изисквания по отношение финансовото подпомагане на спортните клубове, 

респективно със Закона за държавните помощи се доразвива прилагания режим за 

субсидиране от държавата и общините на масовия спорт. 

С решение №№ 154 / 27.10.2022 г.  на Общински съвет Трявна е приета Наредба за реда 

и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост. 

С решение №  105/20.05.2021 г. е приета Наредба за условията за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Трявна. Наредбата урежда условията за 

финансово подпомагане само на спортните клубове и е необходимо да бъде приета нова 

наредба, която да регламентира цялостното финансиране на физическата активност, 

физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Трявна. 

Настоящият проект на наредба има за цел да определи условията и реда за финансиране 

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

дейност. Проектът е съобразен с действащите нормативни разпоредби и е насочен към 

по-пълна и по-прецизна регламентация на обществените отношения, предмет на 

наредбата.  

Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство и предвид 

разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, предлагам отмяна на действащата наредба и 

приемането на нова, съгласно настоящия проект. 
Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъла на чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове.  



 

Настоящото предложение, заедно с проекта и мотивите към него, ще бъде публикувано 

на официалната интернет страница на Община Трявна, като на всички лица щe се 

предостави срок от 30 дни да се запознаят с него и да изразят своите възражения, 

предложения и становища. 

   

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. второ от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗНА и 

във връзка с чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

Общински съвет Трявна 

 

 

РЕШИ: 

  

1. Отменя Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в 

Община Трявна, приета с Решение № 105/20.05.2021 г. по Протокол № 6 на Общински 

съвет- Трявна. 

1.1. Отмяната на наредбата влиза в сила от датата на публикуване на настоящото 

решение на интернет страницата на Общината.  

2. Приема Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата 

активност и физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност 

/Приложение № 1/.  

2.1. Приетата наредба влиза в сила от датата на публикуването й на интернет 

страницата на Общината.   

 Приложения:  

Проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане физическата 

активност и физическото възпитание, спорта и спортно туристическата дейност, 

Мотиви към проект на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане 

физическата активност и физическото възпитание, спорта и спортно туристическата 

дейност  

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 

кмет на Община Трявна 

 


