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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ

НАРЕДБА
№ 20

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
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НАРЕДБА №20
ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Глава І
Общи положения
Чл.1.С тази наредба се определят условията, реда и критериите за разпределение на финансови
средства от Община Провадия за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите
дружества.
Чл.2.С наредбата Община Провадия си поставя за цел, чрез финансово подпомагане на
спортните клубове и туристическите дружества да се подобри качеството на тяхната работа, да се
създадат благоприятни условия за максимална изява на по-добрите състезатели, както и да се увеличи
броят на активно ангажираните със спорт и туристическа дейност подрастващи.
Чл.3.Общинският съвет Провадия ежегодно утвърждава размера на финансовите средства,
които могат да бъдат отпуснати като целеви разходи, предвидени в бюджета на Община Провадия за
финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества.
Чл.4.Общинска администрация Провадия изготвя годишен спортен календар за развитието и
насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм на база подадени програми от
спортните клубове и туристическите дружества.
Чл.5.Конкретният размер на отпусканите финансови средства се определя по условията, реда и
от органите, посочени в тази наредба.
Чл.6.Със средствата, отпускани от Община Провадия на спортните клубове и туристическите
дружества, се финансират учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност.
Чл.7.Община подпомага спортни клубове и туристически дружества, чиито седалища и дейност
са на територията на Община Провадия и заниманията им са ангажирани изцяло с деца, спортисти и
граждани на общината.
Чл.8.Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове и туристическите дружества
е на база критериите по тази наредба - обхвата на възрастови групи от занимаващи се, постигнатите
спортно-технически резултати от състезателите и отборите, както и степента на участие в общинските,
държавните и международните прояви.
Чл.9./1/Спортните клубове и туристическите дружества, кандидатстващи за финансово
подпомагане, се оценяват от комисия от 7 члена, назначена със заповед на кмета на Община Провадия.
/2/ Комисията се назначава всяка година в срок до 31.12 /декември/ в следния състав:
Председател: ресорен заместник-кмет
Членове:
-представители на общинска администрация в това число юрист;
-председателя на постоянна комисия „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” на Общински
съвет Провадия;
-председателя на постоянна комисия „Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания,
младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности” на Общински съвет Провадия.
Чл.10./1/Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и
извършва проверка на верността на изчислените точки съобразно критериите за оценка, в попълнените
от кандидатите формуляри и разпределя сумата за финансово подпомагане на спортните клубове и
туристическите дружества за съответната година.
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/2/Общата сума на средствата, отпускани на всеки спортен клуб и туристическо дружество се
определя от съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички
подпомагани по този ред клубове.
Чл.11./1/За своята работа комисията изготвя протокол за извършената дейност и го представя
на кмета на общината и председателя на ОбС Провадия за сведение.
/2/Протоколът съдържа:
1.състав на комисията;
2.опис на получените за разглеждане заявления;
3.мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления;
4.спортните клубове и туристическите дружества, които ще бъдат подпомогнати, и размера на
финансовите средства, които ще им бъдат отпуснати.
Чл.12.Със заповед на кмета на община Провадия се определя лице, което да съхранява цялата
документация на спортните клубове и туристическите дружества.
Глава ІІ
Условия за участие на спортните клубове и туристическите дружества в разпределението
на финансовите средства
Чл.13. /1/Спортните клубове и туристическите дружества, които кандидатстват за финансово
подпомагане от Община Провадия, трябва да отговарят на следните условия:
1.да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Провадия;
2.състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по съответния
спорт във възрастова група мъже/жени, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на
Община Провадия и да са участвали в държавния спортен календар;
3.да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на
правосъдието;
4.да са членове на съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният
регистър на Министерството на младежта и спорта, Българския футболен съюз или регистъра на
Българския туристически съюз;
5.да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната
лицензирана спортна федерация в държавния и международен спортен календар и националния
календар на Българския туристически съюз;
6.да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване;
