
 
 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 
МОТИВИ 

 
 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за финансово 
подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Стражица 
 Общините, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, могат да подпомагат 
финансово спортните организации със седалище и дейност на територията на съответната община. 
Също така могат да подпомагат финансово и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани 
за осъществяване на общественополезна дейност, насърчаващи децата и младежите да се занимават 
с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност.  
 Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта 
общините подпомагат спортните организации при условия и ред, определени с наредба на общински 
съвет. Това налага приемане на наредба за регламентиране редът за финансиране на спортните 
организации на територията на Община Стражица. 
  
           ІІ. Цели, които се поставят: 
            Регламентиране на реда, по който Община Стражица ще финансира спортните клубове и ще 
насърчава физическата активност при децата и младежите.  

 
ІІІ. Очаквани резултати: 

          Резултатите, които се очакват са популяризиране на спорта във всички възрастови групи и 
определяне на ясни правила при финансирането на спортните организации. 

 
 ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата. 

Не са необходими финансови средства.  
 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 

          Предвид, че предлаганата Наредбата не противоречи на Закона за физическото възпитание и 
спорта или друг нормативен акт, който е съобразен с европейското законодателство, може да се 
смята, че проекта е в съответствие с правото на Европейския съюз. 
 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Стражица предоставя 
на заинтересованите лица възможност в 30 дневен срок да представят своите мнения и становища 
до председателя на Общински съвет Стражица по проекта на Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община 
Стражица.  

Вашите предложения можем да получим: 
- на адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” No 5;  
 - на e-mail: obshtina@strazhitsa.com, strazhitsa@mbox.is-bg.net 
- на факс: 06161 - 25-68; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и информация, гр. Стражица 
 

Приложение: Проект за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 
спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Стражица 

 
 
Румен Павлов 
Кмет на община Стражица 
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