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ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 С тази наредба в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ по чл. 133, 

ал. 2, ал. 3 и ал.4 се определят условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове, туристически дружества и методиката на тяхното разпределение в община Разград, както и 

реда за получаване на финансови средства за подпомагане дейността на спортните клубове, 

туристически дружества, и реда на тяхното отчитане и доказване на целесъобразността и 

законосъобразността на тяхното разходване. 

   
ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ, РЕД И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА И МЕТОДИКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ 

СРЕДСТВА 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тези условия, ред и критерии се определя законосъобразното и обективно разпределение на 

финансовите средства от Община Разград, за подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества, както следва:  

1.За спортните клубове, развиващи своята учебно – тренировъчна и спортно състезателна 

дейност на територията на община Разград;  

2. За туристическите дружества, развиващи спортно – туристическа дейност на територията на 

община Разград; 

3. За спортните клубове с нестопански дейности, развиващи спорт за всички на територията на 

община Разград. 

Чл. 2. Средствата се предоставят за следните дейности: 

1. Детско- юношески спорт: 

1.1.участие в Държавния спортен календар /ДСК/ и прояви от Международния спортен календар 

/МСК/; 

1.2.такса правоучастие за спортисти, в съответствие с изискванията на спортната федерация, на 

страната - домакин или регламента на състезанието; 

1.3.транспортни разходи  и пансионат за спортисти и длъжностни лица;  

1.4.наеми и консумативи за ползване на спортни бази по време на подготовка и възстановяване; 

1.5.медицински застраховки на спортисти и медицинско обезпечаване на състезания; 

1.6.материално техническо осигуряване – закупуване на спортни пособия и спортна екипировка; 

1.7.съдийски такси и организационни разходи, пряко свързани с провеждане на състезателния и 

тренировъчния процес; 

2. Аматьорски спорт: 

 2.1.участия в състезания, регламентирани от спортната федерация; 

 2.2. такса правоучастие за спортисти в съответствие с изискванията на спортната федерация; 

 2.3.транспортни разходи, според спецификата на спорта;  

 2.4.съдийски такси и организационни разходи, пряко свързани с провеждане на регламентираните от 

спортната федерация състезания; 

 2.5.материално техническо осигуряване – закупуване на спортни пособия и спортна екипировка; 

3. Спортно – туристическа дейност: 

 3.1. организиране и провеждане на спортно - туристически прояви; 

 3.2.транспортни разходи, свързани с туристически походи и излети; 

 3.3.материално техническо осигуряване – закупуване на спортни пособия и спортна екипировка; 

 3.4. поддържане и подновяване на туристически заслони, туристически пътища и пътеки, както и 

тяхната маркировка на територията на общината Разград. 

4. Спорт за всички: 

 4.1.организиране и провеждане на спортни мероприятия; 

 4.2.организационни разходи – закупуване на предметни награди, купи, медали, грамоти и др. 
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 4.3.спортни празници за групите за здраве и за адаптирана физическа активност и практикуване на 

спорт от хора с увреждания; 

 4.4.гимнастически прегледи и предизвикателства за спорт и активен отдих на учащи, работници и 

служители. 

5. Награди за високи постижения и резултати: 

5.1.материални и парични награди за спортисти постигнали високи постижения и резултати в 

направление високо спортно майсторство; 

5.2. материални и парични награди за спортисти постигнали високи постижения и резултати във 

възрастова група девойки и юноши 15 -19 години и за техните треньори; 

5.3. материални и парични награди за спортисти постигнали високи постижения и резултати на 

международни състезания за ветерани;  

5.4. материални и парични награди за спортисти постигнали високи постижения и резултати на 

състезания за хора с намалена двигателна мобилност; 

6. Възнаграждения на спортно-педагогически кадри по трудови и извънтрудови правоотношения със 

съответния спортен клуб/туристическо дружество; 

7. За общински, спортни прояви, състезания и спортни празници, национални и международни 

турнири, които са традиционни за Община Разград и се провеждат на нейна територия. 

Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнати спортно - 

технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от занимаващи се в 

съответния спорт, спортно – педагогически кадри, спортна база и условия за развитие, както и степента 

на участие в общинските спортни мероприятия и броя на подадените деца в спортното училище. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 4. Спортните клубове и туристически дружества, които кандидатстват за финансово подпомагане 

от Община Разград, трябва да отговарят на следните условия: 

1. да са вписани в регистъра на юридически лица с нестопанска цел по чл.2, ал.2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ за осъществяване на общественополезна 

дейност със седалище гр. Разград и развиват своята учебно - тренировъчна и спортно - 

състезателна дейност на територията  на Община Разград; 

2. /отменена в частта „което доказват със съответните удостоверения“ с Решение № 108 от 

26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа за 2022 г. на Административен съд 

Разград, в сила от 12.08.2022 г./ да са вписани в регистъра на Министерството на младежта и 

спорта /ММС/ по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗФВС; 

2.1. за туристическите дружества - да са вписани в регистъра на Министерството на младежта и 

спорта  /ММС/ по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, което доказват със съответните удостоверения;  

3. да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт; 

4. да провеждат учебно – тренировъчния и спортно - състезателния процес в съответствие с 

нормативните изисквания;  

5. да са развили на територията на Община Разград минимум две години преди кандидатстването 

за финансиране следните дейности: спортно – състезателна и тренировъчна; спортно-

туристическа и спорт за всички.  

6. /отменена  с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа за 

2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./; 

7. да имат осигурена спортна база за практикуване на съответния спорт, което доказват със 

съответния документ; 

8. /отменена с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа за 

2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./;                                                 

9. да водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 

приложимите счетоводни стандарти; 

10. да  са представили в срок финансовите отчети за получена субсидия от Община Разград за 

предходната година за финансово подпомагане и да не са констатирани нарушения за 

целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства. 

 Чл. 5. Не се подпомагат: 
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1. Спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като търговски дружества по 

Търговския закон; 

2. Спортни клубове и туристически дружества, регистрирани по Закона на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза; 

3. Новосъздадени спортни клубове и туристически дружества в рамките на текущата година и 

прекратили спортно – състезателната си дейност за една или повече години;  

4. Спортни клубове и туристически дружества, допуснали нарушения по документи за финансово 

подпомагане през предходната календарна година.  