7.да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите
счетоводни стандарти;
8.да са изпълнили задълженията си към Община Провадия по предходно финансово
подпомагане и/или по договори за ползване на общинска спортна база;
9.състезателите им да са преминали задължителни начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи, съгласно Наредба № 8 от 18 март 2005 г., издадена от Министерството на
здравеопазването.
10.да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Провадия
минимум 1 /една/ спортно-състезателна година преди годината на кандидатстване за финансово
подпомагане.
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/2/Право на финансово подпомагане имат спортните организации и туристическите дружества
по смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално
значима спортна и туристическа дейност.
Чл.14.Всяка година спортният клуб и туристическото дружество да се ангажират с
организирането на поне едно масово спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния
календар на общината.
Чл.15.Спортният клуб и туристическото дружество имат годишна програма за спортно
развитие, утвърдена от Управителния съвет на клуба;
Чл.16.Финансово подпомагане по тази Наредба не се предоставя на:
1.юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или
осъществяващи стопанска дейност извън допустимата по ЗЮЛНЦ;
2.търговци и търговски дружества;
3.спортни клубове и туристически дружества, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори
срещу получени от тях активи, собственост на Община Провадия, или на които Община Провадия е
отдала за ползване търговски обекти, приходите от които остават за клуба;
4.спортни клубове и туристически дружества, на които Община Провадия е предоставила
финансово подпомагане и не са изпълнили задълженията по смисъла на тази Наредба и/или право на
ползване на спортна база и договорът им е прекратен по тяхна вина;
5.спортни клубове и туристически дружества, в чиито органи на управление или контрол
участват лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ и осъществяват
правомощия по разходване на бюджетни средства в съответните клубове/дружества;
6.спортни клубове и туристически дружества, за които са налице обстоятелства по чл.73, ал .4 и
5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС);
7.спортни клубове за дисциплини, които имат демонстративен или конкурсен характер.
Чл.17.Спортните клубове и туристическите дружества в срок до 31.01. /януари/ на всяка
календарна година предоставят следните документи със Заявлението за финансово подпомагане на
дейността от Община Провадия :
1.удостоверение за актуално състояние;
2.удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК);
3.копие на удостоверение, че спортния клуб е вписан в Националния регистър на спортните
организации в Република България към Министерството на младежта и спорта /или документ, че
същия е в процес на регистрация/;
4.копие на удостоверение, че спортния клуб и туристическо дружество са вписани като
юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;
5.декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.16, т.3 от тази Наредба; /Приложение 1/
6.декларация че, картотекираните състезатели по пол, възраст и вид спорт са преминали през
задължителните медицински прегледи; /Приложение 1/
7.подписана и подпечатана от представляващия клуба/дружеството декларация за вярност и
пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да информира Община
Провадия; /Приложение 1/
8.справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар,
международния спортен календар и спортния календар на съответната спортна федерация, съдържащи
крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация,
удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
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9.копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб и на членовете на
туристическото дружество;
10.телефон за връзка /стационарен, мобилен/, e-mail адрес и лице за контакт.
Глава ІІІ
Критерии за подпомагане дейността на спортните клубове и туристическите
дружества
Чл.18.Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове и туристическите дружества
са, както следва:
1.Постигнати резултати в Международния спортен календар, Държавния спортен календар и
Националния календар на Българския туристически съюз за предходната година.
2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните, зоналните и
международните турнири и първенства за предходната година.
3.Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт и туризъм в Общината - обхват на
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове и туристически дружества, взели
участие в държавните първенства през предходната година.
4.Организиране и провеждане на традиционни за Община Провадия спортни и туристически
прояви от спортните клубове и туристическите дружества, и Ученическия спортен календар.
Глава ІV
Методика за разпределяне на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността
на спортните клубове и туристическите дружества
