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Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
 
 

Р  А  З  Д  Е  Л   І 
 

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С тази наредба се определят критериите, реда и условията за отпускане и разпределение на финансови 
средства от Община Смолян за финансово подпомагане на спортните клубове. 

 
Чл. 2. Средствата се предоставят за дейност на  спортни клубове, развиващи детско - юношески спорт във всички 
форми и спорт с престижни и социални функции, за учебно - тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно 
майсторство. 
  
Чл. З. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически 
резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от занимаващи се, предоставената спортно - 
техническа база и условия за развитие, както и степента на участие в общинските, областните,  държавни и 
международни прояви. 

 
Чл. 4. Община Смолян подпомага спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на Общината. 

 
  

Р  А  З  Д  Е  Л   ІІ 
 

УСЛОВИЯ  ЗА   ФИНАНСОВО  ПОДПОМАГАНЕ 
 
Чл. 5. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Смолян, трябва да отговарят на 
следните условия: 

1. Да са вписани в Централния регистър на Министерство на Правосъдието като юридически лица с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна дейност, да имат валидно членство в съответната лицензирана 
спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на Министерството на физическото възпитание и 
спорта; 

2. Да развиват и администрират спорт с престижни и/или социални функции; 

3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени в държавният спортен календар 
от съответната спортна федерация  и в мероприятия организирани от общината; 

4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата; 
 
5. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния счетоводен стандарт 9 / 

ДВ бр.22 от 2002 година; 
 

    6. Да развиват дейност на територията  на Община Смолян; 
 
Чл. 6. За финансово подпомагане от Община Смолян имат право спортните клубове по смисъла на чл.11 от Закона 
за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна дейност. 

 
Чл. 7. За  финансово подпомагане от Община Смолян имат право спортни клубове, които имат треньори с 
професионална правоспособност и квалификация /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни 
сертификати за правоспособност/. 

 
Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали 
дейност минимум една година преди това. 

 
Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества. 

 
Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в частна полза. 
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Чл. 11. Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Смолян е отдала за ползване стопански обекти, 
приходите от които остават за клуба и клубове осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори чрез получени 
срещу това стопански обекти или общинска земя, но не плащат наем на общината. 

 
 

Р  А  З  Д  Е  Л   ІІІ 
 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
 
Чл. 12. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва: 

/1/. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен календар /ДСК/ за 
предходната година 
         т.1 Състезатели на спортни клубове, участвали и класирали се  в Балкански, Европейски и Световни 
първенства, Олимпийски и Пара олимпийски игри за предходната година; 
         т.2 Постигнати резултати от състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните първенства 
за предходната година; 
         т.3 Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Международни турнири утвърдени от 
съответната федерация за предходната година. 

/2/. Стимулиране развитието на Детско – юношеския спорт в гр. Смолян –„Коефициент за  обхват” на 
състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в Държавните първенства през 
предходната година. 

/3/. „Коефициент за конкурентност” – в отборните и индивидуални спортове. 
        /4/. „Коефициент за Олимпизъм” – определящ принадлежността към групата на Олимпийските или не 
Олимпийските спортове. 
        /5/. Организиране и провеждане на традиционни за Община Смолян спортни  
прояви от смоленските спортни клубове. 

 
                                               
 

Р  А  З  Д  Е  Л   ІV 
 

МЕХАНИЗЪМ ЗА  ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
 

А. От международни първенства. 
Чл. 13. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както следва:  

 
                                                                                                                                      Таблица № 1 
 

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, 
Младежи 

Олимпийски игри До ХІІ-то място  До ХІІ-то място 
Пара олимпийски игри  До ХІІ-то място  До ХІІ-то място 
Световни първенства   До X-то място  До X-то място 
Европейски първенства  До VІІІ-мо място  До VІІІ-мо място 
Балкански  първенства  До VI -то място  До VI -то място 

 
 
      
 
      Чл .  1 4 .  Ког а то  с  едно  уч ас ти е  с е  о тчи та т  д ве  кл а сир ания  с е  в з ема  по -добро то .  
       
