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НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СПОРТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и 

разпределение на финансови средства от бюджета на Община Ботевград за финансово 

подпомагане на спортните клубове. 

(2) Средствата по ал.1 се осигуряват от бюджета на Община Ботевград и са 

предназначени само за подпомагане дейностите на спортните клубове и развитието на спорта 

за всички, съобразно изискванията на Наредбата. 

 

Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане се осъществява за неикономически спортни 

дейности с масов характер, предназначени за развитие на детско-юношеския спорт, 

аматьорския, любителския масов спорт, спорта за хора с увреждания, и които са достъпни за 

всички деца и юноши, мъже и жени, спортуващи на територията на община Ботевград; 

(2) Финансовото подпомагане по ал. 1 се осъществява със средствата за развитие на 

спорта, формирани от собствени приходи на Община Ботевград.  

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл.3. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община 

Ботевград, трябва да отговарят на следните условия:  

1. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност със седалище на територията на община Ботевград и развиващи 

спортна дейност на територията на община Ботевград;  

2. да са регистрирани в Националния регистър на спортните организации на 

Министерството на физическото възпитание и спорта;  

3. да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация;  

4. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от 

съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и в мероприятия от Общинския 

спортен календар;  

5. да нямат финансови задължения към общината и държавата;  

6. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния 

счетоводен стандарт. 

 

Чл.4. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.11 от 

Закона за физическото възпитание и спорта.  

 

Чл.5. Право на финансово подпомагане от Община Ботевград имат спортни клубове, 

които имат треньори с професионална правоспособност, вписани в регистър на треньорските 

кадри към съответните федерации и съюзи, или притежаващи международни сертификати за 

правоспособност.  

 

Чл.6. В годината на кандидатстване за финансиране спортните клубове трябва да са 

регистрирани и да са развивали дейност минимум една година преди това. Не се подпомагат 

спортни клубове, на които Община Ботевград е отдала за ползване стопански обекти, 

приходите от които остават за клуба и на клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от 

спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя.  

Чл.7. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества, както 

и професионални спортни клубове.  
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Чл.8. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.  

 

Чл.9. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове, както и за 

стимулиране на състезатели и треньори, могат да бъдат:  

1. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния 

спортен календар /ДСК/ за предходната година - състезатели на спортни клубове, участвали и 

класирани в Държавните, Европейски и Световни първенства за предходната година;  

2. Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в Община Ботевград - обхват 

на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове;  

3. Организиране и провеждане на традиционни за Община Ботевград спортни прояви от 

спортните клубове;  

4. Организиране и провеждане на състезания и турнири, включени в Ученическия 

спортен календар през предходната година. 

 

ІII. ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

Чл. 10. Кметът на община Ботевград със заповед назначава комисия за условията, реда и 

критериите за подпомагане на спортните клубове в състав: председател, зам.-председател, 

секретар и членове, включваща задължително: правоспособен юрист, експерт от дирекция 

„Счетоводна дейност и бюджет“, експерт от дирекция „Хуманитарни и социални дейности“, и 

общински съветници, определени с решение на Общински съвет – Ботевград. 

 

Чл. 11. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях 

документи, като 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 за съответната година.  

(2) Комисията изготвя протокол със становище и определя индивидуалния размер на 

средствата за финансово подпомагане на  спортните клубове, подлежащ на последващо 

договориране за съответната година. При определянето на средствата, комисията се 

съобразява с критерии за разпределение:   

1. стойността на 1 точка се определя, като общият размер на утвърдените средствата за 

финансово подпомагане за спорта се раздели на общия брой получени точки на всички 

получатели-спортни клубове;  

2. средствата за  всеки получател-спортен клуб се изчисляват като произведение от 

получените точки по стойността на 1 точка. 

(2) В протокола се съдържа и информация за изпълнение на условията и критериите на 

тази наредба. Комисията съставя протокол, който съдържа: 

1. състав на комисията; 

2. опис на получените за разглеждане формуляри; 

3. мотивирани предложение за отхвърляне на кандидати, които не са изпълнили реда и 

условията за предоставяне на финансово подпомагане на тази наредба.  

(3) При констатирана неточност или непълнота на предоставените документи, комисията 

има право еднократно да изиска от спортните клубове допълнителни сведения и документи, 

както и да извърши проверки, за да се запознае на място с данните, отразени в тях.  