Чл.19./1/Спортните клубове се делят, както следва:
1.спортни клубове за индивидуални спортове
2.спортни клубове за колективни спортове
/2/Туристическите дружества да бъдат отнесени към чл.19, ал.1, т.1.
Чл.20./1/Разпределянето на средствата, утвърдени с бюджета на Община Провадия за
финансово подпомагане на дейността на спортните клубове и туристическите дружества е, както
следва:
1. 75% за подпомагане на колективни спортове, съобразно критериите за оценка.
2. 25% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно критериите за
оценка.
/2/Спортните клубове - индивидуални спортове и туристическите дружества, кандидатстващи
за финансово подпомагане, се оценяват от комисията, съобразно посочените в чл.18 критерии, като
всеки критерий носи точки, както следва:
1.Постигнати резултати в Международния спортен календар, Държавния спортен календар и
Националния календар на Българския туристически съюз за предходната година.
0-20 точки
2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните, зоналните и
международни турнири и първенства за предходната година.
0-20 точки
3.Стимулиране развитието на Детско-юношеския спорт и туризъм в Общината - обхват на
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в държавните
първенства през предходната година. 0-40 точки
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4.Организиране и провеждане на традиционни за Община Провадия спортно-туристически
прояви от спортните клубове и туристическите дружества и Ученическия спортен календар през
предходната година. 0-20 точки
/3/Спортните клубове - колективни спортове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се
оценяват от комисията, съобразно посочените в чл.18 критерии, като всеки критерий носи точки, както
следва:
1.Участие на спортните клубове в регионални и зонални турнири и първенства за предходната
година.
0-30 точки
2.Класиране на отборите на спортните клубове от първо до шесто място в турнири и първенства
за предходната година. 0-20 точки
3.Наличие на детски и юношески отбори по възрастови групи към съответния спортен клуб.
0-30 точки
4.Организиране от спортните клубове на общински турнири и състезания за предходната
година.
0-15 точки
5.Участие в клубни прояви и организирани общински турнири и състезания за предходната
година.
0-5 точки
/4/Максималният сбор точки за един спортен клуб или туристическо дружество не може да е
повече от сто.
Глава V
Указания за финансиране
Чл. 21. /1/Спортните клубове и туристическите дружества подават заявление за финансиране
до:
1. кмета на Община Провадия
2. председателя Общински съвет Провадия
/2/ Финансирането се извършва на два транша, след проверка на пълнотата и редовността на
документите от комисията по чл.9 от настоящата наредба по Условията за финансово подпомагане от
Община Провадия.
/3/ Взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.
/4/ След сключване на договори с одобрените за финансиране спортни клубове и туристически
дружества, средствата се превеждат по банков път.
Глава VI
Условия, процедура и ред за отчитане. Контрол и санкции
Чл.22./1/Спортните организации и туристическите дружества, получили финансово
подпомагане по реда на тази наредба, разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват
пред Община Провадия целесъобразността на изразходваните през годината средства.
/2/За отчитане разходването на предоставените им средства спортните клубове и
туристическите дружества изготвят и представят годишни финансови отчети в съответствие с
изискванията на счетоводното законодателство /Закона за счетоводството и Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор, чл. 2, ал. 2, т. 8/ и в срокове, определени в договора за
финансово подпомагане.
/3/Община Провадия упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от
Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за
дейността и да извършат проверки.
/4/Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния
спортен клуб и туристическо дружество.
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Чл.23.Ежегодно, до 31.01 /януари/, председателите на спортните клубове и туристическите
дружества, получили финансово подпомагане от общинския бюджет, представят отчет за дейността си
за предходната година пред кмета на общината и Общинския съвет Провадия. Отчетът трябва да
съдържа следното:
1.членство в лицензирана спортна федерация или Български туристически съюз;
2.изпълнение на мероприятията, заложени в годишната програма за спортно/туристическо
развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб/туристическото дружество;
3.изпълнение на график за тренировъчна и спортна дейност;
4.обхват на спортуващите по възрастови групи;
5.постигнати резултати в състезания, включени от съответната
спортна федерация в държавния спортен календар, националния календар на Българския туристически
съюз и в мероприятия от общинския спортно-туристически календар;
6.представяне на документи, подкрепящи дейността /копие от грамоти, протоколи от участия в
състезания/;
7.планиран брой трениращи/участници в спортните клубове/туристическите дружества в
началото на годината и общ брой в края на годината.