      Чл. 15. Спортен клуб подготвил състезател участник в Олимпийски игри, Пара олимпийски игри, Световни, 
Европейски и Балкански първенства, но класиран съгласно таблица №1,получава еднократно за всеки състезател 
точки както следва:  
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                    Таблица № 2                                                                                                            

  
Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, 

Младежи 
Олимпийски игри 80                  60 
Пара олимпийски игри 80                  60 
Световни първенства  60                  40 
Европейски първенства 40                  30 
Балкански  първенства 20                  10 
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             Чл. 16. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен 
календар се оценява по следният начин според Таблица 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    Таблица №3 
 

Класиран
е 

Олимпийски   Пара 
олимпийски 

Световни Европейски Балкански 

 игри игри първенства първенства първенства 
 м. /ж. м. /ж. м. юн./ д. юн./ д. м./ юн./ д. м./ 
   ж. младеж младеж

и 
ж. младежи ж. 

I 500 500 250 125 100 200 90 180 
II 450 450 240 105 80 170 70 150 
III 400 400 220 90 75 150 65 140 
IV 350 350 210 80 65 135 60 120 
V 325 325 200 75 60 110 55 100 
VI 300 300 190 70 55 100 50 90 
VII 275 275 180 60 50 90 - - 
VIII 250 250 170 50 45 80 - - 
IX 225 225 160 45 - - - - 
X 200 200 150 40 - - - - 
XІ 175 175 - - - - - - 
XІІ 150 150 - - - - - - 

 
                  Чл. 17. За спечелена Олимпийска квота, клубът получава еднократно 300 /триста / точки, като това се 
удостоверява в писмена форма от съответната спортна федерация. 
                  
                  Чл. 18. Точките получени от клубовете за класиране на техни състезатели по този раздел / 
Международни първенства, / не се умножават по допълнителен коефициент.  Те се отчитат в „Сектор А” на 
формуляр №2. 
 
                  Чл. 19. За класирането си в най – престижните първенства на планетата за мъже и жени в Олимпийските 
спортни дисциплини, отделните състезатели получават от Община Смолян освен точките и  еднократна парична 
награда в следният размер: 
 
Размер на премиите за състезателите, класирани на призови места в най – елитните първенства на 
планетата. 
                                                                                                             
                                                                                                         Таблица №4 

Класира
не 

Олимпийски   Световни Европейски Балкански 

 игри първенства първенства първенства 

I 10000 10000 5000 2000 
II 8000 8000 3000 1500 
III 6000 6000 2000 1000 
IV 4000 4000 1000 - 
V 3000 3000 800 - 
VI 2000 2000 500 - 
VII 1000 1000 - - 
VIII 800 800 - - 

 
* Личните треньори получават 100% от размера на премията на най-добре представилият се свой състезател. 
 
 

Б.  От Държавни, зонални и областни  първенства. 
          
        Чл. 20.  Общият брой точки от държавни, зонални и областни първенства за съответния спортен клубсе 
формира от сбора от точките на всички спортисти взели участия в състезанията от държавния спортен календар за 
предходната година, представени по възрастови групи и отбори. 
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        Чл. 21. За всеки свой състезател класирал се на държавните, зонални и областни първенства /индивидуални 
или отборни/, спортните клубове имат право да запишат най-много по 2 /две/ индивидуални класирания по избор 
независимо в коя възрастова група в кое държавно първенство (отборно или индивидуално) е взел участие.  

 
Чл. 22./а/. За колективните спортове се начисляват точки на всички състезатели от отбора по отделно – 

основни и резерви но не повече от 12 души участвали в състезание – волейбол, и не повече от 16 души участвали в 
състезания - футбол.  
                   /б/. Като основно първенство се признава и класирането в турнира за Националната купа. 
                  /в/. Възрастовите групи са 8 - деца /момчета и момичета/, юноши младша и старша възраст, девойки 
младша и старша възраст, младежи /мъже, жени/, мъже и жени. 
 
           Чл. 23. Състезатели участващи в състезания в повече от един вид спорт, се финансират само за постиженията 
в основния му спорт. 
             
