
 

НАРЕДБА  

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ  ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ 

НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ  В ОБЩИНА САНДАНСКИ 
 

Проект , изготвен от ПК по децата, младежта, спорта и туризма 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за 

отпускане и разпределение на финансови средства от Община 

Сандански за финансово подпомагане на спортните клубове.  

Чл.2. Средствата се предоставят на спортни клубове развиващи 

следните видове дейност - детско - юношески спорт и спорт за всички, 

учебно - тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно 

майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и 

съоръжения и участия. 

Чл.3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е 

на база постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и 

отборите , обхвата възрастови групи от занимаващи се, спортна база и 

условия за развитие, както и степента на участие в общинските, 

държавни и международни прояви.  

Чл.4. Община Сандански  подпомага спортни клубове,чиито 

седалища и дейност са на територията на Общината. 

Чл.5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и 

насърчаване на Физическото възпитание спорта и социалния 

Туризъм,съгласно чл.59 (4 ) от Закона за физическо възпитание и спорт. 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл.6. Спортните клубове,  кандидатстващи за финансово 

подпомагане от Община Сандански, трябва да отговарят на следните 

условия:  

1. да са вписани в Централният регистър на Министерство на 

Правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност и в Националния 

регистър на спортните организации на Министерството на физическото 

възпитание и спорта;  
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2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна 

федерация и да са вписани в централният регистър на Министерството 

на физическото възпитание и спорта;  

3. 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;  

4. да нямат финансови задължения към общината и държавата;  

5. да водят отчетност според изискванията на Закона за 

счетоводството и Националния счетоводен стандарт. 

Чл.7. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по 

смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

Чл.8. Право на финансово подпомагане от Община Сандански имат 

спортни клубове, които имат треньори с  професионална 

правоспособност и квалификация/ диплом, сертификат, НСА, 

треньорска школа или международни сертификати за правоспособност/.  

Чл.9. В годината на кандидатстване за финансиране , спортните 

клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една 

година преди това. 

Чл.10. Не се подпомагат спортни клубове, на които Община 

Сандански 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, съгласно стратегията за развитието и подпомагането на 

физическото възпитание и спорта в Община Сандански. 

Чл.11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като 

търговски дружества.  

Чл.12. Не се подпомагат спортни клубове регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в 

частна полза.  

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
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Чл.13. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове 

са както следва: 

(1). Постигнати резултати в Международния спортен календар 

/МСК/ и Държавния спортен каледар /ДСК/ за предходната година 

1. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в 

Европейски и Световни първенства за предходната година; 

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в 

Държавните първенства за предходната година; 

3. Състезатели на спортни клубове участвали и класирани в 

Международни турнири за предходната година. 

(2). Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в гр. 

Сандански, чрез:  

1. Обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните 

клубове, взели участие в Държавните първенства през предходната година. 

2. Спортни клубове, в които членуват деца и младежи, лишени от 

родителски грижи. 

      (3). Организиране и провеждане на традиционни  за община 

Сандански спортни прояви от санданските спортни клубове. 

(4). Организиране и провеждане на състезания и турнири включени в 

Ученическия спортен календар през предходната година. 

(5). Критерий за конкурентност – в отборните и индивидуалните 

спортове 

 

 

 

 Механизъм за оценка на спортните резултати 

 По раздел  ІІІ, чл.13, ал.1  

 

 т. 1  

 Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен 

календар както следва: 

 

ТАБЛИЦА 1 

 

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, 

Младежи, Кадети, Деца 

Олимпийски игри До Х-то място  

Световни първенства До VІІІ-мо място До VІІІ-мо място 

Европейски 

първенства 

До VІ-то място До VІ-то място 

 

  

т. 2 
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 Когато с едно участие се отчетат две или повече класирания се взема 

по-доброто. 