(4) Въз основа на получените точки от всички спортни клубове, комисията определя 

какъв процент от средствата следва да получи всеки от спортните клубове.  

(5) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за определяне на 

съответната част от средствата за подпомагане на спортните клубове, утвърдени с бюджета на 

Община Ботевград, която да бъде предоставена на съответния спортен клуб.  

(6) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа минимум:  

1. състав на комисията;  
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2. опис на получените за разглеждане заявления;  

3. определя съответните точки, съгласно настоящата наредба, и определения процента 

на който те съответстват за всеки спортен клуб;  

4. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления; 

5. списък на спортни клубове, които ще бъдат подпомогнати, и размера на финансовите 

средства, които ще им бъдат отпуснати.  

(7) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т.5 на 

предходната алинея с размера на целевите средства, предвидени в бюджета на Община 

Ботевград за финансово подпомагане на спортните клубове в община Ботевград.  

 

Чл. 12. (1) В срок до 10 работни дни от приключване на работата си, комисията представя 

протокола на Кмета на община Ботевград за утвърждаване и на председателя на Общински 

съвет – Ботевград – за сведение. 

 (2) Утвърденият списък с разпределените и одобрените предварителни суми за 

подпомагане на спортните клубове се публикува на сайта на Община Ботевград в 3-дневен 

срок от утвърждаването. 

 

Чл. 13. (1) В 7-дневен срок от публикуване на утвърдения списък, заинтересованите и 

одобрени спортни клубове подават в деловодството на Община Ботевград попълнен и 

подписан от тях информационен финансов план (Приложение № 4 и 4.1). 

(2) В срок до 15 март на текущата година представители на ръководството на одобрените 

спортни клубове или упълномощени от тях лица се явяват за подписване на договор в 

Дирекция „Правно обслужване и общинска собственост“. 

(3) Неразделна част от договора е информационният финансов план.  

 

Чл.14. Община Ботевград подпомага спортни клубове, отговарящи на Условията, приети 

от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.  

 

Чл.15. Спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Ботевград 

за следващата бюджетна година, подават до Кмета на Община Ботевград до 31 декември на 

предходната година заявление (Приложение 1), което съдържа подробно описание на 

необходимостта от финансиране и конкретната сума. Към заявлението се прилагат:  

1. удостоверение за актуално правно състояние;  

2. удостоверение за лиценз, издадено от Министерството на физическото възпитание и 

спорта;  

3. декларация за изградена система за финансово управление и контрол;  

4. годишна програма за спортно развитие (Спортен календар), утвърдена от 

Управителния съвет на спортния клуб;  

5. удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на задължения към 

държавата и общината;  

6. документи по чл.3 от Наредбата.  

 

Чл.16 (1) Размерът на финансовите средства, които Община Ботевград отпуска за всеки 

спортен клуб, се гласуват от Общинския съвет с бюджета на Община Ботевград всяка 

календарна година.  

(2) Утвърдените от Общинския съвет средства от общинския бюджет за подпомагане 

дейността на спортните клубове не се изплащат еднократно в пълен размер, а се предоставят 

за конкретна необходимост – за участие, за закупуване на тренировъчни пособия и други.  

(3) Утвърдените от Общинския съвет средства от общинския бюджет за подпомагане 

дейността на спортните клубове могат да се преразпределят между тези клубове, когато за 

някой от тях е отпаднало основанието за финансиране, а друг е заявил по реда на чл.14 

необходимост или недостиг на средства.  
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(4) В случаите на предходната алинея решението за преразпределение на средства се 

взима от Общински съвет на основание чл.21 ал.1 т.6  от ЗМСМА.  

 

Чл.17. Заявленията за финансиране на конкретни мероприятия на съответния спортен 

клуб с писмена декларация от представляващия клуба за наличието на условията по чл.14 от 

тази Наредба постъпват и се разглеждат в отдел „Хуманитарни и социални дейности“ при 

Община Ботевград. След проверка на пълнотата и редовността на документите, съгласувано с 

юрист, се прави предложение на Кмета да вземе следното решение:  

1. одобрява и финансира в пълен размер;  

2. одобрява и частично финансира;  

3. не одобрява и не финансира.  

