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ПРАВИЛА 

за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и 

експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Горна Малина 

Съдържание: 

Глава първа. Общи положения 

Глава втора. Условия за финансиране  

Глава трета. Субсидиране  

Глава четвърта. Договори и отчетност  

Глава пета. Общинска експертна комисия за спорт 

Глава шеста. Контрол и санкции.  

Глава първа. Общи положения 

 Чл. 1. С тези Правила се определят условията и редът за предоставяне от Община 

Горна Малина на средства, утвърдени от Общински съвет Горна Малина:  

1. дейности за спортните клубове;  

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.  

Чл. 2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове, които развиват 

основни спортове с престижни или социални функции. Основните спортове, съгласно 

Приложение № 1 на тези Правила, се одобряват от Общински съвет. 

Глава втора. Условия за финансиране 

Раздел І. Спортни клубове 

 Чл. 3. Спортните клубове, които се субсидират от Община Горна Малина, трябва да 

отговарят на следните условия:  

1. Да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност в областта 

на спорта, регистрирани в регистър на спортните организации, членуващи в 

лицензирана национална спортна организация и регистрирани в агенцията по 

вписванията.  

2. Дейността им и седалището на управление да са на територията на община Горна 

Малина.  

3. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за 

счетоводството.  

 

Раздел ІІ. Спортни обекти и съоръжения 

Чл. 4. /1/. Спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, се описват 

съгласно образец – Приложение № 2.  

Чл. 5. Подпомагането и поддържане на спортните обекти и съоръжения се извършва от 

община Горна Малина и се ползват безвъзмездно от спортните клубове и граждани. 



/Заплаща се ползването на  спортните терени и съоръжения , находящи се на 

територията на Спортен комплекс „Горна Малина“ – Цени за услуги за ползване, 

съгласно Решение № 45 на Общински съвет Горна Малина, по Протокол № 3 от 

27.05.2022 г., Решение № 62 по Протокол № 4 от 15.07.2022 г./ 

Глава трета: Субсидиране 

Раздел І. Спортни клубове. 

 Чл. 6. /1/ Спортните клубове, чиито спортове/дейности са определени като основни, 

кандидатстват за подпомагане пред кмета на община Горна Малина и председателя на 

комисията „Образование, спорт и туризъм“  към Общински съвет Горна Малина чрез 

формуляр за субсидиране на дейността им от общинския бюджет, изготвен от 

комисията за спорт. 

 /2/ Срокът за подаване на проектни предложения за следващата календарна година е 15 

декември на текущата година.  

/3/ В срок до 31.08. на текущата година се правят предложения за включване за 

подпомагане  от община Горна Малина.  

Чл. 7. /1/ Подадените предложения се оценяват и класират от комисията за спорта в 

срок до 15 януари на годината, за която са предвидени дейностите, като заседанието се 

протоколира.  

/2/ Критериите за оценка за всяка отделна година се определят с решение на комисията 

за спорта, не по-късно от 15 ноември на предходната година. 

 /3/ До една седмица след приемане на решение по ал.1, комисията за спорт, предлага на 

Кмета на Община Горна Малина, списък с утвърдените от нея план-сметки.  

/4/. Списъкът следва да съдържа:  

1. пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение. 

2. точната сума на предложената годишна целева субсидия.  

3. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение. 

/5/ Разделянето на средствата за дейност на спортните клубове да се извършва до 14 

дни след влизане в сила на общинския бюджет и след сключване на договорите на 

спортните клубове с кмета на община Горна Малина.  

/6/ Комисията за спорта определя броя разплащания на отделните спортни клубове за 

съответната година, което се описва в конкретния договор с всеки спортен клуб. 

Глава четвърта: Договори и отчетност 

 Чл. 8 /1/. Условията за финансово подпомагане от Община Горна Малина по реда на 

Глава трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и 

взаимните задължения и отговорности, се уреждат съгласно индивидуален договор, 

сключен от кмета  на общината и председателя на спортния клуб.  

/2/. Договор за финансово подпомагане по реда на тези Правила, се сключва в 14-

дневен срок от влизане в сила на новоприетия бюджет на общината за съответната 

година. 



