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ДО  
ПРЕСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
СИЛИСТРА 

 
 

М О Т И В И 
 

 КЪМ  
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
 

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните 
клубове.  
 
 

1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия 
нормативен акт: 

 
 1.1. В момента според действащата Наредба спортните клубове кандидатстват за 
финансиране до края на месец март, след което тече процедура за обработка на документите и 
одобрение от Общински съвет – Силистра. Едва след влизане в сила на решението на ОбС 
одобрените кандидати получават своите средства, което реално се случва не по рано от средата 
на месец май, а до края на месец ноември те трябва да представят отчетите си за съответната 
година. 

В хода на прилагането на Наредбата възникна необходимост спортните клубове да 
получават по-рано финансовите средства, които да използват за участие в състезания през 
месеците март и април.  
 1.2. Настъпилите промени в името и абревиатурата на Министерството на младежта и 
спорта приети с ПМС №142/08.07.2013г. в Устройствен правилник на същото Министерството, 
налагат да бъдат направени изменения и допълнения на Наредбата, приета с решение на 
Общински съвет - Силистра № 1779 от 02.09.2011г. (изм. и доп. – Решение № 477 от 
21.02.2013г. на ОбС - Силистра). 

 
2. Цели, които се поставят: 
 
Максимално участие на спортните клубове в състезания, предвидени в календарите на 

съответните спортни федерации. 
  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 

За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
  
4.1. Осигуряване на финансиране за по-голям времеви диапазон нужен на спортните 

клубове за нормалното им участие в състезания и турнири. 
4.2. Наредбата ще бъде приведена в съответствие с действащите нормативни актове. 

 



 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в съответствие и не 

нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 
 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица 
се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да 
бъдат депозирани при Директор дирекция „Правна” в ст. 110 на общинската администрация 
или изпращани на e-mail: nikolasss@abv.bg 
 
 
 
 
 
 
 

инж. Емил Гойчев, 
За Кмет на община Силистра 
На основание Заповед № ЗК-1501/18.09.2015г. 
 
 
Съгласували: 
 
д-р Лидия Попова, 
За Зам.-кмет”Хуманитарни дейности” 
На основание Заповед № ЗК-1496/17.09.2015г. 
 
Николай Николов, 
Директор дирекция „Правна” 
 
Изготвил: 
Калоян Петков, гл. експерт „СД” 

 