 

Чл.18. При одобрение и решение за пълно или частично финансиране средствата се 

превеждат по банков път в 5-дневен срок от одобрението.  

 

ІV. ОТЧЕТ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 19. Спортните клубове нямат право със средства на финансово подпомагане по тази 

наредба да извършват други разходи, извън допустимите и посочените в тази наредба и 

информационния финансов план (Приложения № 5). 

 Чл. 20. (1) Получателите-спортни клубове отчитат фактическото разходване на 

финансовите средства за текущата година до 31 януари на следващата година. Всички отчети 

трябва да бъдат заверени с „вярно с оригинал“ и печата на съответния спортен клуб, входирани 

в деловодството на Община Ботевград. 

 (2) Отчитането на средствата се документира с формуляр за финансов отчет 

(Приложение № 5). 

 (3) Към формуляра за Финансов отчет се прилагат в зависимост от разходите по 

информационния финансов план, попълнени таблици, приложение към наредбата.  

 (4) В отчетните документи спортният клуб прилага копия на документи, като 

съставените от него да бъдат заверени „вярно с оригинала“: 

 1. разходно-оправдателни документи – фактури, счетоводни справки, ведомости за 

заплати, платежни документи, договори, заповеди, протоколи, разходни норми, декларации и 

др.; 

 2. извлечения от аналитичните счетоводни регистри за сумите, които се отпускат – за 

отчетените приходи, разходи, активи и пасиви;  

3. декларация за изпълнение на условията за финансово подпомагане (Приложение № 7); 

4. документация, свързана със структурно-организационната обособеност на 

получателя- спортен клуб. 

 (5) В случаите, в които през годината са настъпили промени относно неизпълнение на 

някое от условията по настоящата наредба, спортният клуб следва незабавно да уведоми 

Община Ботевград с цел предприемане на действия за възстановяване на неправомерно 

получените средства, ведно със законната лихва от датата на предоставянето им до датата на 

окончателното възстановяване.  

(6) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства надвишава размера на 

финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, размерът на 

извършените разходи се признава до размера на предварително отпуснатите финансови 

средства.     

 (7) Когато размерът на фактически отчетните финансови средства е по-нисък от размера 

на финансовите средства, които са предварително отпуснати съгласно договора, спортният 

клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Ботевград в срок до 31.01 на 

годината, следваща годината на отчитане. 
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 Чл. 21. (1) Контролът върху отчетените от спортните клубове средства се осъществява  

и от Дирекция  „Счетоводна дейност и бюджет“ при Община Ботевград. 

 (2) Длъжностни лица от отдел „ХСД“, съвместно с експерт - финансист от дирекция „СД 

и Б“, извършват проверка за законосъобразност и целесъобразност. За установени 

неправомерно отчетени разходи се изготвя становище. 

 (3) Отчетът и становището към него се предоставя на Дирекция  „Счетоводна дейност и 

бюджет“ за последващ контрол. 

  

 Чл. 22. (1) За установените нарушения  по отчитане на разходи за предоставените 

средства, спортните клубове възстановяват пълния размер на средствата по нередовните 

отчетни документи и/или на недопустимите разходи, ведно със законната лихва от датата на 

получаване на финансовите средства до окончателното им изплащане.  

 (2) За установеното по ал. 1 спортните клубове се уведомяват писмено за 

възстановяване на средствата, ведно със законната лихва, в едномесечен срок от 

уведомяването.  

  

 Чл. 23. (1) Цялата документация, свързана с предоставянето на финансови средства за 

подпомагане на спорта в Община Ботевград, се съхранява, както следва: 

 1. в отдел „ХСД“ – документация, свързана с кандидатстване, определяне на точки и 

размер на средствата, архивиране на попълнени методики за контрол, кореспонденция и др.; 

 2. дирекция „СД и Б“ – финансови отчети, становища по осъществен контрол и писма за 

възстановяване на суми. 

(2) Документацията се съхранява съобразно правилата за съхранение и контрол в 

общинска администрация. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Аматьорски масов спорт“ – колективни и индивидуални спортове, в които се 

провежда доброволна физическа активност и спорт от спортисти аматьори, за които това не е 

основна професия и не получават възнаграждение за тази дейност. 