 Чл. 9. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и 

техните обединения, включват разходи, свързани със спортната им дейност:  

1. такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни 

организации;  

2. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни или храна, 

нощувки и такси за участие;  

3. разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за 

съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал;  

4. възнаграждения по трудови и граждански договори за треньори;  

5. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване; 

6. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения. 

 

Чл. 10. /1/. Спортните клубове и техните обединения, получили  финансови средства по 

реда и условията на тези Правила, разходват средствата по предназначение.  

/2/ Разходите се отчитат съгласно Указания, утвърдени от кмета на община Горна 

Малина, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, съгласно клаузите 

в подписания договор и се подават до кмета на община Горна Малина и председателя 

на комисията „Образование, спорт и туризъм“, не по късно от 31 януари на следващата 

година.  

Глава пета: Комисия за спорт 

Чл. 11. /1/. По предложение на председателя на Общинския съвет  Горна Малина, 

кметът на Общината сформира комисия за спорта, за всяка календарна и финансова 

година. 

 /2/. Комисията се състои до девет членове, от които: 

 1. Председател - председател на комисията „Образование, спорт и туризъм“ към 

Общински съвет.  

2. Секретар – длъжностно лице от общинска администрация, отговарящо за спорта. 

 3. Членове: 

- Главен счетоводител на община Горна Малина 

- Членовете на ПК „Образование, спорт и туризъм“  

- Председател на общински съвет Горна Малина 

- Председател на ПК „Финанси, данъчна политика и бюджет“  

/3/ По време на заседанията на комисията могат да бъдат поканени по един 

представител на спортните клубове, с право на съвещателен глас.  

/4/ Заседанията на комисията са легитимни при присъствие на 2/3 от членовете на 

комисията.  

/5/ Поканите за заседания се отправят писмено чрез съобщения до всеки или по е-mail, 

изпратен до всеки от председателя. Копие от поканите и съобщенията са част от 

протокола на проведеното заседание. 

/6/ Заседанията на Комисията са публични.  



/7/ Комисията предлага на Кмета на Община Горна Малина списък с утвърдените план- 

сметки и размера на разпределените финансови средства, като се съобразява с 

възможностите на бюджета. 

/8/ Разглежда други въпроси, свързани с развитието на спорта и туризма. 

/9/ За своята работа и след всяко свое заседание комисията за спорт съставя протокол. 

Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се 

оформят писмено и се прилагат към него. 

Глава шеста: Контрол и санкции 

Чл. 12. /1/ Спортните клубове и техните обединения, които използват не по 

предназначение предоставените им по тези Правила средства, ги възстановяват в пълен 

размер, по ред и условия, определени в договора за субсидиране.  

/2/ При възникване на обстоятелства по ал.1, за тези спортни клубове или обединения, 

субсидията през следващата бюджетна година се намалява с 30 % спрямо изчислената 

сума по реда на настоящите Правила. 

 Чл. 13. Не се сключват договори, не се изплащат средства и не се допускат до 

разглеждане от комисията за спорт, искания на сдружения с нестопанска цел - спортни 

клубове, които имат задължения към община Горна Малина по смисъла на тези 

правила.  

Чл. 14. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна 

федерация в годината на финансиране, не подлежат на финансиране. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Правилата влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет - Горна 

Малина.  

§ 2. Настоящите правила, след приемане от Общински съвет, да бъдат предоставени на 

всички партньори на спортните клубове  в община Горна Малина – за сведение.  

§ 3. Организацията и финансирането на местни спортни турнири, под егидата на кмета 

на общината, могат да се финансират или дофинансират от общинския бюджет, извън 

предоставените план-сметки. 

 § 4. Режийните разходи за ползване на спортни обекти и съоръжения се поемат от 

община Горна Малина. 

 

 

 

Приложение № 1 

Към чл. 2 от Правилата 

 

СПИСЪК 



на основните спортове с престижни и социални функции, субсидирани от община 

Горна Малина 

 

№ 

по 

ред 

 

Спорт 

1. Волейбол 

2. Футбол 

3. Художествена гимнастика 

4. Хард Ендуро клуб 

5. Бадминтон 

  

  

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Към чл. 4 от Правилата 

 

Спортен обект 

/съоръжение/ 

Адрес Ползвател Вид разходи за 

субсидиране 

    

    

    

    

    

 

 

 