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

КРИТЕРИИ  ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ 

ДРУЖЕСТВА 

 

Чл. 6. Оценяване дейността на спортните клубове развиващи индивидуални олимпийски спортове и 

неолимпийски спортове се осъществява по следните критерии: 

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

/ДСК/ за предходната година, съгласно протоколи от проведени състезания: 

1.1.от състезатели на спортните клубове, участвали и класирани в световни, европейски и балкански 

първенства; 

1.2.от състезатели на спортните клубове, участвали и класирани в държавни първенства – зони, 

национални купи и финали; 

2. Конкурентност -  брой участвали състезатели в спортно състезание по МСК и ДСК; 
3. Отдалеченост – състезателите на спортните клубове, които осъществяват тренировъчна дейност 

на територията на Община Разград се оценяват с коефициент на отдалеченост до мястото на 

провеждане на съответното състезание от ДСК; 

4. Спортно- педагогически кадри; 

5. Брой новоприети ученици в спортното училище за съответната учебна година, селекционирани 

от спортните клубове; 

6. Брой възрастови групи, с които спортния клуб провежда учебно – тренировъчна и спортно - 

състезателна дейност; 

7. Олимпизъм – за спортните клубове, развиващи олимпийски спорт. Критерият се прилага само, 

когато две групи са обединени в една група, съгласно чл.70, т.4 , глава пета, раздел II от 

настоящата наредба; 

Чл. 7. Оценяване дейността на спортните клубове развиващи колективни олимпийски спортове се 

осъществява по следните критерии: 

1. Участие на отборите от възрастовите групи на спортния клуб в състезания от ДСК за предходната 

година, свързани с ранга на  първенството, регламентиран от съответната  федерация; 

2. Класирания на отборите от възрастовите групи на спортния клуб в състезания  от ДСК за 

преходната година, съгласно протоколи от проведени състезания; 

3. Брой национални състезатели взели участие в състезания с националния отбор за предходната 

година; 

4.  Спортно- педагогически кадри; 

5. Брой новоприети ученици в спортното училище за съответната учебна година, селекционирани от 

спортния клуб; 

6. Брой на отборите от възрастовите групи, с които спортния клуб провежда учебно-тренировъчна и 

спортно - състезателна дейност; 

7. Отдалеченост – отборите на спортния клуб, които осъществяват тренировъчна дейност на 

територията на Община Разград  се оценяват с коефициент за отдалеченост до мястото на 

провеждане на съответното състезание от ДСК. 

Чл. 8. Оценяване дейността на спортните клубове, развиващи спорт за всички, и на туристическите 

дружества се осъществява по следните критерии: 

1. Брой организирани спортни мероприятия от МСК и ДСК на съответната федерация или национална 

туристическа организация, на които Община Разград е домакин; 

2. Брой организирани спортни мероприятия на Регионално и Общинско ниво; 
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3. Брой спортни и спортно-туристически мероприятия, организирани от съответната федерация или 

национална туристическа организация извън територията на община Разград, в които е взел участие 

съответния спортен клуб; 

4. Спортно- педагогически кадри. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

МЕТОДИКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА 

 

 Чл. 9. Методиката за разпределение на финансовите средства от Община Разград за подпомагане 

на дейността на спортните клубове и туристически дружества, членове на лицензирани спортни 

федерации и национални туристически организации, регламентира начина за извършване на анализ на 

дейността на спортните клубове и туристически дружества на територията на община Разград, оценка 

на техните спортни резултати и степента на развитие на спорта. Този анализ, оценка и степен на 

развитие се извършва на четири нива: 

1. Оценка на ефективността и степента на реализация на спорта, чрез дейностите на спортните 

федерации и национални туристически организации, администриращи съответния спорт, 

лицензирани от Министерството на младежта и спорта /ММС/. Спортовете се разделят на 

следните 4 групи:  

1.1.Първа група спортове- администрирани от спортните федерации по олимпийски 

индивидуални спортове;  

1.2.Втора група спортове - администрирани от спортните федерации по неолимпийски спортове;  

1.3.Трета  група спортове -  администрирани от спортните федерации по олимпийски колективни 

спортове; 

1.4.Четвърта група спортове -  администирани от спортните федерации и национални 

туристически организации, за спорт за всички и спортно- туристически дейности. 

2. Всички спортни клубове, отговарящи на условията по раздел ІІ, глава II от настоящата наредба 

получават базисна основа, изразена в точки както следва: 

2.1. Спортните клубове, развиващи колективни олимпийски спортове    –  550 точки; 

2.2. Спортните клубове, развиващи индивидуални олимпийски спортове – 500 точки; 

2.3.Спортните клубове, развиващи неолимпийски спортове- 450 точки. 

2.4. Спортни клубове и туристически дружества развиващи спорт за всички и спортно - 

туристически дейности – 450 точки; 

3. Оценка в точки на спортните резултати на спортните клубове, съобразно критериите, 

регламентирани в раздел III, глава II от настоящата наредба. 

4. Оценка изразена в проценти  на дейността на спортните клубове за съответната група спортове и 

туристическите дружества въз основа на следните показатели: 

4.1.Показател 1 – общ брой спортни клубове в съответната група спортове и туристически 

дружества; 

4.2.Показател 2 - общ брой точки  на спортните резултати на спортните клубове в съответната 

група спортове и на туристическите дружества; 

4.3.Показател 3 -  общ брой спортно- педагогически кадри на спортните клубове в съответната 

група спортове и на туристическите дружества; 

4.4.Показател 4 - общ принос към националния спорт за предходната година на спортните клубове 

в съответната група спортове и на туристическите дружества; 

4.5.Показател 5 - общ принос на спортните клубове и на туристическите дружества, при 

организиране и провеждане на спортни прояви и състезания на територията на община Разград в 

съответната група спортове.  

 Чл. 10. Оценката изразена в проценти  на дейността на спортните клубове във всяка една група 

спортове се приравнява на 100% обща субсидия. - Sос 

 Чл. 11. 3% от общата субсидия, гласувана от Общински съвет Разград за подпомагане дейността 

на спортните клубове и туристическите дружества, се заделя за резерв и се разходва с решение на 

Постоянната комисия /ПК/ за младежта, спорта и туризма към Общински съвет Разград; 

 Чл. 12. Разпределението на финансовите средства, предоставени от Община Разград на спортните 

клубове и на туристическите дружества, се извършва на пет етапа, както следва: 
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1. Първи етап – Определяне на процентите на спортните клубове според групата спортове и на 

туристическите дружества, съгласно чл. 9, т.4 

 по формулата 

 (R)+(Sиос)+ (Sнос)+ (Sкос )+ (Sсв-тд) = 100%  където: 

 R- резерв 3%; 

    Sиос – проценти за спортните клубове, развиващи индивидуални олимпийски     спортове; 

    Sнос – проценти за спортните клубове, развиващи неолимпийски спортове; 

    Sкос – проценти за спортните клубове, развиващи колективни олимпийски     спортове; 

    Sсв-тд – проценти за спортните клубове, развиващи спорт за всички и туристически дейности. 

