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НАРЕДБА  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ 

КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията, реда и критериите за 

законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от Община 

Горна Оряховица за подпомагане на спортните клубове, чиито седалища и дейност са 

на нейна територия. 

 (2) Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи детско - юношески 

спорт, тренировъчна и спортно-състезателна дейност във всички формации и спорт с 

престижни и социални функции. 

 (3) Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база 

постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхват 

възрастови групи от занимаващи се, спортна база и условия за развитие, оборудване с 

уреди и съоръжения на спортните бази. 

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 2. Право на финансиране имат спортните организации по смисъла на чл. 11 от 

Закона за физическото възпитание и спорта, които развиват спортове с престижни или 

социални значими функции. 

 

Чл. 3. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от 

Община Горна Оряховица трябва да отговарят на следните условия: 

 т. 1. Да са вписани в Централния регистър на Министерството на правосъдието 

като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност и в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на 

членуващите в тях спортни клубове към Министерството на младежта и спорта; 

 т. 2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация 

или национална спортна организация и да са вписани в централния регистър на 

Министерството на младежта и спорта; 

 т. 3. Да водят активен тренировъчен процес и участват, както в състезания, 

включени в държавния спортен календар на съответната лицензирана спортна 

федерация, така и в прояви на общината; 

 т. 4. Да водят отчетност , позволяваща им отчитането пред Община Горна 

Оряховица да се извършва по ред и начин определен от Общината; не   

т. 5. Да развиват дейност на територията на Община Горна Оряховица; 

 т. 6. Да имат годишен план за спортно развитие и спортни резултати, утвърден 

от управителните им органи; 

      т. 7. Да нямат финансови задължения към  държавата и общината 

          

Чл. 4. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 
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Чл. 5. Не се подпомагат клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел в частна полза.  

    

Чл. 6. Не се подпомагат спортни клубове, издържани от фирми и физически лица, 

на които Община Горна Оряховица е отдала за ползване стопански обекти, приходите 

от които остават за клуба. 

 

Чл. 7. Състезатели, участвали в състезания в повече от един спорт, се финансират 

само за постиженията в основния им спорт. 

 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ 

КЛУБОВЕ: 

 

Чл. 8. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане по реда 

на тази наредба трябва да отговарят на един от следните критерии: 

т. 1. Техни спортисти и/или отбори да са постигнали резултати в международния 

спортен календар /МСК/ и държавния спортен календар /ДСК/ за  предходната година.  

т. 2. Да са подготвили състезатели, участвали и класирани в европейски и световни 

първенства през предходната година; 

т. 3. Да са подготвили състезатели и/или отбори по възрастови групи, участвали и 

класирани в държавните първенства през предходната година;  

      т.4. Да организират и провеждат традиционни за Община Горна Оряховица спортни 

състезания и състезанията включени в Ученическите игри; 

      т. 5. Критерии за конкурентност – в отборните и индивидуалните спортове, както и 

принадлежност към групата на олимпийските и не олимпийските спортове. 

 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 

А. ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА: 

 

 А – 1. Всеки спортен клуб отчита класиране на свои състезатели от международни 

първенства, както следва: 

 

 

                    Таблица №1 

 

Вид на първенството Мъже / Жени Юноши/ Девойки 

Младежи 

Световни първенства До VІІІ място До VІІІ място 

Европейски първенства До VІ място До VІ място 

Балкански игри  До VІ място До VІ място 

 

А – 2. Класирането на състезатели от съответните спортни клубове в тези първенства се 

оценява по следния начин: 
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          Таблица № 2 

 

Световни първенства Европейски първенства Балкански игри Класи 

ране Мъже / 
Жени 

Юноши 

Девойки/Младежи 

Мъже/Жени Юноши 

Девойки/Младежи 

Мъже/Жени Юноши 

Девойки/ 

Младежи 

І 245 125 200 100 140 90 

ІІ 215 105 170 80 110 70 

ІІІ 195 90 150 75 90 65 

ІV 180 80 135 65 80 60 

V 160 75 110 60 70 55 

VІ 150 70 100 55 60 50 

VІІ 130 60 - - - - 

VІІІ 120 50 - - - - 

 

А – 3. От участието  на даден състезател в състезание от МСК се вземат всички 

класирания. 