           Чл. 24. При преминаване на състезател от един Смоленски клуб в друг Смоленски клуб двата клуба 
получават по 50% от точките за съответното постижение за първата година след преминаването. Съответното 
преминаване се удостоверява писмено от съответната спортна федерация. 
                           
 
  Точките се оценяват по Таблици  № 5, 6, 7. 
                            
Размер на точките, който клубовете получават за класирането на всеки свой състезател участвал в държавно 
първенство. 
                                                                                                                             Таблица № 5                                                                             
 
 

Държавно първенство – възрастови групи 
Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Младежи Мъже и 

жени 
I 45 55 68 75 90 
II 35 43 53 60 70 
III 33 41 50 57 66 
IV 29 35 43 48 57 
V 25 30 37 42 49 
VI 21 26 32 36 42 
VII 19 23 28 34 37 
VIII 18 22 26 32 35 
IX 16 20 24 30 30 
X 15 18 23 28 25 
XI 14 17 21 26 - 
XII 13 16 20 24 - 
XIII 12 15 18 - - 
XIV 11 14 17 - - 
XV 10 13 16 - - 
XVI 9 12 15 - - 
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Размер на точките, който клубовете получават за класирането на всеки свой състезател,  участвал в 
зоналните първенства. 

                                                                                                      Таблица № 6                                                 
 

                    Зонални първенства – възрастови групи 

Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Мъже и 
жени 

I 11 13 15 25 
II 8,2 10 11,5 20 
III 6,6 8 9,4 18 
IV 5,2 6,2 7,4 16 
V 4,2 5 6 12,5 
VI 3,4 4,1 5 10,5 
VII 2,6 3,1 3,8 8,4 
VIII 2,2 2,6 3,1 6,4 
IX 1,7 2,1 2,5 5,4 
X 1,4 1,7 2,1 4,2 
XI 1,1 1,4 1,6 3,4 
XII 0,9 1,1 1,3 2,8 

XIII 0,7 0,9 1,1 2,2 
XIV 0,6 - - - 
XV 0,5 - - - 
XVI 0,4 - - - 

 
 

Размер на точките, който клубовете получават за класирането на всеки свой   състезател, участвал в 
областното първенство. 
                                                                                                                     Таблица № 7 

                                                                                                                    
                    Областни първенства – възрастови групи 

Класиране Деца юн. д. мл. в. юн. д. ст. в. Мъже и 
жени 

I 5 6 7 12 
II 3,5 4,2 4,9 8,4 
III 2,6 3,1 3,8 6,4 
IV 1,9 2,2 2,6 4,5 
V 1,4 1,7 2 3,4 
VI 1,1 1,2 1,5 2,5 
VII 0,7 0,8 1 1,7 
VIII 0,5 0,6 0,8 1,3 
IX 0,3 0,3 0,6 0,9 
X 0,2 0,2 0,5 0,7 
XI 0,1 0,1 0,4 - 
XII 0,1 - - - 
XIII 0,1 - - - 

 
 
Чл. 25.  Резултатът от набраните точки от класирането на всеки състезател или отбор се умножават по 

„Коефициента за конкурентност”, който се определя от броя на участвалите отбори или състезатели, в 
съответните първенства, които клубовете отразяват в отчетите си  „Формуляр № 1А”или Формуляр № 1Б и „Сектор 
Б” на „Формуляр № 2. 
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Стойности на „Коефициента за конкурентност” в зависимост от броя на участвалите отбори или 
състезатели 
 
                                                                                                                                                         Таблица №8 
 

Отборни спортове         Индивидуални спортове 
 Бр.участващи отбори стойност     Бр. участници               стойности 
 До  6     1,00  До 10    1.10 
 До 10     1,25                     До 20 /от 10 до 20/    1,30 
 Над 10     1,35  До  30 / от 21 до 30 /                   1,40 
    Над 30                    1,50 
 

Чл. 26.  Сбора на всички точки, който клубовете са получили от участието на техните състезатели в държавните 
първенства се умножава по „Коефициент за обхват”, които се определя от броя на възрастовите групи от двата 
пола, в който се изявява съответния спортен клуб. Това се отразява в „Сектор Б” на „Формуляр № 2”. 
 