2. Втори етап - Определяне на субсидията в български левове за всяка група спортове по формулата  

Sj = Sос*Рi/100 където: 

     Si      -   субсидия за съответната група спорт;  

Sос – обща субсидия, гласувана от Общински съвет Разград; 

 Рi      -   проценти за съответната група, съгласно чл. 12.т. 1; 

 i        -   групи спортове от 1- 4  по чл. 9, т. 1; 

3.  Трети етап - Оценка на дейността в точки /ODск.т/ на всеки един спортен клуб в съответната 

група поотделно и на всяко туристическо дружество, съобразно критериите, регламентирани в 

Раздел ІІІ на Глава II от настоящата наредба; 

4. Четвърти етап - Определяне стойността на една точка в български левове за всяка една група 

спортове по формулата 

Ct = Si /Ʃвск.т   където: 

Ct     -    стойност на една точка за съответната група спортове; 

Si      -   субсидия определена за съответната група спорт; 

Ʃвск.т  -    сбор на оценките в точки на дейността на всички спортни клубове в съответната група 

и на всички туристически дружества. 

5. Пети етап - Определяне на субсидия за всеки един спортен клуб и туристическо дружество по 

формулата 

Sск.т = ODск.т*Ct   където:  

Sск.т   -   субсидия на спортния клуб за текущата година; 

ODск.т -   оценка на дейността в точки на спортния клуб или туристическото дружество; 

Ct          - стойност на една точка за съответната група спортове. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ 

КЛУБОВЕ И НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

 

РАЗДЕЛ I 

МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, 

РАВИВАЩИ ИНДИВИДУАЛНИ ОЛИМПИЙСКИ И НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ 

 А. Оценяване по критерий 1.1. от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

  

 Чл. 13. Индивидуално класиране на състезателите от съответните спортни клубове в състезания от 

Международния спортен календар се оценява с точки според таблица № 1.  

 Чл. 14. Всеки спортен клуб има право да отчете до три класирания по избор за всеки свой 

състезател от възрастова група, както следва:  

1. едно класиране от Световно първенство /СП/; 

2. едно класиране от Европейско първенство /ЕП/; 

3.едно класиране от Балканско първенство /БП/. 

 Чл. 15. Класиранията на състезателите в Балканско първенство се оценяват по таблица № 1, когато 

в тях са участвали не по-малко от пет /5/ държави и при конкуренция на минимум от шест /6/ участника 

в дисциплина, категория, клас от които най-малко четирима /4/ да са от различни държави.  

 Чл. 16. При оценка на класирането на състезателите на спортните клубове се приемат 

възрастовите групи по протоколите на МСК, заверени вярно с оригинала от съответната спортна 

федерация. 



7 

 

 Чл. 17. Спортният клуб, чийто състезател е участвал в Световно, Европейско или Балканско 

първенство, но не е бил класиран съгласно таблица № 1, получава еднократно за всеки състезател точки, 

както следва: 

1. Световно първенство – 150 точки за жени и мъже, 90 точки за кадети, девойки и младежи, класирани 

от 8 до 15 място; 

2.Европейско първенство – 100 точки за жени и мъже, 60 точки за кадети, девойки и младежи, 

класирани от 8 до 12 място. 

3.Балканско първенство - 60 точки за жени и мъже, 30 точки за кадети, девойки и младежи, класирани 

от 8 до 10 място. 

 

Таблица 

№1 

Международни първенства 

Световно първенство Европейско първенство Балканско първенство 

 

Класиране 
 

жени, 

мъже 

Кадети, 

девойки 

младежи 

жени, 

мъже 

Кадети, 

девойки 

младежи 

жени, 

мъже 

Кадети, 

девойки 

младежи 

1. място 400 300 350 250 225 200 

2. място 370 270 320 230 215 175 

3. място 350 250 300 215 200 170 

4. място 340 240 290 200 195 160 

5. място 320 220 280 195 190 155 

6. място 310 210 270 190 185 150 

7. място 200 145 165 85 80 75 

8. място 190 140 160 80 75 70 

 Б. Оценяване по критерий 1.2. от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

 Чл. 18. Класирането на състезателите /индивидуално, щафета, по двойки и смесени двойки/ от 

съответните спортни клубове от Държавния спортен календар се оценява с точки според таблица № 2. 

Таблица 

№2 

Държавни първенства 

Финали и група А 

 

Класиране 

Момичета и момчета 

до 14г. 

Кадети и кадетки 

от 14 – 16г. 

Кадети и кадетки 

от 16 – 18г. 

Девойки и Младежи 

от 18 – 21 г. 

Жени мъже 

 

1. място 100 120 130 160 180 

2. място 80 100 120 140 160 

3. място 70 90 110 130 150 

4. място 50 70 90 110 130 

5. място 45 65 85 105 125 

6. място 40 60 80 100 120 

7. място 35 55 75 95 115 

8. място 30 50 70 90 110 

 

Класиране 

Група Б 

Момичета и момчета 

до 14г. 

Кадети и кадетки 

от 14 – 16г. 

Кадети и кадетки 

от 16 – 18г. 

Девойки и Младежи 

от 18 – 21 г. 

Жени мъже 

 

1. място 30 35 40 50 60 

2. място 29 30 35 40 50 

3. място 28 29 34 39 49 

4. място 20 21 33 40 44 

5. място 19 20 30 37 40 

6. място 18 19 29 32 34 

7. място 16 17 27 30 32 

8. място 15 16 26 29 30 



8 

 

Чл. 19. Състезатели на спортния клуб - некласирани съгласно таблица № 2,получават еднократно за 

всеки свой състезател точки както следва: 

1. Финали и група А- 20 точки за жени и мъже, 10 точки за кадети, девойки и  

2. младежи, класирани от 8 до 15 място; 

3. Група Б- 10 точки за жени и мъже, 5 точки за кадети, девойки и младежи, класирани от 8 до 12 

място; 

4. Зона и Национални купи - 6 точки за жени и мъже, 3 точки за кадети, девойки и младежи, 

класирани от 8 до 12 място; 

 Чл. 20. При оценка на класирането на състезателите на спортните клубове се приемат 

възрастовите групи по протоколите на ДСК, заверени вярно с оригинала от съответната спортна 

федерация. 

 Чл. 21. Всеки спортен клуб има право да отчете до две класирания по избор от дисциплина, 

категория или клас за всеки свой състезател независимо в коя възрастова група и в кое държавно 

първенство /финали и зона/ е взел участие.  