2. „Любителски масов спорт“ – колективни и индивидуални спортове, обхващащ мъже и 

жени, които в свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано 

практикуване укрепват своето здраве и физическа активност чрез спорт. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 133 от Закона за физическото 

възпитание и спорта. 

 

§ 3. (1) Настоящата наредба влиза в сила от момента на приемането й с Решение  

№……../………………….. г. на Общински съвет – Ботевград.  

(2) Настоящата наредба се довежда до знанието на населението, чрез публикуване в 

сайта на Община Ботевград. 
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Приложение № 1 

                                                                                                                      Към чл. 15, ал. 1 

 

 

Вх. № ___________ / __ . __ . ____ г. 

 

ДО 

ОЩИНА БОТЕВГРАД 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ НАРЕДБА 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД 

 

ИМЕ НА СПОРТНИЯ КЛУБ 

/по съдебно решение/ 
 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:  

 

ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА: 

- име, презиме и фамилия 

- длъжност 

- телефон (GSM) 

- e-mail: 

 

ЕИК ПО БУЛСТАТ:  

Декларация по чл. 15, т. 4 от Наредбата 

 

Декларирам, че представляваният от мен спортен клуб извършва: 

-  само неикономически дейности, включително  дейности за  развитие на масовия детско-

юношески спорт или 

- икономически и неикономически дейности, като всяка от тях е счетоводно обособена 

самостоятелно чрез аналитични счетоводни сметки или чрез самостоятелен субект. 

 

Информиран съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за невярно 

декларирани данни и обстоятелства. 

 

Декларатор: …………….. 

име, фамилия, подпис и печат 

 

Забележка: При попълване на декларацията невярното се зачертава 

БАНКОВА СМЕТКА: 

- Банка 

- BIC 

- IBAN 

 

Опис на приложените документи ДА/НЕ 
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1. удостоверение за актуално правно състояние;   

2. удостоверение за лиценз, издадено от Министерството на физическото 

възпитание и спорта;  
 

3. годишна програма за спортно развитие (Спортен календар), утвърдена 

от Управителния съвет на спортния клуб;  
 

4. удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на 

задължения към държавата и общината;  
 

5. документи по чл.3 от Наредбата.   

  

Други: (описват се)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Декларирам, че предоставям необходимите документи и за неверни данни нося съдебна 

отговорност. 

 

Председател: ……………………………………………………….. 

Име, фамилия, подпис и печат 

 

Дата: …………………. 
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Приложение № 2 

Към чл. 14 

 

МЕТОДИКА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА 

ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  ЗА  ДЕТСКО ЮНОШЕСКИТЕ ШКОЛИ  

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.  

    

 
   

К1. Брой картотекирани спортисти, взели 

участие в проявите от ДСК, съобразно 

норматива на съответната спортна федерация 

Брой 

състезатели 

във 

възрастова 

група. 

Точки за 

възрастова 

група 

Получени 

точки 

(бр. 

състезатели х 

К)  

1. Младежи и девойки   К4= 6  

2. Юноши и девойки старша възраст.  К3= 4  

3. Юноши и девойки младша възраст.  К2= 3   

4. Момчета и момичета и деца до 12 г.   К1=2   

Общо точки       

Тежест     40 

К 1=общ брой точки х40/100       

Забележка:  
1. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека от съответната 

спортна федерация. Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива 

на съответната спортна федерация. 

2. Всеки спортист се посочва еднократно само във възрастовата група, отговаряща на годините, 

независимо от това в колко групи е картотекиран. 

 

К2. Спортно-състезателна дейност. 
Брой 

първенства 

Точки за 1 

първенство 

Получени 

точки 

Участие в национални първенства :   

колективни спортове: повече от 30 мача годишно 

при разменено гостуване 
  12   

колективни спортове: между 26 и 30 мача 

годишно при разменено гостуване  
  8   

колективни спортове: между 21 и 25 мача 

годишно при разменено гостуване  
  6   

колективни спортове: между 16 и 20 мача 

годишно при разменено гостуване  
  5   

колективни спортове: 15 и по-малко мача 

годишно при разменено гостуване 
  3   

колективни спортове: за всеки турнир при 

първенство в турнири 
  2   

индивидуални спортове: брой прояви  5  

Участие в зонални първенства – колективни 

спортове 
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разменено гостуване с 20 и повече мача    8   

разменено гостуване с по-малко от 20 мача   6   

за всеки турнир при първенство в турнири   4   

Участие в регионални  първенства – 

колективни спортове 
  2   

Общо точки       

Тежест     50 

К2=общ брой точки х 50/100       

1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация, 

удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или турнирите. 