Стойности  на  „ Коефициент  з а  обхват ”  в  з ависимост  от  броя  на  възра стовите  
групи ,  в  които  е  участвал  дад ен  спортен  клуб .  
                                                                                              Таблица  №  9  

 
Бр. възрастови групи Стойност на коефициента Бр. 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. 
*  Възра стовите  групи  са  8  /ос ем /  -  деца ,  юноши  младша  и  старша  възра ст ,  
д евойки  младша  и  старша  възраст ,  младежи ,  мъже  и  жени    

 
 Чл .  2 7 .  /а / .  Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна 
федерация и от протоколите за участие в съответните държавни първенства. 

 
/б/. Броят на състезателите във всяка група да отговаря на норматива на съответната спортна федерация. Същите 

трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар. 
 

 Чл. 28. Полученият общ сбор от точки на всеки спортен клуб от участия в Международни и Държавни първенства 
се умножават с „Коефициент за олимпизъм”, който спортния клуб получава в зависимост от принадлежността си 
към Олимпийски или не Олимпийски спортове и резултатът се отразява във „Формуляр № 2” 

„Коефициентът за олимпизъм” има следните стойности: 
За олимпийски спортове и дисциплини - 2,00 
За не олимпийски спортове и дисциплини - 1,20 

 
Чл. 29. Спортните клубове, които имат подготвителни групи, не участващи в държавни първенства, изписват в 

отчетите си еднократно по 10 т. за всяко дете. Същите трябва да имат оформена надлежен, график за тренировки и 
други документи, който да дават възможност на контролните органи да установят по безспорен начин, така и 
степента им на подготвеност. Тези точки се изписват по същия начин както при т.4 /раздел/, чл.15., т.е. прибавят се 
без да се умножават по коефициент. 

 
Чл. 30.  Спортни клубове, които организират и провеждат прояви от Програмата за училищен спорт получават 
еднократно за дадено състезание - 75 т., но за не повече от три прояви. 

Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор. 
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Р  А  З  Д  Е  Л    V 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
 

МЕТОДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА   ПОДПОМАГАНЕ 
ДЕИНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 
 
Чл. 31.  Общата сума за средствата на Спортните Клубове утвърдени с Бюджета на Община Смолян, за 

текущата година, се разделят на сумата получена от сбора на точките на всички спортни клубове, като по този 
начин се получава  себестойността на една точка. 

 
Чл. 32.  Община Смолян заделя средства от Общинския Бюджет, предвидени за: 
- издръжка на спортните бази 
- спортна дейност  
- заплати и осигуровки   
- до финансиране за спортна дейност на Спортните Клубове. 
 
Чл. 33.  Община Смолян подпомага спортните клубове за дейности, отговарящи на условията и критериите, 

приети и утвърдени от настоящият нормативен документ. 
  
     Чл. 34.  Спортен Клуб желаещ да получи финансови средства от Община Смолян, подава заявление за 
финансово подпомагане до  Кмета на Община Смолян, в него се изискват: 
- пълно юридическо наименование на спортния клуб; 
- пълен и точен адрес за кореспонденция; 
- председател на клуба / президент /; 
- телефон за контакти; 
- банкова сметка; 
- кратък опис на дейността, за която са необходими средствата / при осигурено  и друго финансиране да се 

посочи/, 
- финансов план; 
- легитимни протоколи от крайно класиране удостоверяващи участие и класиране на първенствата; 
- с подпис и печат, представляващият клуба декларира, че посочената информация е вярна и пълна, и при промяна 

на данните ще информира своевременно Община Смолян; 
- Декларация относно броя на състезатели и треньори; 

 
Чл. 35.  Заявлението за финансиране, следва да бъде придружено с:  

1. Копие от съдебно решение. 
2. Удостоверение за актуално правно състояние. 
3. Удостоверение за лицензия, издадено от Министерството на физическото възпитание и спорт /заверено копие/. 
4. Удостоверение за регистрация в централния регистър на Министерството на правосъдието. 
5. Регистрация по БУЛСТАТ.  
6. Документи по член 7 от наредбата . 
7. Удостоверение издадено от компетентните органи за липса на финансови задължения към държавата и общината. 
8. Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на Спортния клуб и график на 

