Обосновка относно предложение за Промяна и
допълнение на Проект на Наредба за
условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спорта в Община Кюстендил.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Георги Стефанов Димитров, Председател на СКБ „Васил и Георги Илиеви“, гр.
Кюстендил
Относно: Промяна и допълнение на Правилата за финансово подпомагане на спортните
организации от Община Кюстендил за 2019 година
Във връзка с проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спорта в Община Кюстендил, предлагам да бъдат направени следните
корекции:
1. По Раздел 3 чл. 14 ал. 1 Таблица 1: да се добави Олимпийски игри за юноши,
девойки и младежи – до VI място
2. По т.3 от Раздел 3 „Спортен клуб подготвил състезател участник на Олимпийски
игри, Световни и Европейски първенства“ да се добави Европейски игри
3. По т.4 Таблица 2 от Раздел 3 към Европейски първенства да си добави и
Европейски игри
4. По т. 5 Таблица 3 от Раздел 3 да се точкува класирането за мъже и жени до 12
място, както следва:
Iм. – 90т.
IIм.-80т.
IIIм.-70т.
IVм.-60т.
Vм.-55т.
VIм.-50т.
VIIм.-45т.
VIIIм.-40т.
IXм.-35т.
Xм.-30т.
XIм.-29т.
XIIм.-28т.
5. По чл. 5 ал.1 т.1 предлагаме промяна на твърдия процент от 33% предвиден за
спортни игри, тъй като на територията на Община Кюстендил има регистрирани
само 2 клуба, с което несправедливо получават субсидия, независимо от
класирането на състезателите. Тоест 33% от субсидията за спортни игри ще
бъде разпределена на 2 клуба, а субсидията от 45% за олимпийски спортове
между 15 клуба.
Във връзка с Предложението от Георги Стефанов Димитров, Председател на СКБ „Васил и
Георги Илиеви”, гр. Кюстендил, Община Кюстендил приема следните решения:
1. По раздел 3, чл. 14, ал. 1 , Таблица 1 се добавя Олимпийски игри за юноши, девойки и
младежи до шесто място, защото е съобразено с Методика за разпределение на
финансови средства от министерството на младежта и спорта за подпомагане дейността
на спортните клубове през 2019 година.
2. По т. 5, Таблица 3 от Раздел 3 приема точкуване за мъже и жени до 12 място със
следните точки:

Мъже и
жени
1м. 90т.
2м. 70т.
3м. 66т.
4м. 57т.
5м. 49т.
6м. 42т.
7м. 37т.
8м. 35т.
9м. 25т.
10м. 20т.
11м. 17т.
12м. 14т.
Промяната цели да допринесе за стимулиране и спечелване на по-високи постижения на
държавни първенства.
Община Кюстендил не приема следните решения:
1. По т. 3 от Раздел 3, „Спортен клуб подготвил състезател участник на Олимпийски игри,
Световни и Европейски първенства” да се добави Европейски игри, защото в Методика за
разпределение на финансови средства от министерството на младежта и спорта за
подпомагане дейността на спортните клубове през 2019 година не са включени Европейски
игри.
2. По чл. 5, ал. 1, т. 1 промяната на твърдия процент от 33%, предвиден за спортни игри не
се приема, защото този процент е намален в сравнение с миналогодишния процент за
спортни игри.