 Чл. 22. Всеки спортен клуб има право да отчете по избор от възрастовите групи на своя клуб: три 

/3/ класирания в щафета; три /3/ класирания по двойки, постигнати в държавно първенство /финали и 

зона/, както следва: 

 1. три /3/ класирания в щафети по избор от възрастовите групи на спортния клуб, постигнати в 

държавно първенство /финали и зона/; 

 2. две /2/ класирания по двойки от възрастовите групи / направление мъже /;  

 3. две /2/ класирания по двойки от възрастовите групи / направление жени /;  

 4. едно /1/ класиране смесени двойки от възрастовите групи, постигнати в държавно първенство 

/финали и зона/. 

 Чл. 23. Състезателите в класирането на щафета и класирането по двойки и смесени двойки да са 

състезатели от един и същ спортен клуб, което се удостоверява с протокол от държавно първенство 

/финали и зона/. 

 Чл. 24. Класиранията се приемат за валидни, когато в категорията, дисциплината, класа и др. са 

участвали минимум четири клуба и не по-малко от шест /6/ състезатели, осем /8/ щафети и осем /8/ 

двойки. 

 

    В. Оценяване по критерий 2 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

 

Чл. 25. Точките за класиране на всеки състезател, щафета и по двойки и смесени двойки, от 

съответната възрастова група, оценени по таблици № 1 и № 2, се умножават с коефициент за 

конкурентност, определен в таблица № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класиране 

Зона и Национални купи 

Момичета момчета 

до 14г. 

Кадети и кадетки 

от 14 – 16г. 

Кадети и кадетки 

от 16 – 18г. 

Девойки и Младежи 

От 18 – 21 г. 

Жени мъже 

 

1. място 12 16 18 20 30 

2. място 10 11 15 18 25 

3. място 9 10 12 15 20 

4. място 8 9 11 12 15 

5. място 7 8 10 11 13 

6. място 6 7 9 10 11 

7. място 5 6 8 9 10 

8. място 4 5 7 8 9 

ТАБЛИЦА № 3 

Брой участника в дисциплина, категория, клас и др. Коефициент за конкурентност 

до осем /8/ участника включително 1.00 
от девет /9/ до дванадесет /12/ участника 1.20 
от дванадесет /12/ до двадесет /20/ участника 1.25 
От двадесет /20/ до тридесет /30/ участника 1.30 

над тридесет /30/ участника 1.35 
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Г. Оценяване по критерий 3 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл. 6 

Чл. 26. Точките за класиране на всеки състезател, щафета, и по двойки и смесени двойки, от 

съответната възрастова група, оценен по таблица № 2 и умножени с коефициент за конкурентност, се 

умножават с коефициент за отдалеченост за едно класиране по избор от двете оценени класирания от 

ДСК, както следва: 

ТАБЛИЦА № 4 

Отдалеченост в километри до мястото на  на  

провеждане на състезанието и обратно. 

Коефициент за отдалеченост 

до 50 км 1.10 

от 50 км до 100 км 1.20 

от 100 км до 200 км 1.30 

от 200 км до 300 км 1.40 

от 300 км до 400 км 1.50 

от 400 км до 600 км 1.55 

над 600 км 1.60 

 

  Д. Оценяване по критерий 4 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

Чл. 27. Всеки спортен клуб получава еднократно оценка за тежест в точки по таблица № 5 за всеки 

треньор, според неговата професионалната квалификация и обвързаност с клуба.  

ТАБЛИЦА № 5 Точки за професионална правоспособност  и квалификация 

Спортно педагогически кадри. Учител по 

ФВС 

с треньорска 

школа 

Треньор 

лиценз В 

Треньор  

лиценз А и Про 

По трудово правоотношение със 

спортния клуб. 
200 300 500 800 

По извънтрудово правоотношение със 

спортния клуб. 
100 120 150 200 

На обществени начала към спортния 

клуб с решение /протокол/ на УС. 
90 100 120 150 

 

Е. Оценяване по критерий 5 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

Чл. 28. Спортните клубове, осигурили прием на ученици в Спортно училище град Разград, 

получават еднократно по 50 т. за всеки новоприет ученик за учебната година. Това се доказва с 

удостоверение, издадено от директора на  училището, където ученика учи.  

Ж. Оценяване по критерий 6 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 

 Чл. 29. Броят възрастови групи, с които спортния клуб провежда спортно-състезателна дейност, се 

оценява по таблица № 6 с коефициент за обхват. 

ТАБЛИЦА №6  

Брой възрастови групи Коефициент за обхват 

За една      (1)     възрастова група 1,00 

За две        (2)     възрастови групи 1,05 

За три        (3)     възрастови групи 1,10 

За четири  (4)     възрастови групи 1,15 

За пет        (5)     възрастови групи 1,20 

За шест      (6)     възрастови групи 1,25 

За седем    (7)     възрастови групи 1,30 

За осем      (8)     възрастови групи 1,35 

За девет     (9)     възрастови групи 1,40 

За десет    (10)    възрастови групи 1,45 

За над десет (10) възрастови групи 1,50 

 

 Чл. 30. С коефициента за обхват се умножава общия сбор точки на спортния клуб, получен по 

оценка на спортните резултати, постигнати в състезания от МСК и ДСК на съответната федерация, и 

точките, получени по чл. 17 и чл. 28 от настоящата наредба. 
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 Чл. 31. Възрастовата група за индивидуалните спортове е валидна и се включва в коефициента за 

обхват, когато е съставена както следва: 

1. За възрастовата група до 14 години и за възрастовата група от 14 - 18 години със състав минимум 

общо от осем /8/ състезатели в мъжко и женско направление. 

2. За възрастовата група от 16 - 19 години със състав минимум общо от шест /6/ състезателите в 

мъжко и женско направление.  

3. За възрастовите групи над 19 години броят на състезателите в  мъжко и женско направление е 

без ограничение. 

4. За спортните клубове, които развиват едно от двете направления за възрастовата група до 14 

години и за възрастовата група от 14 - 18 години минимума на нейния състав е от пет /5/ 

състезатели и трима /3/ състезатели за възрастовата група от 16 – 19 години. 

 Чл. 32. Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверена картотека и протоколи от 

държавните първенства, заверени от съответната федерация. Състезателите трябва да са участвали в 

състезания от ДСК. 

 

З. Оценяване по критерий 7 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.6 
 Чл. 33. Получената оценка на спортните резултати в точки съобразно критериите от 1 до 7, 

регламентирани в Глава втора, Раздел ІІІ от настоящата наредба, се умножава с коефициент за 

олимпизъм, както следва: 

ТАБЛИЦА №7 

Спортове Коефициент за олимпизъм 

за олимпийски спортове и дисциплини 1.20 

за неолимпийски спортове и дисциплини 1.00 

 

Чл. 34. Критерият за олимпизъм се прилага само при условие, че комисията по чл. 69 от 

настоящата наредба обедини две групи в една група спортове, като включи към групата на спортните 

клубове, развиващи индивидуален олимпийски спорт, спортни клубове, развиващи неолимпийски 

спорт. 
РАЗДЕЛ II 

МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, 

РАВИВАЩИ КОЛЕКТИВНИ ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ 

 

А. Оценяване по критерий 1. от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

Чл. 35. Участие на отборите на спортния клуб в състезания от ДСК за предходната година, 

свързани с ранга на  първенството за съответната възрастова група за мъжка и женска част, се оценяват 

с точки според таблица № 8 от настоящата наредба.  