Чл.24.При нарушение на изискванията на тази наредба, Община Провадия има право
едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане. Субсидията се
възстановява и се преразпределя от комисията по реда на критериите на чл.18.
Чл.25.Ако финансовите средства разрешени за конкретно спортно състезание не се преведат от
Общината до провеждането му или ако не се проведе по независещи от клуба причини, същите могат
да се ползват и за следващи такива, след представяне на нов финансов план.
Чл.26./1/Спортните клубове и туристически дружества, получили финансово подпомагане се
отчитат с междинен и окончателен финансов отчет.
/2/Междинният отчет е за периода от 01 януари до 30 юни на текущата година и се представя до
30 юли на същата година.
/3/Окончателният отчет се представя до 31 януари на следващата календарна година.
/4/На спортен клуб или туристическо дружество, които не са представили в срок междинен
отчет за получената субсидия, не се превежда следващ транш от годишния им размер на субсидията.
/5/На спортен клуб или туристическо дружество, които не са представили в срок окончателния
отчет за получената субсидия, не подлежат на такава за следващата календарна година.
Чл.27.Кметът на Община Провадия прекратява финансовото подпомагане на спортния клуб и
туристическото дружество при:
1.Прекратено членство в съответната спортна федерация или Българския туристически съюз.
2.Преустановена спортно-състезателна или туристическа дейност.
3.За които се установи, че е кандидатствано за финансово подпомагане чрез недобросъвестно
представени документи и неверни данни.
Чл.28.Спортни клубове и туристически дружества отчели финансови средства чрез
недобросъвестно представени или некоректно изготвени документи се лишават от финансово
подпомагане за срок от 1 /една/ година и възстановяват субсидията в пълен размер ведно с лихва,
определена според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.
Чл.29.Спортни клубове и туристически дружества, които използват финансовите средства не
по предназначение, възстановяват неправомерно разходените средства в пълен размер ведно с лихва,
определена според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.
Глава VІІ
Процедура по договаряне
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Проект
Чл.30.Процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните
клубове
приключва с подписване на договор между кмета на Община Провадия и председателя на всеки
одобрен спортен клуб.
Чл.31.След сключване на договорите между Община Провадия и всички одобрени спортни
клубове, финансовите средства се превеждат по банков път.
Чл.32.Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат на финансов одит от отдел
„Вътрешен одит” на Община Провадия.
Глава VІІІ
Допълнителни разпоредби
§1.При постигнати високи спортни успехи от изключително национално значение (Световна
титла, Европейска титла) от даден състезател, той има право на еднократно, индивидуално
подпомагане в размер, определен от Общински съвет Провадия.
§2.Тази наредба не се прилага за следните видове спортни клубове:
- Спортни клубове за хора с увреждания;
- Професионалните спортни клубове.
Глава ІX
Преходни и заключителни разпоредби
§3.Изпълнението и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществяват от кмета на
Община Провадия или определени от него длъжностни лица.
§4.По смисъла на тази Наредба:
1.”колективни спортове” са само тези, в които има отбор от точно определен брой състезатели
и нямат други вариации.
2.”индивидуални спортове” са всички останали, дори и да имат отборни състезания или
дисциплини с двойки, четворки и др.
§5.Заявления от спортните клубове и туристическите дружества за финансово подпомагане от
Община Провадия се подават по дадените указания в тази Наредба.
§6.Междинните и годишният отчет се представят на комисията по образци, както следва:
-формуляр за финансов отчет - първи транш /Приложение №2
-формуляр за финансов отчет - втори транш /Приложение №3
-формуляр за годишен финансов отчет /Приложение №4
-опис на получените суми за класиране на участници /Приложение №5
-ведомост за изплатени суми / Приложение №6
§7.Наредбата отменя Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане
на спортните организации и туристическите дружества в Община Провадия, приета с решение №19351/28.03.2013 год., изменена и допълнена с решение №7-117/27.04.2016 г.
§8.Настоящата Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните организации и туристическите дружества в Община Провадия се издава на основание чл.21,
ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове и е приeта с Решение № … ……. от ……… г.
на Общински съвет Провадия и влиза в сила от 01.01.2017 год.
Председател на ОбС Провадия:
Христо Гичев /п/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният:______________________________________________________
/име, презиме, фамилия/
Председател на СК:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
С адрес на управление:
_________________________________________________________________
/към датата на подаване на заявлението/
Телефон за връзка:

Е – mail:

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.Данните, посочени в приложените към заявлението документи, са верни и пълни.
2.Състезателите на спортния клуб, с изключение на националните състезатели по
съответния спорт във възрастова група мъже/жени, водят тренировъчен и учебен процес на
територията на Община Провадия.
3.Картотекираните състезатели са преминали през задължителните медицински прегледи.
4.Спортният клуб отговаря на условията по чл…… и не са налице отрицателните
изисквания по чл….. от Наредба №20 за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните организации и туристическите дружества в Община Провадия

Подпис: ......................................
Дата:
гр. Провадия

/печат/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ФОРМУЛЯР

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №_______ / _________
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________
наименование на организацията
ДОГОВОР №___________/_________год.

Утвърдена сума :
Решение №…………………
Банкови преводи от
Община Провадия

Отчетени средства до
датата на този отчет

Размер на средствата,
който се отчитат с този
отчет

първи транш
лв.

вид на документа, дата

първи транш
лв.

вид на документа, дата

лв.
словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния документ

№/дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
лв.

ст.

Всичко:
Председател:_________________
печат на организацията
Гл.счетоводител:
Изисквания:
Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални
документи за направените разходи по договора.
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството в т.ч. към всяка
фактура се прилага касова бележка, към всеки разходен документ – платежен документ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ФОРМУЛЯР

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №_______ / _________
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________
наименование на организацията
ДОГОВОР №___________/_________год.

Утвърдена сума :
Решение №…………………
Банкови преводи от
Община Провадия

Отчетени средства до
датата на този отчет

Размер на средствата,
който се отчитат с този
отчет

Втори транш
лв.

вид на документа, дата

Втори транш
лв.

вид на документа, дата

лв.
словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния документ

№ /дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
лв.

ст.

Всичко:

Председател:_________________
печат на организацията
Гл.счетоводител:
Изисквания:
Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални
документи за направените разходи по договора.
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството в т.ч. към всяка
фактура се прилага касова бележка, към всеки разходен документ – платежен документ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ФОРМУЛЯР

ЗА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА _______ГОД.
ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________
наименование на организацията
ДОГОВОР №___________/_________год.

Утвърдена сума :

Решение № …………………
Банкови преводи от
Община Провадия

Отчетени средства до
датата на този отчет

Размер на средствата,
който се отчитат с този
отчет

първи транш
лв.

вид на
документа,
дата

втори транш
лв.

вид на документа,
дата

първи транш
лв.

вид на
документа,
дата

втори транш
лв.

вид на документа,
дата

лв.
словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:
№

Вид на отчетния документ

№/дата

Описание на
извършените разходи

Стойност
лв.

ст.

Всичко:
Председател:_________________
печат на организацията
Гл.счетоводител:
Изисквания:
Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални
документи за направените разходи по договора.
Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството в т.ч. към всяка
фактура се прилага касова бележка, към всеки разходен документ – платежен документ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ОПИС
на получените суми за класиране на участниците
от …………………………………………………………………………….
/турнир, състезание/
проведен на ………………………………………………………

№

Трите имена на участника

ЕГН

класиране

Председател : ………………
/………../

………….
/дата/
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сума

подпис

Проект
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ВЕДОМОСТ
за изплатените суми при провеждане на …………………………………
…………………………………………………………………………….
/турнир, състезание/
проведен на ………………………………………………………

№

Име и фамилия

ЕГН

длъжност

сума

Марка на
автомобил
и изминати
км.

№ на
фактура
за
гориво

Председател : ………………
/………../

………….
/дата/
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сума

подпис