А – 4. Спортен клуб, подготвил състезател-участник в световно, европейско първенство 

или Балканиада, получава еднократно за всеки състезател точки, както следва: 

 

 

          Таблица №3  

 

Вид първенства Мъже/ Жени Юноши / 

Девойки/Младежи 

Световни първенства 50 т. 40 т. 

Европейски първенства 30 т. 20 т. 

Балкански игри 25 т. 15 т. 

 

А – 5. Точките получени от спортните клубове за класиране на техните състезатели /по 

този раздел – международни първенства/ не се умножават по допълнителен 

коефициент. Отразяват се във Формуляр 1. 

 

 

 

Б. ОТ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА  

 

Б – 1. Количеството точки от държавните първенства за съответния спортен клуб се 

формират, в зависимост от броя на спортистите /по възрастови групи и отбори/ взели 

участие в състезания от ДСК за съответната година. 

Б – 2. 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 и в 

кое държавно, областно и регионално първенство е взел  индивидуално или отборно 

участие. Отразяват се във Формуляр №2. Точките се оценяват по Таблица № 4А и 

Таблица № 4 Б: 
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Размер на точките, които клубовете получават за класиране на всеки свой 

състезател, участвал в държавно първенство: 

          

          Таблица №4А 

 

Възрастови групи Класи 

ране деца Юноши/ 

Девойки 

Мл. възраст 

Юноши/ 

Девойки 

Ст. възраст 

младежи Мъже/ Жени 

І 45 55 68 75 90 

ІІ 35 43 53 60 70 

ІІІ 33 41 50 57 66 

ІV 29 35 43 48 57 

V 25 30 37 42 49 

VІ 21 26 32 36 42 

VІІ 19 23 28 34 37 

VІІІ 18 22 26 32 35 

ІХ 16 20 24 30 25 

Х 15 18 23 28 20 

ХІ 14 17 21 27 - 

ХІІ 13 16 20 26 - 

ХІІІ 12 15 18 - - 

ХІV 11 14 17 - - 

ХV 10 13 16 - - 

ХVІ 9 12 15 - - 

           

 

 

 

 

 

 

 

         Таблица № 4 Б: 

 

Областно, регионално и зонално първенство 

класиране деца Юноши и 

девойки 

мл.възраст 

Юноши и 

девойки ст. 

възраст 

младежи Мъже и 

жени 

І 18 22 27 30 36 

ІІ 14 17 21 24 28 

ІІІ 13 16 20 23 26 

ІV 12 14 17 19 23 

V 10 12 15 17 20 

VІ 9 11 13 15 17 

 

Забележки: 

т.1. За колективните спортове се начисляват точки за всички състезатели от отбора по 

отделно, основни и резерви, но не повече от 12 души; 
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т.2. За същите като основно първенство се признава и класирането за Национална купа. 

За индивидуалните спортове отборно класиране се признава само за спортове, чиито 

международни федерации имат официално признато такова; 

т.3. Възрастовите групи са 8 - деца, юноши  младша и старша възраст, девойки младша 

и старша възраст, младежи, мъже и жени; 

Б – 3. Получените точки от класирането на всеки състезател или отбор се умножават по 

коефициент за конкурентност, определящ се от броя на участвалите отбори или 

състезатели в съответните първенства, които клубове отразяват в отчетите си. 