тренировъчната дейност, по дни, часове, възрастови групи, кой треньор с коя група работи. При промяна на 
графика ръководствата на Спортните клубове са длъжни да уведомят незабавно Общинска администрация. 
Графиците на спортните клубове трябва да бъдат качени на сайта на общината. Също така да предоставят 
актуален спортен календар /ДСК/ от съответната федерация за всички възрастови групи. 

Чл. 36.  Средствата се отпускат само за дейности отговарящи на условията на настоящата наредба. 
 
Чл. 37.  Финансовите средства се превеждат по банков път. 
  
Чл. 38. Финансовите средства се отпускат на клубовете след одобрено разпределение на средствата от  дирекция 
„ИРППММД”  на Община Смолян на 3 етапа както следва: 
- 50% от разпределение на средствата до 31 март. 
- 50% от разпределение на средствата през месец юли след решение на комисията на база предоставени 

междинни отчети на клубовете за изразходвани средства за първото шестмесечие, в срок до 31 юли. 
 
Чл. 39. /а/. Дирекция „ИРППММД”  при Община Смолян изготвя списък на одобрените Спортни Клубове и размера 
на финансовите средства за текущата година. 
/б/.  Размерът на финансовите средства се гласува с бюджета на Община Смолян всяка календарна година. 
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Р  А  З  Д  Е  Л    VІ 
 

ПРОЦЕДУРА  И  РЕД  ЗА  ОТЧИТАНЕ,  КОНТРОЛ  И  САНКЦИЙ 
 
Чл. 40.  Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Община 
Смолян, целесъобразността на разходваните средства съгласно изискванията на „Закона за счетоводство” и 
националният счетоводен стандарт № 9 и представят копия от приложените по – горе посочени изисквания, копие 
от декларация представена в НАП, както и годишните отчети до съответната федерация и Министерството на 
физическото възпитание и спорт. 
 
Чл. 41.  До 31 януари на следващата година представят пред комисията на Община Смолян, копие от отчетните 
документи, заверени с печат на клуба, текст „Вярно с оригинала” и подпис на длъжностното лице от клуба, като 
протоколите от проведените спортни срещи и състезания са заверени от съответната спортна федерация.  
 
Чл. 42.  Всички разходно оправдателни документи трябва да бъдат попълнени съгласно чл. 7 ал.1 от закона за 
счетоводството. 
 
Чл. 43.  При ползването на транспортни разходи се изискват:  
- копие от фактури с посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно 

нареждане.  
- копие от фактура за гориво, с фискален бон и приложена обяснителна записка с маршрута, вида на превозното 

средство, разходната норма на превозното средство и датата на пътуване.  
- Копие от билета за транспорт, така, че да се виждат поредните им номера, стойността им, фирмата превозвач и 

ако се налага обяснителна записка с маршрута и датата на пътуване.  
 
Чл. 44.  При използването на услугата за нощувки и хранене:  

- копие от фактура с фискален бон или платежно нареждане придружено с обяснителна записка /бележка/ за броя 
на състезателите, които са се хранили и нощували.  

- не се признават разходи за алкохолни напитки, цигари, коктейли и деликатесни храни.  
 
Чл. 45.  Всички трудови и граждански договори  с треньори и спортни специалисти, сключени за извършването 

на дейности, трябва да са сключени от името на Спортния Клуб, като в тях задължително фигурират:  
 Номер, дата, вид на дейността, времетраене, стойност на възнаграждението за съответната дейност. Към копието 

на договора следва да се приложат копие от документите:  
- сметка за изплатени суми;  
- разходен касов ордер, с който лицето е получило възнаграждението си попълнено със всичките реквизити по 

него, /подпис на лицата за ръководител/;  
- Главен счетоводител броил сумата и получил сумата;  
- Платежно нареждане, с което са преведени на НОИ сумите за дължимите от лицето и работодателя осигуровки, 

заверено с печат на банката или банково извлечение; 
 

     Чл. 46.  Не се признават разходни фактури за: 
- ел. Енергия, вода, телекомуникационни услуги, офис техника и оборудване, разходи нямащи отношение към 

спортно тренировъчната и състезателна дейност и не отговарящи на съответният финансов план на Спортния 
Клуб. 

