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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СИЛИСТРА 

 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
  

  ОТ Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията, критериите и 
реда за финансово подпомагане на спортните клубове. 

 
 

УВАЖАЕМА Г- ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Развитието на спорта е един от основните приоритети на Община 
Силистра, който е тясно обвързан с образователното, социално и здравно 
развитие на децата и младежите на територията на община Силистра. 

През последните няколко години спортните клубове на територията на 
община Силистра завоюваха много призови места, както на държавни 
първенства, така и на Европейско и Световно равнище. 

През 2011 г. с Решение на Общински съвет – Силистра бе приета 
Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 
спортните клубове на територията на община Силистра.  

В хода на прилагане на Наредбата, се стигна до заключението, че с цел 
подобряване на ефективността и ефикасността на механизма по разпределяне 
на финансовите средства от бюджета на Община Силистра, се налага да бъдат 
направени някои изменения и допълнения, касаещи реда за кандидатстване за 
финансиране от страна на спортните клубове и реда за извършване на 
разпределение на средствата, а именно: 

1. Заявленията от кандидатите се подават само до Кмета на община 
Силистра. 

2. Допускането на кандидатите и разпределението на средствата се 
извършва от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на община 
Силистра, която се състои от председател – зам.-кмет „Хуманитарни 
дейности“ при Община Силистра и четирима членове -  2 представители на 
Община Силистра и 2 общински съветници при Общински съвет – Силистра. 

3. Кмета на общината изготвя и внася в Общински съвет - Силистра 
предложение за разпределението на средствата между допуснатите за 
финансиране клубове. 

УВАЖАЕМА Г- ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 



 

 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да 

вземе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация Общински съвет Силистра приема изменение и 
допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове на територията на община Силистра, 
както следва: 
 
1. В чл. 9. думите „с копие до ПК “Здравеопазване и социална политика, 
децата, младежта и спорта” към Общински съвет – Силистра“ се заличава. 
 
2. чл. 10 се заличава и се създава нов, както следва: 

Чл. 10.  (1) Кметът на община Силистра определя със заповед Комисия, 
която се състои от: Председател: Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и 
членове: Гл. експерт „Спортни дейности“; представител на Дирекция 
„Финанси“ при Община Силистра и 2 (двама) общински съветници от 
Общински съвет - Силистра.  

(2) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите Заявления и 
приложенията към тях, съгласно чл. 9 на Наредбата и изготвя Списък с 
допуснатите кандидати за финансиране, които отговарят на условията по 
чл.3.  

(3) Комисията по ал. 1 извършва разпределение на средствата за 
финансиране на допуснатите спортни клубове, съгласно Приложение №3 към 
Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 
спортните клубове. 

(4) Комисията изготвя протоколи от проведените заседания. 
(5) Председателят на Комисията представя на Кмета на община 

Силистра Списъка с допуснатите кандидати и извършеното разпределение на 
средствата. 
 
3. чл. 11 се заличават и се създава нов, както следва: 

Чл. 11. (1) До края на месец февруари на текущата година, Кметът на 
община Силистра внася докладна записка в Общински съвет – Силистра, в 
която посочва допуснатите до финансиране спортни клубове и 
предложението за разпределение на финансовите средства за текущата 
година на всеки един от тях по определените критерии в чл. 8 от настоящата 
Наредба. 

(2) Общински съвет – Силистра разглежда предложението на Кмета на 
община Силистра и взема решение за разпределението на средствата. 

 



 

ІІ. Определя за членове на Комисията по чл. 10 от Наредбата за условията, 
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, следните 
общински съветници: 
1. ...................................................... 
2. ...................................................... 

 
 

 
 
Внася: 
 
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, 
Кмет на община Силистра 
 
 
Съгласували, 
 
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
Зам.-кмет”Хуманитарни дейности” при Община Силистра 
 
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 
Секретар на Община Силистра 
 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
Директор дирекция „Правна“ при Община Силистра 
 
 
Изготвил, 
Калоян Петков 
Гл. експерт „СД” при Община Силистра 