 

Стойности на коефициента за конкурентност в зависимост от броя на участвалите 
отбори и ли състезател:  

 

         Таблица №5  

 

Отборни спортове Индивидуални спортове 
Брой участващи 

отбори 

Стойност на 

коефициента 

Брой участници Стойност на 

коефициента 

До 6 1.00 До 10 1.00 

До 10 1.20 До 20 1.20 

Над 10 1.30 До 30 1.30 

- - Над 30 1.50 

 

Б – 4. Сбора от всички точки, които клубовете са получили от участието на техните 

състезатели в държавните първенства се умножава по коефициента за обхват,  

определящ се  от броя на възрастовите групи от двата пола, в които се изявява 

съответния спортен клуб. Това се отразява във Формуляр № 3 

 

Стойности на коефициента за обхват в зависимост от броя на възрастовите групи, 

в които е участвал даден спортен клуб 

 

         Таблица № 6 

 

Брой 

възрастови групи 

Стойност на 

коефициента 

Брой възрастови 

групи 

Стойност на 

коефициента 

1 1.00 5 1.20 

2 1.05 6 1.25 

3 1.10 7 1.30 

4 1.15 8 1.35 

            

С този коефициент за обхват се умножават само точките от държавния спортен 

календар. 

 

 

Допълнителни изисквания: 

 т.1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от 

съответната спортна федерация или от протоколите за участия в съответните държавни 

първенства; 

 т.2. Броят на състезателите във всяка възрастова група да отговаря на норматива 

на съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от 

държавния спортен календар; 

 т.3. Общият сбор от точки, получен от участия в международния и държавния 

спортен календар се умножават с коефициент за олимпизъм, който спортния клуб 
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получава, в зависимост от принадлежността си към олимпийските или не олимпийските 

спортове и резултата се отразява във Формуляр № 3. Стойностите на този коефициент 

са:  

 - за олимпийски спортове и дисциплини – 1.5; 

 - за не олимпийски спортове и дисциплини – 1.0. 

Б – 5. Спортен клуб, които не ползва безвъзмездно общинска или държавна спортна 

база за тренировъчната си дейност, общия сбор от точки, съобразно изискванията се 

умножават с коефициент 1.2. 

Б - 6. Полученият общ брой точки съобразно изискванията, критериите и 

коефициентите по тази Наредба се умножава по коефициенти за категория на 

спортните клубове, съгл. чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗФВС: 

 - за І-ва категория –   2.00 

 - за ІІ-ра категория – 1.50 

 - за ІІІ-та категория – 1.25 

 - за ІV-та категория – 1.00 

 

 т.4. Категориите по предходната алинея се определят от съответната спортна 

федерация, съобразно предвидените в чл. 6, ал. 2 от ППЗФВС критерии и допълнително 

предвидени от спортните федерации критерии, съобразно спецификата на съответния 

спорт; 

 т.5. В случай, че съответната спортна федерация не е извършила категоризиране, 

комисията извършва категоризиране на съответния спортен клуб съобразно 

разпоредбите на чл. 6, ал.2 от ППЗФВС и критериите, посочени в Приложение № 1 

към настоящата наредба. 

 

  

ІV. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ 

КЛУБОВЕ: 

      Чл.9. Общата сума на средствата за спортните клубове, утвърдена с бюджета на 

Община Горна Оряховица за текущата година, се разделя, като 30% от средствата се 

разпределят по равно между спортните клубове, които отговарят на изискванията, 

останалите 70% са предмет на разпределение съобразно спортно – техническите 

резултати. 

  

 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Чл. 10. (1) Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община 

Горна Оряховица подават ежегодно заявление до  Кмета на общината до 31 януари, в 

което се вписват: 

- пълното юридическо наименование на клуба; 

- пълен и точен адрес за кореспонденция; 

- председател на клуба; 

- телефон за контакти; електронен адрес 

- банкова сметка;              

- подпис и печат на лицето, представляващо клуба, с което се декларира, че 

посочената информация е вярна и пълна и при промяна ще информират 

своевременно Община Горна Оряховица. 