2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички възрастови 

групи (на клуба). 

 

К3. Постигнати резултати на ДЮШ при 

спортния клуб  през предходната година Точки 

 

Отговор на 

спортния 

клуб  

(ДА/НЕ) 

Младежки олимпийски шампион (без значение от 

броя на спечелените медали) 80  

Световен шампион (без значение от броя на 

спечелените медали) 40  

Европейски шампион (без значение от броя на 

спечелените медали) 30  

Шампион на България* (без значение от броя на 

спечелените медали) 20  

Носител на „Купа България“ 15  

Подобрен национален рекорд (показателят е за 

наличие на подобрен рекорд, без значение на броя) 20  

Общо точки   

Тежест  10 

К3= общ брой точки х 10/100   

Забележка: За вписаните данни се представят протоколи. За национални рекорди се 

представят служебни бележки заверени от федерациите. 

 

Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите: 

К = К1 + К2 + К3 

 

Окончателен брой точки: 
  

  

 

Председател: ……………………………………………………….. 

Име, фамилия, подпис и печат                                                        Дата: …………………. 
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Приложение № 3 

 

МЕТОДИКА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЧИСЛЕНИЕ ТОЧКИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА 

ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  ЗА  АМАТЬОРСКИ МАСОВ СПОРТ – ПО ГРУПА МЪЖЕ 

И ЖЕНИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ СПОРТОВЕ  

 

 

К1. Брой картотекирани спортисти – мъже 

и/или жени, взели участие в проявите от ДСК, 

съобразно норматива на съответната спортна 

федерация 

Брой 

състезатели 

във 

възрастова 

група. 

Точки за 

възрастова 

група 

Получени 

точки 

(бр. 

състезатели х 

К)  

1. Мъже и жени   К1= 8   

Общо точки       

Тежест     40 

К 1=общ брой точки х40/100       

 

 

К2. Спортно-състезателна дейност. 
Брой 

първенства 

Точки за 1 

първенство 

Получени 

точки 

Участие в национални първенства :   

колективни спортове: повече от 30 мача годишно 

при разменено гостуване 
  12   

колективни спортове: между 26 и 30 мача 

годишно при разменено гостуване  
  10   

колективни спортове: между 21 и 25 мача 

годишно при разменено гостуване  
  8   

колективни спортове: между 16 и 20 мача 

годишно при разменено гостуване  
  7   

колективни спортове: 15 и по-малко мача 

годишно при разменено гостуване 
  6   

колективни спортове: за всеки турнир при 

първенство в турнири 
  5   

индивидуални спортове: брой прояви  5  

Участие в зонални първенства – колективни 

спортове 
  

разменено гостуване с 20 и повече мача    12   

разменено гостуване с по-малко от 20 мача   10   

за всеки турнир при първенство в турнири   4   

Общо точки       

Тежест     50 
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К2=общ брой точки х 50/100       

 

1. Удостоверява се с официален документ на съответната спортна организация, 

удостоверяващ броя на участващите отбори (състезатели) в първенство или турнирите. 

2. За индивидуалните спортове се отчита брой участия на ДП общо за всички възрастови 

групи (на клуба). 

 

 

К3. Постигнати резултати за мъже и жени при 

спортния клуб  през предходната година Точки 

 

Отговор на 

спортния 

клуб  

(ДА/НЕ) 

Олимпийски шампион (без значение от броя на 

спечелените медали) 80  

Световен шампион (без значение от броя на 

спечелените медали) 40  

Европейски шампион (без значение от броя на 

спечелените медали) 30  

Шампион на България* (без значение от броя на 

спечелените медали) 20  

Носител на „Купа България“ 15  

Подобрен национален рекорд (показателя е за 

наличие на подобрен рекорд, без значение на броя) 20  

Общо точки   

Тежест  10 

К3= общ брой точки х 10/100   

Забележка: За вписаните данни се представят: протоколи. За национални рекорди се 

представят служебни бележки заверени от федерациите. Методиката за колективните 

спортове се попълва от клубове, които продължават спортно-състезателната си дейност 

в годината на кандидатстване.  