 
Чл. 47.  При отчитане на командировъчни разходи, към заповедта за командировка да бъдат приложени всички 
разходно – оправдателни документи. 

 
Чл. 48. /1/.  Община Смолян чрез дирекция „Финансово счетоводна дейност и Бюджет”, упражняват контрол 
върху изразходването на средствата, отпуснати от общината, като има право да изисква всички необходими 
счетоводни документи, информация за дейността и извършва проверка на място. 
/2/.  Спортните Клубове получили финансова помощ от бюджета на общината за съответната календарна година, 
подлежат на финансов одит от сектор „Вътрешен одит” при  Община Смолян.  
 
Чл.49.  За правомерни ще бъдат признати всички разходи, които са пряко свързани със спортната дейност на 
съответният клуб и отчитани със следните документи: 

- фактури за храна, без алкохол и коктейли; 
- хонорувани сметки или ведомости за изплатени хонорари.; 
- фактура за наем, поддръжка и ремонт на спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния 

лагер и подготовка. 
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- Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и консумативи; 
- Фактура за нощувка; 
- Разход за материални награди – купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка, пътни, 

дневни разходи и нощувки свързани с пътувания в чужбина; 
 
Чл. 50. Спортни Клубове, които използват финансовите средства  не по – предназначение, ги възстановяват в 
пълен размер, ведно с лихвата, определено според основният лихвен процент към момента на предоставянето на 
средствата. 
 
Чл. 51.  Спортни клубове не отчели средствата до 31 януари на следващата година /съгласно чл. 42/; се лишават 
от подпомагане на Общината за следващите 2 /две/ година. 
 
Чл. 52.  Спортни Клубове кандидатстващи за финансови средства, чрез невярно предоставени документи и 
неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за следващите 2 /две/ година. 
 
Чл. 53.  Спортни клубове, не отчели получените финансови средства, се лишава от финансово подпомагане за 
срок от 2 /две/ година. 
 
Чл. 54.  Спортни Клубове, които събират такса от деца и младежи до 14 годишна възраст, им се отнемат 10 % от 
общия бр. точки. 
 
Чл. 55.  Спортни Клубове, които не постигат достатъчен обем дейност /поне две възрастови групи/ се отнема 
треньорското възнаграждение 

 
 

Д  О  П  Ъ  Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  И    Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  Б  И 
 

1. Тази наредба не се прилага за следните видове спортни клубове: 
- професионални спортни клубове; 

2. Неразделна част от настоящата наредба са формуляр №1, формуляр №1-А, формуляр №1-Б, формуляр №2, 
Заявление до Община Смолян, както и списък на спортните клубове и обекти, отдадени под наем по чл. 
11 от наредбата. 

Наредбата е приета с решение № 436 от 25. 07. 2013 г. на Общински съвет – Смолян, Протокол № 25 и влиза в 
сила от приемането и. 
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ДО  
КМЕТА  
НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
ОТ………………………………………………………………………………………………… 
                                             /Президент/председател/ 
 
На Спортен клуб……………………………………………………………………………….гр. Смолян 
 
Вид спорт…………………………………………………………………………………………………… 
 
Адрес:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Тел:……………………………………………………………….     e-mail:  ……………………………… 
 
 
 
 

БАНКА 

 
IBAN 

   
BIG 

   

 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 
На основание Ваше писмо до клуба и приетата Наредба  за критериите и условията за финансово подпомагане 
дейността на спортните клубове на територията на Община Смолян, депозирам пред Вас молба на ръководството на 
нашия клуб за финансово подпомагане. 
Във връзка с изискванията на споменатия по-горе нормативен документ, прилагаме отчетите за дейността на нашия 
клуб отразени във: 
 

1. Формуляр 1. 
2. Формуляр 1 А. 
3. Формуляр 1 Б. 
4. Формуляр 2. 
5. Копие от протоколите на държавните първенства, в който са взели участие наши състезатели. 