Таблица №8 Възрастови групи – точки за участие 

Държавно първенство 

 

Момичета и Момчета  

8-10 год. 

Момичета и Момчета  

11 и 12  год. 

Момичета и Момчета  

12 и 13  год. 

Мом. и Момчета 

/Прекадети/  

14 и 15 год. 

Фестивали 80 100   

Зоново първенство   110 130 

Междузонален турнир 
  

140 160 

Квалификационен турнир 
  

170 190 

Национална купа 100 150 200 220 

Финален турнир 
  

230 250 

Елитна група    300 

Държавно първенство 

 

Момичета и Момчета /Кадети/  

16 и 17 год. 
Девойки и Юноши 18 и 19 год. Жени и мъже 

Областно първенство 
 

 1000 

Зоново първенство 200 400 1800 

Междузонален турнир 250 450 1800 

Квалификационен турнир 300 480 1800 
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Чл. 36. Когато отборът от съответната възрастова група на спортния клуб е придобил право да 

участва в следващи етапи на държавното първенство, съгласно правилника на съответната федерация, 

той се оценява с точките за участие от първия етап плюс точките за участие от последния етап, в който е 

участвал, според таблица № 8 от настоящата наредба. 

 

Б. Оценяване по критерий 2 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

Чл. 37. Класирането на отборите от възрастовите групи на съответните спортни клубове, 

участващи в състезания от Държавния спортен календар, се оценява с точки според таблица № 9 от 

настоящата наредба. 

 

Таблица №9 Държавни първенства 

 

Класиране 

 

Мом. и Момчета  

 8 - 10 год. 

Мом. и Момчета  

 11 и 12  год. 

Мом.и Момчета  

 12 и 13  год. 

Мом. и Момчета 

/Прекадети/  

14 и 15 год. 

Мом. и Момчета  

/Кадетки и Кадети/ 

16 и 17 год. 

Детски Фестивал 

 

Мини Фестивал 

 

Зона 

 

Между 

зонален 

Турнир 

Зона 

 

Между 

зонален 

Турнир 

Зона 

 

Между 

зонален 

Турнир 

1. място 45 50 60 65 70 75 80 85 

2. място 40 45 55 60 65 70 75 80 

3. място 35 40 50 55 60 65 70 75 

4. място 30 40 50 55 60 65 70 75 

5. място 25 30 40 45 50 55 60 65 

6. място 20 25 35 40 45 50 55 60 

7. място 15 20 30 35 40 45 50 55 

8. място 10 15 25 30 35 40 45 50 

 

Класиране 

 

Момичета и Момчета  

12 и 13  год. 

Мом. и Момчета 

 /Прекадетки и прекадетки/ 

 14 и 15 год. 

Мом. и Момчета  

/Кадетки и кадети/ 

16 и 17 год. 

Девойки и Юноши 

18 и 19  год. 

Квалиф. 

турнир 

Национална 

купа 

Квалиф. 

турнир 

Национална 

купа 

Квалиф. 

турнир 

Национална 

купа 

Квалиф. 

турнир 

Нац. 

купа 

1. място 70 75 80 85 90 95 150 155 

2. място 65 70 75 80 85 90 145 150 

3. място 60 65 70 75 80 85 140 145 

4. място 60 65 70 75 80 85 140 145 

5. място 50 55 60 65 70 75 130 135 

6. място 45 50 55 60 65 70 125 130 

7. място 40 45 50 55 60 65 120 125 

8. място 35 40 45 50 55 60 115 120 

Национална купа 320 520 2000 

Финален турнир 340 550 2100 

Елитна група 400 600 2200 

Нац. Лига - група Б   2300 

Нац. Лига - група А   2500 

Класиране 

 

Девойки и Юноши 

18 и 19  год. 
Жени, Мъже Жени, Мъже Жени, Мъже Жени, Мъже 

Зона 

 

Между 

зонален 

Турнир 

Обл.  

група 

 

Зона 

 

Между 

зонален 

Турнир 

Квалиф. 

турнир 

Финал. 

турнир 

Лига 

Група Б 

Лига 

Група А 

Национ. 

купа 

1. място 120 125 400 600 670 675 680 700 1000 1000 

2. място 115 120 375 575 665 670 675 680 800 800 

3. място 110 115 370 570 660 665 670 675 795 795 

4. място 110 115 370 570 660 665 670 675 795 795 

5. място 100 105 360 560 655 660 665 670 790 790 

6. място 95 100 355 555 650 655 660 665 785 785 

7. място 90 95 350 550 645 650 655 660 780 780 

8. място 85 90 345 545 640 645 650 655 775 775 
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Класиране 

 

Момичета и Момчета /Кадетки и кадети/ 

16 и 17 год. 

Девойки и Юноши 18 и 19  год. 
Жени, Мъже 

Елитна група Елитна група Купа на федерацията 

1. място 400 500 1000 

2. място 395 495 800 

3. място 390 490 795 

4. място 390 490 795 

5. място 380 485 790 

6. място 375 480 785 

7. място 370 475 780 

8. място 365 470 775 

Чл. 38. Когато отборът от съответната възрастова група на спортния клуб е придобил право да 

участва в следващи етапи на държавното първенство, съгласно правилника на съответната федерация, 

той се оценява с точките за класиране от първия етап плюс точките за класиране от последния етап, в 

който е участвал, според таблица №9 от настоящата наредба. 

Чл. 39. Класиранията на отборите от възрастовите групи на спортните клубове в състезания от 

ДСК за предходната година са валидни, съгласно заверени протоколи от съответната спортна 

федерация. 

 

В. Оценяване по критерий 3 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

 Чл. 40. Спортният клуб, подготвил състезател за националния отбор на България, който има 50% 

участие в срещите от съответното първенство, получава еднократно за всеки състезател точки, както 

следва: 

1. за жени и мъже - 1000 точки; 

2. за кадети, девойки и младежи - 400 точки. 

 Чл. 41. Участието на състезателите на спортния клуб в националния отбор на България за 

съответната възраст за предходната година се доказва със заверени протоколи от спортната федерация, 

администрираща конкретното състезание. 

 

Г. Оценяване по критерий 4 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

Чл. 42. Всеки спортен клуб получава оценка за тежест в точки, според броя и професионалната 

подготовка на своите спортно-педагогически кадри, които извършват учебно-тренировъчната и 

състезателна дейност по таблица  № 5 от настоящата наредба. 

