НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ШУМЕН

§. Чл. 13, ал. 1, т. 7 се изменя така: „Всеки спортен клуб има право да
отчете най-много по две индивидуални класирания по избор за всеки свой
състезател, независимо в коя възрастова група е и в кое държавно, зонално,
регионално и областно първенство е взел индивидуално или отборно участие.
За колективните и индивидуалните спортове се признава и класирането в
една национална купа годишно, като се спазва изискването на т. 7 (най-много
две класирания).
Колективните спортове имат право на класиране само на един отбор в дадена
възрастова група.
За колективните спортове се признават до двама състезатели, които могат да
участват от една възрастова група в друга.
За конният спорт се признават и картотекирани коне, взели участия в
държавни първенства (до две класирания за кон).“.
(Стар текст на чл. 13, ал. 1, т. 7: „Всеки спортен клуб има право да отчете
най-много по 2 /две/ индивидуални класирания по избор за всеки свой
състезател, независимо в коя възрастова група е и в кое държавно, зонално,
междуобластно, регионално и областно първенство е взел индивидуално или
отборно участие. За колективните и индивидуалните спортове се признава и
класирането в една национална купа годишно. Колективните спортове имат
право на класиране само на един отбор в дадена възрастова група. За конния
спорт се признават и картотекирани коне, взели участие в държавно
първенство /до две класирания за кон/.“)
§. Чл. 13, ал. 1, т. 8 се изменя така: „Точките по критерии, изброени в т. 7 се
оценяват по Приложение 3“
(Стар текст на чл. 13, ал. 1, т. 8: „Точките се оценяват по Приложение 3.“)
§. Чл. 13, ал. 1, т. 9 се добавя: футбол - до 8 състезатели - жени; и
художествена гимнастика и мажоретни състави - до 20 състезатели.
§. Чл. 13, ал. 1, т. 9 се изменя така: „ За спортните игри се начисляват точки
на всички състезатели отделно от отбора - основни и резерви, съответно с
нормативите на всяка федерация: футбол - до 18 състезатели - мъже и до 8
състезатели - жени; хандбал - до 14 състезатели; баскетбол - до 14
състезатели; волейбол - до 14 състезатели; тенис на маса - до 5 състезатели;
художествена гимнастика и мажоретни състави - до 20 състезатели.“.
(Стар текст на чл. 13, ал. 1, т. 9: „ За спортните игри се начисляват точки на
всички състезатели поотделно от отбора - основни и резерви, съответно на

нормативите на всяка федерация: футбол - 18 състезатели, хандбал - 14
състезатели, баскетбол - 12 състезатели, волейбол - 12 състезатели, тенис на
маса - 5 състезатели.“)
§. Чл. 13, ал. 2, т. 5 в края на текста се поставя запетая и се добавя:
„удостоверени с протоколи от състезания“.
§. Чл. 16, т. 4 да отпадне - ще се проверява служебно.
§. В чл. 17 се правят следните изменения:
Създава се нова ал. 1 със следния текст: „Комисия, утвърдена от кмета на
Община Шумен в състав от председател и шестима членове (ст. експерт
„Младежки дейности и спорт“; юрисконсулт, председателя на постоянната
комисия „Младежки дейности и спорт“; член на постоянната комисия
„Младежки дейности и спорт“ и двама представители на спортните клубове,
(предложени от Консултативен съвет по спорта, в срок до 31 януари),
разглежда постъпилите заявления и представените документи по чл. 16 от
настоящата Наредба в срок до 28 февруари на текущата година.“.
Сегашна ал. 1 става ал. 2.
Сегашна ал. 2 става ал. 3.
Създава се нова ал. 4 със следния текст: „От размера на финансовите
средства на всеки спортен клуб, финансиран по реда на тази Наредба и
ползващ безвъзмездно общинска спортна база за тренировъчна и
състезателна дейност, се приспада разлика от 15% за разходи по поддръжка и
експлоатация на използваните спортни обекти и съоръжения.“.
Създава се нова ал. 5 със следния текст: „На спортни организации и
клубове, ползващи самостоятелно спортни обекти и съоръжения, при
условията на чл. 3, aл. 6 и ал. 7 от Наредба за реда и условията за ползване
на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, не се приспада
разлика от 15%, а заплащат изцяло разходите за консумативи на целия обект
за периода на ползване.“.
§. В чл. 19, се създава ал. 3 със следния текст: „Отпуснатите финансови
средства не могат да бъдат разходвани за трудови възнаграждения, за
хонорари на състезатели и треньори.“
§. Чл. 21 се отменя.
В Преходни и заключителни разпоредби се добавя:
§ 3. Измененията в наредбата, приети с Решение № 837 от 26.07.2018 г. на
Общински съвет Шумен, влизат в сила от деня на публикуването им в местен
ежедневник.

