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МОТИВИ 

 

за приемане на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните 

клубове от Община Перник 

 

1. Причини, които налагат приемането 

С приемането на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните 

клубове от Община Перник се цели оптимизиране на реда и условията за подпомагане 

дейността на спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на територията на 

Община Перник в съответствие Националната програма за развитие на физическа 

активност, физическо възпитание и спорт, съгласно Закона за физическото възпитание 

и спорта, както и синхронизиране с изискванията на с чл. 21, ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на 

закона за държавните помощи и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 

18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de 

minimis.  

С приемането на наредбата ще се регламентира финансовото подпомагане на 

дейности, пряко свързани с масов спорт за всички, както и със спорт за високи 

постижения – високи спортни резултати на представителните отбори. В проекта на 

наредбата са предвидени възможности за подпомагане: 

1. Под формата на „непомощ“ – детско-юношеския спорт чрез ДЮШ; 

аматьорски масов спорт по групи „Мъже“ и/или „Жени“; любителски 

спорт; спорт за хора с увреждания;  

2. Под формата на помощ  de minimis или минимална помощ на 

представителните отбори. 

Срокът за предложения и становища по проекта, публикувани за обществени 

консултации на интернет страницата на Община Перник следва да бъде 14 дни – 

възможност, предвидена в чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актов, е 

предвид следните обстоятелства: предоставянето на публични средства в сферата на 

спорта следва да се синхронизира възможно най-бързо с режима на държавните 

помощи, регламентиран в националното и европейското законодателство, а 

заинтересованите лица - получателите на финансово подпомагане са около четиридесет 

спортни клуба. Финансовото подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на 

тези клубове и респективно се защитават важни обществени интереси.  

 

2. Целите, които се поставят 

С приемането на Наредба за финансово подпомагане дейността на спортните 

клубове от Община Перник се цели синхронизиране на финансовото подпомагане на 

пернишките спортни клубове с режима на държавните помощи и оптимизиране 

законосъобразното и целесъобразно разходване на публични средства.   

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба 
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Финансирането на спортните клубове в Община Перник не променя залегналата 

в бюджета на общината финансова рамка за съответната бюджетна година. 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива 

При постигане на целите по т. 2 очакваните резултати са следните: прецизиране 

подобряване на процедурата по предоставянето на финансово подпомагане за 

пернишки спортни клубове, синхронизиране с нормативните изисквания за 

предоставяне на държавни помощи; гарантиране на законосъобразно и целесъобразно 

разходване на публични средства, справедливо подпомагане на пернишки спортни 

клубове по индивидуални и колективни спортове   

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Предлаганият проект на Наредба  се приема на основание чл. 133, ал. 2, 3 и 4,        

чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 65, ал. 2  от Закона за физическото възпитание и спорта  и чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 21, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси, Закона за държавните помощи и Правилника за 

прилагане на закона за държавните помощи и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18.12.2013г. относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към 

помощта de minimis. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство в областта на спорта, 

Европейската харта за местно самоуправление, както и с разпоредбите и целите на 

националното и местно законодателство и не противоречи на нормативни актове от по-

висока степен. 
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