Д. Оценка по критерий 5 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

Чл. 43. Спортните клубове, осигурили прием на ученици в Спортно училище град Разград, 

получават еднократно по 50 т. за всеки новоприет ученик за учебната година. Това се доказва с 

удостоверение, издадено от директора на  училището, където ученика учи. 

 

Е. Оценяване по критерий 6 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

 Чл. 44. Броят на отборите от възрастовите групи, с които спортния клуб провежда спортно-

състезателна дейност се оценява по таблица № 6 от настоящата наредба с коефициент за обхват. 

Класиране 

 

Мом. и Момчета  

12 и 13  год. 

Мом. и Момчета 

 /Прекадети/ 

 14 и 15 год. 

Мом. и Момчета  

/Кадетки, Кадети/ 

16 и 17 год. 

Девойки и Юноши 

18 и 19  год. 

Мом. и Момчета 

 /Прекадети/ 

 14 и 15 год. 

Финален турнир Финален турнир Финален турнир Финален турнир Елитна група 

1. място 90 95 100 300 350 

2. място 85 90 95 295 345 

3. място 80 85 90 290 340 

4. място 80 85 90 290 340 

5. място 70 75 80 280 330 

6. място 65 70 75 275 325 

7. място 60 65 70 270 320 

8. място 55 60 65 265 315 
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З. Оценяване по критерий 7 от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.7 

 Чл. 45. Спортните резултати на отборите от възрастовите групи на спортния клуб се умножава с 

коефициент за отдалеченост, определен в таблица № 4 от настоящата наредба.  

 Чл. 46. Спортният клуб има право да избере най- дългото разстояние в километри до място на 

провеждане на състезание, в което е участвал с отбор от своите възрастови групи.  

 Чл. 47. Коефициентът за отдалеченост е за всеки отбор от възрастовите групи на спортния клуб за 

участието му в едно състезание, което се доказва с протокол от ДСК, заверен вярно с оригинала от 

съответната спортна федерация. 
 

РАЗДЕЛ III 

МЕХАНИЗЪМ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, 

РАВИВАЩИ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ, И НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

 

А. Оценяване по критерий 1., критерий 2. и критерий 3. от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.8 

Чл. 48. Спортните клубове и туристическите дружества могат да участват за субсидия по критерий 

1, критерий 2 и критерий 3 от Глава втора, Раздел ІІІ, член 8, когато са представили копия от протоколи 

за организирани от тях спорни или спортно-туристически мероприятия или за участие в спортни или 

спортно-туристически мероприятия от предходната година, но не повече от 6 /шест/ такива, от които 

три да са организирани и проведени на територията на община Разград, получават точки за дадено 

спортно мероприятие, както следва: 

1.За международно спортно мероприятие, организирано и проведено от спортния клуб или от 

туристическото дружество, на  територията на община Разград – 500 точки; 

2.За международно спортно мероприятие, организирано и проведено от спортния клуб или от 

туристическото дружество, на  територията на община Разград със участието основно на учащи – 

650 точки; 

3.За организирано и проведено спортно мероприятие на територията на община Разград, включено 

в спортния календар на съответната спортна федерация или в календара на национална 

туристическа организация – 300 точки; 

4.За организирано и проведено спортно мероприятие на територията на община Разград със 

участието основно на учащи, включено в спортния календар на съответната спортна федерация 

или в календара на национална туристическа организация – 450 точки; 

5.За организирано и проведено спортно мероприятие на регионално и общинско ниво –   200 

точки; 

6.За организирано и проведено спортно мероприятие на регионално и общинско ниво с участието 

основно на учащи –   350 точки; 

7.За участие на спортният клуб или туристическото дружество в спортни мероприятия извън 

територията на община Разград – 150 точки. 

 

Б. Оценяване по критерий 4. от Глава втора, Раздел ІІІ. Чл.8 
Чл. 49. Всеки спортен клуб или туристическо дружество получават оценка за тежест в точки, 

според броя и професионалната подготовка на своите спортно-педагогически кадри, които развиват 

спорт за всички и спортно-туристическа дейност, съгласно  таблица  № 5 от настоящата наредба. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 

РАЗДЕЛ I 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ 

ИНДИВИДУАЛНИ ОЛИМПИЙСКИ И НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ 

 

Чл. 50. Оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в 

състезания от Международния спортен календар се извършва по Образец №1, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.име, презиме и фамилия на състезателя; 

2.дата, месец и година на раждане на състезателя; 
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3.възрастова група; 

4.вид на първенството; 

5.място на провеждане; 

6.дисциплина, категория, клас;  

7.класиране /място/; 

8.точки по таблица № 1; 

9. коефициент за конкурентност по таблица № 3; 

10.начислени точки; 

11. общо точки. 

Чл. 51. Оценка на спортните резултати на състезатели от спортния клуб, участвали на ЕП, СП и 

БП, но некласирани, съгласно таблица № 1, се извършва по Образец № 2, представляващ неразделна 

част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.име, презиме и фамилия на състезателя; 

2. дата и година на раждане на състезателя; 

3. възрастова група; 

4. вид на първенството; 

5.място на провеждане; 

6.дисциплина, категория, клас; 

7.класиране /място/; 

8.точки съгласно Глава трета, Раздел I. чл. 17 от настоящата наредба; 

9.общо точки. 

Чл. 52. Не се оценяват спортните резултати на класиране в щафета и спортните резултати на 

спортисти, участвали на ЕП, СП и БП, но не класирани съгласно таблица № 1 на спортния клуб, който 

развива неолимпийски спорт. 

Чл. 53. Оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в 

състезания от Държавния спортен календар се извършва по Образец № 3, представляващ неразделна 

част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.име, презиме, фамилия на състезателя; 

2.дата, месец и година на раждане на състезателя; 

3.вид на първенството; 

4.място на провеждане; 

5. дисциплина, категория, клас; 

6.класиране /място/; 

7.точки по таблица № 2; 

8. коефициент за конкурентност по таблица № 3; 

9. коефициент за отдалеченост по таблица № 4; 

10.начислени точки; 

11.общо точки. 

