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УТВЪРДИЛ: /П/ 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ                                    
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

 
 

 
 

 Тези указания се издават във връзка с чл.37 от Наредбата за финансово подпомагане на 

категоризираните спортни клуба от Община Поморие. 

Целта на тези указания са: 

- подобряване дейността на общината и осигуряване на ефективен вътрешен контрол 

върху изпълнението на сключените договори между общината и СК; 

- въвеждане на отчетни форми и разходо-оправдателните документи, които следват да 

придружават отчетите на СК и сроковете за тяхното представяне в общината;   

- условията и реда за отчитане на СК, което ще доведе до получаване на своевременна и 

точна информация, документиране и проследимост на всички операции и действия 

свързани с управление на бюджетните средства, предоставени им под формата на 

субсидия. 

Адресати на указанията: 

Тези указания са предназначени за председателите на спортните клубове и за 

служителите от общината, които осъществяват контрол за законосъобразно и целесъобразно 

разходване на отпуснатите средства от общинския бюджет по договори за финансово 

подпомагане на дейностите на спортните клубове и за спортни мероприятия от Общинския 

спортен календар.  

Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет за 

подпомагане на тренировъчната, спортно-състезателната дейност, за участия в спортни 

мероприятия от Общинския спортен календар, отчитат и доказват пред Община Поморие 

законосъобразността и целесъобразността на изразходваните през годината средства. 

1. За отчитане разходването на предоставените им средства, спортните клубове изготвят 

и представят: 

- тримесечни отчети, съгласно формуляр - ОТЧЕТ - Приложение № 3 

- годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с изискванията на счетоводното 

законодателство  в срок от 31 декември на текущата година до 10 януари на следващата 

календарна година;  

- средства получени от общинския бюджет и разходвани за конкретно спортно 

мероприятие или състезание  се отчитат до 5 дни след приключването им, съгласно 

формуляр -  ОТЧЕТ - Приложение № 4, като номерацията на копията на разходо-

оправдателните документи трябва да отговаря на поредността, посочена в отчета; 

- Спортните клубове представят отчетите си с приложено копие от отчетните документи, 

заверени с печат на клуба, текст: “Вярно с оригинала” и подпис на длъжностното лице от 

клуба или упълномощено от него лице.  

- Фактурирането на стоките и услугите, следва да е извършено до 5 дни след 

приключване на събитието; 

- Отчетите следва да бъдат представени с предружително писмо до кмета, входирано в 

деловодството на общината. 

 2. За правомерни, по тази Наредба се признават разходи, отчетени с документ за: 

 2.1. Транспортни разходи с нает превозвач: 

  - отчитат се с фактура, в която е посочен маршрут, дата на пътуване, име 

на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък); 

  2.2. Транспортни разходи със собствен превоз: 



  - Прилага се формуляр -  ОТЧЕТ - Приложение № 5: Отчет за разход на 

гориво за реално изминатите километри до съответното населено място и нормативно 

признатия разход на километър, за вида на МПС. 

  Отчита се с Пътен лист,  фактура, талон на МПС, Отчет за разход на гориво  и списък; 

  2.3. Транспортни разходи за билети:  

  - Транспортните разходи за билети се отчитат с копие от билети за 

транспорт, с осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на 

превозвач, обяснителна записка с маршрута, дата на пътуването и списък на 

пътуващите). 
 

 3. Храна (без алкохолни напитки и без организиране на коктейли): фактура с фискален 

бон/или платежно нареждане, протокол за броя на лицата и датата. 
  

 4. Нощувки (отчита се с фактура, прилага се списък) 
  

 5. Разходи за учебно-тренировъчни лагери (отчитат се с фактура и списък). 
 

 6. Командировъчни разходи  само на лица, членове на клуба, които са ръководители на 

отбора и водачи на МПС, осъществяващи превоз на състезатели (отчита се със Заповед за 

командировка)  
 

 7. Разходи за медицинско обслужване, охрана, техническо и санитарно обслужване, за 

конкретно мероприятие (отчитат се с фактура или граждански договор). 
 