 

(2) Към заявлението се прилагат: 
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- удостоверение за вписване на ЮЛНЦ в Централния регистър към Министерството 

на правосъдието; 

- удостоверение за вписване в националния регистър на лицензираните спортни 

организации и членуващите в тях спортни клубове на ММС; 

- удостоверение за актуално правно състояние на спортния клуб; 

- декларация относно броя на състезатели и треньори. 

- справка за приходи и разходи за предходната календарна година съгласно 

Формуляр№ 4; 

- годишен финансов план и план на дейностите и прогнозни резултати; 

- удостоверение за липса на задължения към държавата 

- попълнени отчети по формуляр 1,2,и 3 

- списък на състезателите и заверени картотеки на състезателите 

- протоколи на съответната федерация за класиранията от предходната 

календарна година  

 

(3) Финансовите средства се отпускат само по банков път на 3 / три / транша. 

  

 Размерът на финансовите средства се гласува с бюджета на Община Горна 

Оряховица всяка календарна година и се отпускат на организациите  след подписване 

на Протокол от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината. 

 

 (4) Спортните клубове, които са получили финансови средства от общинския 

бюджет отчитат и доказват пред Община Горна Оряховица целесъобразността на 

разходваните средства съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор и Национални счетоводни 

стандарти.  

(5) Клубовете представят в дирекция „БФСД „ на Община Горна Оряховица 

ежемесечни финансови отчети, до втория работен ден на следващия месец.До 15 

януари на следващата година спортните клубове представят копие от отчетните 

документи, заверени с печата на клуба и текст „вярно с оригинала” с подпис на 

длъжностното лице от клуба. При наличието на обективни причини, отчетът може да се 

отложи, не по-късно от 31 януари, при писмено излагане на причините, които налагат 

това. 

 

 

V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ  

 

Чл. 11. (1) Община Горна Оряховица чрез Дирекция ”Финансова и счетоводна 

дейност” упражнява контрол върху изразходването на отпуснатите финансови 

средства, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, 

информация за дейността и да извършва проверки на място. 

(2) За правомерни ще бъдат признати всички разходи, които са пряко свързани със 

спортната дейност на съответния клуб и са отчитани със следните документи: 

т.1. фактури, свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието или друго, 

свързано със спортно събитие; 

т.2. фактури за храна /без алкохол и коктейли /; 

т.3. хонорарни сметки или ведомост за изплатени хонорари; 

т.4. фактури за наем, поддръжка и ремонт на спортно съоръжение, свързано със 

състезанието или тренировъчен лагер и подготовка; 

т.5. фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и 

консумативи; 

т.6. фактури за нощувки; 
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т.7. разходи за материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни 

пособия и спортна екипировка; 

т.8. пътни, дневни разходи и нощувки, свързани с пътуване в чужбина. 

(3) Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, 

ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен 

процент към момента на предоставянето на средствата. 

(4) Спортни клубове, които не са отчели отпуснатите им по реда на тази наредба 

средства в определения срок на съответната година се лишават от подпомагане от 

Община Горна Оряховица за следващата календарна година. 

(5) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства, които са представили 

документи с невярно съдържание се лишават от финансово подпомагане за следващата  

календарна година.         

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Неразделна част от настоящата наредба са: Приложение №1и № 2, Формуляр№ 1, 

Формуляр №2, Формуляр № 3 и Формуляр №4. 

§  2. Настоящата наредба не се прилага за следните видове спортни клубове : 

- Спортни клубове за хора с увреждания 

- Спортни клубове за ветерани спортисти 

- Спортни клубове от приложни спортове 

- Спортни клубове моделните спортове 

- Обединени спортни клубове 

- Спортни клубове , развиващи само учебно-тренировъчна дейност до 3 години от 

първичната регистрация  

- Новосъздадени спортни клубове  

- Футболните  клубове  

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 3. Настоящата наредба е приета с решение No 91 от Протокол 7 /25.02.2016 г.  на 

Общински съвет Горна Оряховица и влиза в сила  след изтичане на сроковете по чл. 45 

предвидени в ЗМСМА. 

 

 

 

 

 