Чл. 54. Оценка в точки на състезателите от спортния клуб за класиране на щафета от Държавния 

спортен календар се извършва по Образец № 4, представляващ неразделна част от настоящата наредба, 

съдържащ следните описания: 

1.списък на състезателите от  класиране щафета /име, презиме и фамилия/; 

2.дата, месец и година на раждане на състезателя; 

3.възрастова група 

4.вид на   първенството; 

5.място на провеждане; 

6.дисциплина, категория клас;  

7.класиране /място/; 

8. точки по таблица № 2; 

9. коефициент за конкурентност по таблица № 3; 

10. коефициент за отдалеченост по таблица № 4; 

11.начислени точки;  

12.общо точки. 
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Чл. 55. Оценка в точки на състезателите от спортния клуб за класиране по двойки и смесени 

двойки от Държавния спортен календар се извършва по Образец № 5, представляващ неразделна част от 

настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.списък на състезателите от  класиране двойки и смесени двойки /име, презиме и фамилия/; 

2.дата, месец и година на раждане на състезателя; 

3.възрастова група; 

4.вид на  първенството; 

5.място на провеждане; 

6.дисциплина, категория, клас;  

7.класиране /място/; 

8.точки по таблица № 2; 

9. коефициент за конкурентност по таблица № 3; 

10. коефициент за отдалеченост по таблица № 4; 

11.начислени точки; 

12.общо точки. 

Чл. 56. Оценка за тежест на спортният клуб се извършва по Образец № 6 – списък на лицата, 

които извършват обучението, тренировъчната и състезателна дейност в спортния клуб, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.име, презиме и фамилия на треньора; 

2.диплома № и наименование на учебното заведение; 

3.степен на образование; 

4.специалност по диплома; 

5.лиценз №; 

6.вид на договор и начало на изпълнението му /дата/; 

7.длъжност; 

8.точки по таблица № 5 от наредбата; 

9. общо точки. 

Чл. 57. Окончателна оценка на спортните резултати в точки на спортния клуб, развиващ 

индивидуален олимпийски спорт, се извършва по Образец №-ИОС, представляващ неразделна част от 

настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1. Наименование на спортния клуб; 

2. Общо точки от Образец № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и точки съгласно Глава трета, Раздел I. 

чл. 28 и базисна основа, съгласно Глава втора, Раздел IV. чл. 9. т. 2.2 от настоящата наредба; 

3. Начислени точки – Общо точки умножени с коефициент за обхват от таблица № 6 от 

настоящата наредба;  

4. Окончателна оценка на спортните резултати в точки, получена при умножение на 

Начислените точки с коефициент за олимпизъм. 

Чл. 58. Окончателна оценка в точки на спортните резултати на спортния клуб, развиващ 

неолимпийски спорт се извършва по Образец №-НОС, представляващ неразделна част от настоящата 

наредба, съдържащ следните описания: 

1. Наименование на спортния клуб; 

2. Общо точки от Образец № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 и точки-базисна основа, съгласно Глава втора, 

Раздел IV. чл. 9. т. 2.3 от настоящата наредба; 

3. Окончателна оценка на спортните резултати в точки, получена  при умножение на Общо 

точки с коефициент за обхват от таблица № 6 от настоящата наредба;  

 

РАЗДЕЛ II 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, РАЗВИВАЩИ КОЛЕКТИВНИ 

ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ 

 

Чл. 59. Оценка на спортните резултати за участие и класиране на отборите от възрастовите групи 

на спортния клуб в съответното първенство от ДСК на спортната федерация за предходната година се 

извършва по Образец № 1-КОС, представляващ неразделна част от настоящата наредба, съдържащ 

следните описания: 

1. наименование на възрастовата група; 
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2. наименование на първенството от ДСК на съответната федерация за Етап I и за Последен етап; 

3. класиране /място/ за Етап I и за Последен етап; 

4. точки по таблица №8 за Етап I и за Последен етап; 

5. точки по таблица №9 за Етап I и за Последен етап; 

6. коефициент за отдалеченост по Таблица № 4; 

7. общо точки; 

8. всичко точки по Образец № 1- КОС. 

Чл. 60. Оценка за националните състезатели от възрастови групи  на спортния клуб, участвали в 

състезание с националния отбор за предходната година, се извършва по Образец № 2-КОС, 

представляващ неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1. Име, презиме и фамилия; 

2. възраст; 

3. наименование на състезанието; 

4. място и време на провеждане на състезанието; 

5. брой изиграни срещи от състезателя; 

6. точки съгласно чл. 40 от настоящата наредба; 

7. общо точки. 

Чл. 61. Оценка за тежест на спортния клуб се извършва по Образец № 6 – списък на лицата, които 

извършват обучението, тренировъчната и състезателна дейност в спортния клуб, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.име, презиме и фамилия на треньора; 

2.диплома № и наименование на учебното заведение; 

3.степен на образование; 

4.специалност по диплома; 

5.лиценз №; 

6.вид на договор и начало на изпълнението му /дата/; 

7.длъжност; 

8.точки по таблица № 5. 

Чл. 62. Окончателна оценка на спортните резултати по възрастови групи на спортния клуб, 

равиващ колективен олимпийски спорт се извършва по Образец №-КОС, представляващ неразделна 

част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1. Наименование на спортния клуб; 

2.Общо точки от Образец № 1-КОС, Образец № 2-КОС, Образец № 6 и точки съгласно Глава 

трета, Раздел I., чл. 28 и базисна основа, съгласно Глава втора, Раздел IV., чл. 9. т. 2.1. от настоящата 

наредба; 

3.Окончателна оценка на спортните резултати в точки, получена  при умножение на Общо 

точки с коефициент за обхват от таблица № 6 от настоящата наредба;  
 

РАЗДЕЛ III 

ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, РАВИВАЩИ СПОРТ ЗА 

ВСИЧКИ, И НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

Чл. 63. Оценка в точки за спортни мероприятия, организирани и проведени на територията на 

община Разград от спортния клуб или туристическото дружество в направление спорт за всички и 

туристически дейности, и техни участия в спортни мероприятия, организирани от съответната спортна 

федерация или национална туристическа организация през предходната година, се извършва по Образец 

№ 7, представляващ неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1.наименование на спортното мероприятие; 

2. организатор; 

3.място на провеждане; 

4.дата и година на провеждане; 

5.брой участници; 

6.точки, съгласно Глава трета, Раздел III., чл. 48 от настоящата наредба; 

7.общо точки. 

Чл. 64. Оценка за тежест на спортния клуб се извършва по Образец № 6 – списък на лицата, които 

извършват обучението, тренировъчната и състезателна дейност в спортния клуб или туристическото 

дружество, представляващ неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 
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1.име, презиме и фамилия на треньора; 

2.диплома № и наименование на учебното заведение; 

3.степен на образование; 

4.специалност по диплома; 

5.лиценз №; 

6.вид на договор и начало на изпълнението му /дата/; 

7.длъжност; 

8.точки по таблица № 5. 