 

  

т. 3 

 Спортен клуб подготвил състезател участник в Олимпийски игри, 

Световни и Европейски първенства, получава еднократно за всеки 

състезател точки както следва: 

 

 

                          Мъже, Жени   Юноши,Девойки,Кадети Младежи 

1. Олимпийски игри   80 

2. Световни първенства  50   40 

3. Европейски първенства  30   20 

  

 

 т. 4 

 Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в 

Международния спортен календар се оценява според Таблица 2. 

 

 

ТАБЛИЦА 2 

Класиране Световни 

първенства 

Европейски 

първенства 

Олимпийски 

игри 

Международни 

първенства 

м. 

ж. 

юн./ д. 

младежи 

юн./ д. 

младежи 

м./ 

ж. 

м. /ж. юн./ д. 

младежи 

м./ 

ж. 

І 245 125 100 200 500 85 150 

ІІ 215 105 80 170 450 65 120 

ІІІ 195 90 75 150 400 60 100 

ІV 180 80 65 135 350 50 85 

V 160 75 60 110 325 45 60 

VІ 150 70 55 100 300 40 50 

VІІ 130 60       - - 275 - - 

VІІІ 120 50 - - 250 - - 

ІХ - - - - 225 - - 

Х - - - - 200 - - 

                

  

 

 

т. 5 
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 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 първенство индивидуално или 

отборно е взел участие. За колективните спортове се признава и 

класирането в турнира за Националната купа. 

 Точките се оценяват по Таблица 3. 

 

 

ТАБЛИЦА 3 

 

Държавно първенство 

Класиране Деца юн. д. мл. 

в. 

юн. д. ст. 

в. 

Младежи Мъже и 

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 - - 

  

 

 

т. 5.1. 

 За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели по 

отделно от отбора основни и резерви, но не повече от 12 души. 

 т. 5.2. 

    При преминаване на състезател, практикуващ индивидуален спорт, от 

един сандански спортен клуб в друг сандански спортен клуб, 100 % от 

точките на състезателя от участието му във вътрешни и международни 

първенства се присъждат на досегашния му клуб за една бюджетна 

година. Съответното преминаване се удостоверява писмено от 

съответната спортна федерация. 
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 По раздел ІІІ , чл.13, ал.2, т.1 

 т. 1 

 Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на 

съответния спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ 

спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от 

Държавния спортен календар. 

 

т. 2 
 Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за 

обхват в 4 групи за всеки пол както следва: 

 

  За 1 в. група - 1   За 5 в. групи - 1,20 

  За 2 в. групи - 1,05   За 6 в. групи - 1,25 

  За 3 в. групи - 1,10   За 7 в. групи - 1,30 

  За 4 в. групи - 1,15   За 8 в. групи - 1,35 

 

 С този коефициент за обхват се умножават само точките от 

Държавния спортен календар. 

 

т.3 

 Броя на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека 

от съответната спортна федерация. 

 Броя на състезателите във всяка група да отговаря на норматива на 

сътветната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в 

състезания от Държавния спортен календар. 

 

 т.4 

 Клубовете, сключили договор със Спортно Училище, гр. Сандански,  

Получават по 100 т. за всеки състезател, участвал в състезанията от 

Държавния спортен календар на съответната Федерация. 

 

     т.5 

 Полученият общ сбор от точки по таблица 2 и таблица 3 на всеки 

спортен клуб, който не му е предаставена възможност да ползва 

общинска или държавна спортна база без да заплаща наем за 

състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 

1,20. 

 

 По раздел ІІІ чл.13,ал.2,т.2, ал.3 и ал.4  

  



 7 

 1. Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, 

на територията на община Сандански, получават еднократно за дадено 

състезание - 250 т. 

2. 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. 

3. Спортни клубове, в които членуват деца и младежи, лишени от 

родителски грижи - 200 т. за всяко дете. 

 

 Тези точки не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния 

сбор. 

