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от 

инж. Добромир Стойков Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Проект за приемане на Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна 

Оряховица, направен с оглед изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗНА 

 

МОТИВИ 

 

за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане 

на спортните клубове в Община Горна Оряховица 

 

Предлаганият проект на наредба определя основните изисквания и 

критерии за финансиране на спортните клубове на територията на Община 

Горна Оряховица, както и редът за отпускане и контролът върху 

разпределените финансови средства като тя обединява и конкретизира най-

важните норми от закони и подзаконови нормативни актове 

регламентиращи подпомагането на дейностите развивани от клубовете.  

 

1. Причини, които налагат приемането:  

а/ Дългогодишни спорове между спортните клубове и организации за 

начина на финансиране и разпределението на средствата;  

б/ Създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове 

на територията на Община Горна Оряховица;  

в/ Предотвратяване на злоупотреби и постигане на максимална 

прозрачност при изразходване на средствата.  

 

2. Цели, които се поставят:  

а/ Развитие на масовия спорт на територията на община Горна Оряховица;  

б/ Подобряване на публичността и яснота на финансирането на спортните 

клубове.  

 

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

необходимите финанси за прилагане на наредбата се определят с 

приемането на бюджета на Община Горна Оряховица за всяка текуща 

финансова година.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането:  



а/ Чрез приемане на наредбата се очаква подобряване работата на 

спортните клубове, тяхното навременно финансиране, отчитане и 

планиране на нужните им средства за спортния им календар;  

б/ Постигане на добри спортно-технически резултати от състезателите и 

отборите;  

в/ Активно развитие на детско-юношеския спорт като превенция срещу 

различни заболявания, наркомания и депресии. 

 

5. Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като в 

конкретния случай става въпрос за приемане на подзаконов нормативен 

акт регламентиращ обществените отношения на територията на Община 

Горна Оряховица и изискванията свързани с финансирането на дейността 

на спортните организации, като компетентността за приемането й е 

регламентирана в нормативен акт от по-висша степен.  

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в 

законоустановения срок от 14 дни чрез настоящото публикуване на 

проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

спортните клубове в Община Горна Оряховица на интернет страницата на 

Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ се предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по предлаганата наредба, както и в Центъра за информационно 

и административно обслужване на гражданите при Общината на адрес:  

гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. Добромир Добрев 

 