 8. Наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието 

или тренировъчния лагер (Отчита се с фактура)  
 

 9. Материални награди  – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и 

спортна екипировка  (отчита се с фактура и се  прилага списък) 
 

 10. Разходи за застраховка за участие в състезание (отчита се със 

застрахователна полица, квитанция и списък  при групова застраховка) 
 

 11. Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура и  списък на лицата, 

получили екипировката) 
 

 12. Разходи за спортни уреди, закупени или ползвани под наем (отчита се с 

фактура и обяснителна бележка) 
 

 13. Гориво-смазочни материали, резервни части и ремонтни дейности на 

превозни средства, свързани с тренировъчната дейност при специфични спортове – 

ветроходство (отчита се с фактура и обяснителна бележка). 
 

 14. Такси за картотекиране на състезатели, за платен членски внос към 

федерациите, за участие в състезания (отчитат се с фактура). 
 

 15. Разходи за счетоводно обслужване (отчитат се с фактура). 
 

 16. Административни такси, свързани с пререгистрации, промяна на 

обстоятелства и др., отнасящи се до отношенията с различни държавни институции 

(отчитат се с фактура,  преводни нареждания, банкови извлечения). 
  

 17. Такси за обучения на треньори (отчитат се с фактура, прилага се 

сертификат и обяснителна бележка). 
 

 18. Разходи за озвучаване, видеозаснемане (отчитат се с фактура). 
 

 19. Разходи за проведени медицински прегледи на състезатели (отчитат се с 

фактура, граждански договор или договор за предоставена услуга). 
 

 20. При отчитане на разходи за спортни мероприятия и събития, отчитането се 

извършва по следния начин: 

 - Договор за предоставяне на услуга, в който е упоменато Възложителя – 

Изпълнителя, цена на услугата – точно какво е включено в тази цена- озвучаване, 

осветление, видеозаснемане, поемане на допълнителни разходи и неустойки по 

договора; 



 - Фактура с фискален бон/или платежно нареждане; 

 - Граждански договори 
 

 21. Отчитането на изплатени парични награди, хонорари на съдии, хонорари за 

журиране се осъществява чрез: 

 - Граждански договори ; 

 - Ведомост за получени парични възнаграждения, включваща трите имена на 

получателя, адрес и подпис; 
 

 22. За удостоверяване на разходи за наем на помещения са необходими: 

 - договор с наемодателя; 

 - когато договорът е сключен с физически лица: разписка – двустранно 

подписана от наемодателя и наемателя, придружена с разходен касов ордер на 

организацията, платила дължимия наем с всички реквизити по него; 

 - когато договорът е сключен с юридически лица: фактура с платежно нареждане 

или фактура с касов бон; 
 

 23. Да не се прилагат фактури, в които фигурират и артикули, които нямат 

отношение към целевата субсидия и не са предвидени по одобрена план-сметка. 
 

 24. Всички разходно-оправдателни документи трябва да бъдат попълнени 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството. 
 

 25. При плащане в брой от съответния спортен клуб:  

 - Задължително всяка фактура трябва да бъде придружена с фискален бон; 

 - Фискален бон представен без фактура не се признава за разход. 

 

 26. При плащане по банков път: 

 - Представя се копие от платежно нареждане.  
 

 27. Всички разходно-оправдателни документи се предоставят към отчетите във 

вид на копия, като копията на съставените и издадените от спортната организация 

документи трябва да се заверят „Вярно с оригинала”, подпис и печат на организацията. 
 

 28. Всички разходно-оправдателни документи трябва да са в рамките на 

продължителността на отчетния период, за който се отнасят. Разходи, извършени извън 

съответния период не се признават. 
 

 29. Настоящите указания са част от системата за финансово управление и 

контрол в Община Поморие. 

 

 Настоящите указания са утвърдени и влизат в сила от 11.06.2019г., по Решение 

№1163/11.06.2019г. на Об. С. - Поморие 

 

 