     
  
 
  …………………………                                                                         С  УВАЖЕНИЕ:…………………………  

 /дата/                                                                                                                               /подпис/печат/ 
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„Формуляр 2”  

 
О Т Ч Е Т 

 
 

НА ……………………………………………. ГР. СМОЛЯН ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012Г. 
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА НА „ИРППММД” ЗА  „УСЛОВИЯТА И КРИТЕРИИТЕ 

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ” 
 
 
                 А.  ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА 
 
 
ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗА ОЛИМП. КВОТА ОБЩО ТОЧКИ СЕКТОР „А” 

    

 
             Б.  ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 
 
№ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОБЩО ТОЧКИ 

1 ДЕЦА  
2 ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ  

3 ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ  

4 ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ  

5 ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ  

6 МЛАДЕЖИ   

 7 МЪЖЕ   
8 ЖЕНИ  

ВСИЧКО ТОЧКИ  
КОЕФИЦЕНТ ЗА ОБХВАТ  
ОБЩО ТОЧКИ СЕКТОР „Б”  

 
 

ВСИЧКО ТОЧКИ ( А+Б )  

СТОЙНОСТ ЗА КОЕФИЦЕНТ ЗА ОЛИМПИЗЪМ  

ОБЩА ТОЧКИ ( А+Б+КОЕФ. ЗА ОЛИМПИЗЪМ)  

 
 

В.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 

ПО Р. ІV. ЧЛ. 29 ПО Р. ІV. ЧЛ. 30 ОБЩО ТОЧКИ СЕКТОР „В” 

   

 
ОБЩО ТОЧКИ НА КЛУБА ЗА 2012Г. 

( А+Б+В) 
 

 
 
Дата…………….                                                                   Президент:……………………… 
Гр. Смолян                               /печат/                                                         /подпис/ 
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„формуляр 1” 
О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н 

О Т Ч Е Т 
 

На спортен клуб…………………………………………………… 
Вид спорт……………………………………………………………. 

За индивидуално или отборно класиране на неговите състезатели от 
участието им в първенства от държавния спортен календар за 2012 година 

 
№ Трите имена 

 
 

ЕГН Възрастова 
група и вид 
първенство 

Категория 
дисциплина 

 

Класиране 
 

Точки 
/табл. 5/ 

 

Коефициент за 
конкурентност 

Общо 
точки 

 
 

1         
      

2         
      

3         
      

4         
      

5         
      

6         
      

7         
      

8         
      

9         
      

10         
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„формуляр 1-А” 
  
 

О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н 
О Т Ч Е Т 

 
 

На спортен клуб…………………………………………………………………….. 
 

Вид спорт………………………………………………възрастова група……………………………… 
 

 
№ Трите имена ЕГН Класиране 

 
Точки 

/табл. 5,6,7/ 
 

Брой 
отбори 

 

Коефициент 
за конкурентност 

Общо 
точки 

 
 

1        

2        

3        

4        

5        
6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

 
*Забележка: Всеки клуб ще приложи към заявлението си за субсидиране от Община Смолян, толкова справки от „Формуляр 1-А”  

Колкото възрастови групи има и ще ги отрази в сектор „Б” на „Формуляр 2” 
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„формуляр 1-Б” 
 О Б Щ И Н А   С М О Л Я Н 

О Т Ч Е Т 
 

На спортен клуб……………………………………………………… 
 

Вид спорт………………………………………………възрастова група……………………… 
 

 
№ Трите имена ЕГН Класиране 

 
Точки 

/табл. 5,6,7/ 
 

Брой 
отбори 

 

Коефициент 
за конкурентност 

Общо 
точки 

 
 

1        

2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        

 
*Забележка: Всеки клуб ще приложи към заявлението си за субсидиране от Община Смолян, толкова справки от „Формуляр 1-Б”  

Колкото възрастови групи има и ще ги отрази в сектор „Б” на „Формуляр
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16 



17 

 