  

По раздел ІІІ, чл.13, ал.5 

 

т.1 

 

Критерии и коефициенти за конкурентност при отборните и 

индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или 

състезатели, както следва: 

 

А. Отборни спортове: 

До 6 участващи отбора – 1.00 

От 7 до 12 участващи отбора – 1.20 

Над 12 участващи отбора – 1.30 

 

Б. Индивидуални спортове: 

До 9 участника – 1.00 

От 10 до 20 участника – 1.20 

От 21 до 30 участника – 1.30 

Над 30 участника – 1.50 

                 

ІV. МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ 

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ. 

  

 

Чл.14.Общата сума на средствата за спортните клубове утвърдени с 

бюджета на Община Саяндански за текущата година, се разделя на сумата 

получена от сбора на точките на всички спортни клубове, като по този 

начин се получава себестойността на една точка. 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. 
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Чл.15.Община Сандански подпомага спортни клубове отговарящи на 

условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския 

съвет.  

Чл.16. Спортни клубове желаещи да получат финансови средства от 

Община Сандански подават заявление до Зам.кмет по „Финансово-

счетоводна дейност и икономическо развитие” в срок до 31.12. на 

предходната година.Заявлението за финансиране, следва да бъде 

придружено от: 

1. копие от съдебно решение;  

2. удостоверение за актуално правно състояние; 

3. удостоверение за лицензия, издадено от Министерството на 

физическото възпитание и спорта; 

4. удостоверение за регистрация в Централния регистър на 

Министерство на правосъдието; 

5. регистрация по БУЛСТАТ; 

6. удостоверение издадено от компетентните органи за липса на 

задължения към държавата и общината; 

7. документи по чл.8 от Наредбата. 

Чл.17.(1) Дирекция „Финанси, бюджет, счетоводство и местни данъци” 

при Община Сандански, изготвя списък на одобрените спортни клубове и 

размера на финансовите средства за текущата година. 

       (2) Размерът на финансовите средства се гласува с бюджета на 

Община Сандански всяка календарна година  

Чл.18.(1).Условията за финансово подпомагане от Община 

Сандански по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на 

предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните 

задължения и отговорности се уреждат с договор. 

(2).В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат 

преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху 

сметката, както и правата, задълженията и отговорностите на страните по 

договора. 

VІ. ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ.КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
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Чл.19.Спортните клубове, които са получили средства от общинския 

бюджет отчитат и доказват пред Община Сандански целесъобразността на 

разходваните средства, съгласно сключения договор . 

 Чл.20.(1) Община Сандански чрез Дирекция  “Финанси, бюджет, 

счетоводство и местни данъци ” упражнява контрол върху изразходването 

на средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички 

необходими счетоводни документи, информация за дейността и да 

извършват проверка на място.  

          (2) Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани 

с дейността на съответния спортен  клуб . 

          (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. 

Чл.21.(1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите 

средства до 31.12. на текущата година. 

(2). Спортни клубове не отчели средствата до 31.12. на текущата 

година нямат право на  финансово подпомагане от Община Сандански 

за следващата календарна година.   

(3). Спортни клубове кандидатстващи за финансови средства чрез 

недобросъвестно представени документи и неверни декларации по 

раздел ІV, чл.16, се лишават от финансово подпомагане за следващата 

календарна година 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

        1.Тази Наредба не се прилага за следните видове спортни клубове: 

 -    спортни клубове за хора с увреждания; 

 - професионалните и непрофесионалните футболни клубове и  

баскетболни клубове, участващи в професионалната баскетболна лига. 

          

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

  §1.Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. 
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§2. Тази Наредбата е приета с решение  ....................... на Общински 

съвет – Сандански. 

§3. Настоящата Наредба за условията, реда и критериите за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Сандански, влиза 

в сила от ......................... 

 

 

  

  

  Председател на Общински съвет – Сандански:  

                  

        /.................................../  

 

 

   

  Секретар на Община Сандански:  

          

      /........................................./ 