 

Формула за изчисляване на общия брой точки получени по критериите: 

К = К1 + К2 + К3 

 

Окончателен брой точки: 
  

  

 

Председател: ……………………………………………………….. 

Име, фамилия, подпис и печат                                                        Дата: …………………. 
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Приложение № 4 

 

 

МЕТОДИКА 

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВ СПОРТ ЗА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ  

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА  
 

К1. Вид участия 
Размер на 

средствата  

Спортни клубове за хора с увреждания, които 

взимат участие в параолимпийски игри, 

международни, световни, европейски и държавни 

първенства  

  1500 лв. 

Спортни клубове за хора с увреждания, които 

получават финансиране и от други държавни или 

общински институции 

 

  1 000 лв. 

 

Клубове за хора с увреждания, които не участват в 

първенства  

 

   500 лв. 

 

 

 

Забележка: Участията се удостоверяват с протокол. 

 

 

Председател: ……………………………                                             Дата: …………………. 

Име, фамилия, подпис и печат                                                         
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Приложение № 5 

Към чл. 20, ал. 2 

ДО  

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ 

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ 

ОБЩИНА БУРГАС 

ФОРМУЛЯР 

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № _______ / _________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:____________________________________________________________ 

наименование на организацията 

ДОГОВОР №  ……………………………../………………………год. 

Утвърдена сума:                                           лв.   Получена сума:                                             лв.      

Отчетена сума:                                             лв.      

 

Направени финансови разходи по изпълнение на договора: 

 

No Вид на отчетния 

документ 

No и дата Описание на 

извършените разходи 

Стойност 

(лв.) 

Вид, No и 

дата на 

платежния 

документ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Всичко:   

  

Приложения към Финансовия отчет: 
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1.  

2. 

 

Председател: …………………………………………………………….. 

                                        (име, фамилия, подпис, печат на организацията)               

 

Главен счетоводител: ……………………………………………………. 

                                       (име, фамилия, подпис) 

 

Дата: ……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания: 

1. 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. 

2. Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за 

счетоводството в т.ч.  

* към всеки разходен документ се прилага съответния платежен документ.
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Таблица 1 към приложение № 5 

Към чл. 20, ал. 2 
 

Спортен клуб …………………………………………………..                

(наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 

 

Подготовка и възстановяване 
 

  Тренировъчен лагер Място Брой спортисти 
Възрастова 

група 
Брой дни 

Бр. 

треньори  

пансионат 

на ден 

пътни 

/общо/ 
Сума 

1                 0 

2                 0 

3                 0 

4                 0 

            Общо:     0 

 

 

 

Председател: ……………………………………………………….. 

(име, фамилия, подпис и печат) 

 

 

Дата: …………………. 
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Таблица 2 към приложение № 5 

Към чл. 20, ал. 3 

 

Спортен клуб …………………………………………………..                

(наименование) 

Гр./с …………………………………............                                
 

Спорт ……………………………………………… 
 

 

 

Държавен спортен календар/Международен спортен календар 
 

 

  Участие в ДП/МСК - дата и 

място 

Брой 

дни 

Възрастова 

група 

Брой 

спортисти 

Храна 

лева 

Нощувки 

лева 

Пътни 

(общо) 

лева 

Общо 

средства 

1               0 

2               0 

3               0 

4               0 

5               0 

6               0 

 

 

Председател: ………………………………………………………..      

(име, фамилия, подпис и печат)         Дата:  



Проект! 

Настоящият проект е изготвен от Временна комисия създадена с Решение №120/26.05.2022 г. и изм. с 

Решение №140/30.06.2022 г. на Общински съвет – Ботевград 

 

Приложение № 6 

Чл. 34, ал. 4, т. 5 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният .................................................................................................................... 

Председател на ........................................................................................................................ 
                                             (наименование на спортния клуб) 

гр. .............................., Община ............................., Област ........................................... 

Декларирам, че  

….  За срока на действие на договора за финансово подпомагане не е настъпила/е 

настъпила промяна в неикономическата дейност на Спортния клуб  

………………………………………….…………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ………........      Председател: ............................ 

(подпис и печат) 

 