Чл. 65. Оценка на спортната дейност в точки на спортният клуб, развиващ спорт за всички, или на 

туристическото дружество, развиващо спортно-туристически дейности, се извършва по Образец №-СВ-

ТД, представляващ неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

1. Наименование на спортния клуб/туристическото дружество; 

2.Общо точки от Образец № 7, Образец № 6 и точки - базисна основа, съгласно Глава втора, Раздел 

IV., чл. 9., т.2.4. от настоящата наредба. 

 
ГЛАВА ПЕТА 

РЕД НА ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И 

НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА. 

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И НА 

ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, И  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА ИМ 

СУБСИДИЯ В ПРОЦЕНТИ. 

 

РАЗДЕЛ I 

РЕД НА ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ. 

 

 Чл. 66. Кандидатстване на спортните клубове и туристическите дружества за финансово 

подпомагане за дейностите съобразно чл. 2. и чл. 3., регламентирани в Глава втора, Раздел I. от 

настоящата наредба, се извършва чрез Заявление за финансово подпомагане дейността на спортните 

клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Разград, представляващо неразделна 

част от настоящата наредба, съдържащо следните описания: 

1. До кмета на Община Разград; 

2. точно наименование на спортния клуб/ туристическото дружество; 

3. седалище и адрес: код, телефон, E-mail1; Web страница на спортния клуб/ туристическото дружество; 

4. лице, представляващо спортния клуб/ туристическото дружество: име, презиме и фамилия; длъжност, 

телефон, E-mail; 

5. № удостоверение на спортния клуб, регистриран в регистъра на ММС на лицензираните спортни 

федерации-техни членове/ на туристическото дружество, регистрирано в регистъра на ММС на 

Националната организация за спортно- туристическа дейност и нейните членове; 

6. ЕИК по БУЛСТАТ; 

7. банкова сметка на спортния клуб/ туристическото дружество : банка, BIC, IBAN; 

8. упълномощено лице от спортния клуб/ туристическото дружество: име, презиме, фамилия; длъжност, 

телефон, E-mail; 

9. опис на приложените документи. 

 Чл. 67. Заявлението за финансово подпомагане дейността на спортните клубове според вида 

спорт, който развиват, и на туристическите дружества следва да бъде придружено от следните 

документи: 

1. Образец № 1 – оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в 

състезания от МСК;  

2. Образец № 2 – оценка в точки на спортните резултати на състезателите в СП, ЕП и БП, но не 

класирани съгласно таблица № 1 от настоящата наредба; 

3. Образец № 3 – оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в 

състезания от ДСК;  

4. Образец № 4 – оценка в точки на състезателите от спортния клуб за класиране на щафета от ДСК; 

5. Образец № 5 – оценка в точки на състезателите за класиране по двойки и смесени двойки от ДСК; 

6. Образец № 6 – списък на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателна 

дейност в спортния клуб/ туристическото дружество; 
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7. Образец № 7 – оценка в точки по чл. 48 от настоящата наредба за спортни мероприятия, организирани 

и проведени на територията на община Разград от спортни клубове в направление спорт за всички и от 

туристически дружества, и техни участия в спортни мероприятия, организирани от съответната спортна 

федерация или национална туристическа организация; 

8. Образец №-ИОС - окончателна оценка на спортните резултати в точки на спортния клуб, развиващ 

индивидуален олимпийски спорт; 

9. Образец №-НОС - окончателна оценка на спортните резултати в точки на спортния клуб, развиващ 

неолимпийски спорт; 

10. Образец №-СВ-ТД - оценка на спортната дейност в точки на спортния клуб, развиващ спорт за 

всички, и на туристическото дружество, развиващо спортно-туристическа дейност; 

11. Образец №1-КОС - оценка в точки на спортните резултати за участие и класиране на отборите по 

възрастовите групи на спортния клуб в съответното първенство от ДСК на спортната федерация; 

12. Образец №2-КОС – списък на състезателите на спортния клуб, участвали с националния отбор за 

предходната година; 

13. Образец №-КОС - окончателна оценка на спортните резултати в точки на спортния клуб, развиващ 

колективен олимпийски спорт; 

14. Удостоверение от Националната агенция за приходите /НАП/ на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно 

осигурителен процесуален кодекс за липса на задължения към държавата; 

15. Документ за липса на финансови задължения към Община Разград; 

16. Копия на протоколи от проведени състезания от МСК и ДСК през предходната година; 

17. Копия на протоколи от проведени спортни мероприятия, организирани от спортния клуб или 

туристическото дружество, или протоколи от участия в спортни мероприятия извън територията на 

община Разград; 

18. Списък на картотекираните състезатели за преходната година, заверен от съответната федерация с 

приложени копия от картотеките; 

19. Копие на документ за ползване на спортна база за практикуване на спорта, който развива спортния 

клуб; 

20. Служебна бележка от директора на Спортното училище гр. Разград за новоприети ученици за 

съответната учебната година. 

Чл. 68. Заявленията за финансово подпомагане дейността на спортните клубове и туристическите 

дружества от бюджета на Община Разград по настоящата наредба трябва да постъпят в деловодството 

на Община Разград не по късно от 20 декември на съответната година. 

Спортните клубове, изпуснали срока за кандидатстване, не могат да ползват финансова субсидия 

по настоящата наредба. 

 

РАЗДЕЛ II 

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И 

НА ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА 

ИМ СУБСИДИЯ В ПРОЦЕНТИ. 

 
Чл. 69. До 20 декември на всяка съответна година Кметът на Община Разград със заповед 

назначава Комисия, включваща приоритетно: Председател – Зам.- Кмет, ресор на дейност „Образование 

и спорт“, секретар – главният експерт от отдел „Образование и спорт“ и членове, не по-малко от двама 

представители на ПК за младежта, спорта и туризма към Общински съвет – Разград, един икономист от 

отдел „Счетоводство“, един юрист от отдел „Правно нормативно обслужване и обществени поръчки“, 

която комисия да прегледа подадените от спортните клубове и туристическите дружества заявления за 

финансово подпомагане от бюджета на Община Разград. 

Чл. 70. В срок до 10 януари на следващата година, комисията по чл. 69 от настоящата наредба 

извършва следните дейности: 

1. Проверява законосъобразността и достоверността на подадените заявления с приложените 

документи от спортните клубове и туристическите дружества за кандидатстване за финансово 

подпомагане и одобрява тези от тях, които отговарят на условията на Глава втора, Раздел II., чл. 4. 

и чл. 5. от настоящата наредба; 

2. При неяснота или пропуски в, приложените от спортните клубове или туристическите дружества, 

документи, Комисията може по всяко време да изисква от същите допълнителни разяснения или 
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да изиска да бъдат представени допълнителни документи, удостоверяващи съответни 

обстоятелства, имащи значение за извършването на оценка на спортните резултати и/или спортно-

туристическата дейност; 

3.  Проверява достоверността на начислените точки и изчисленията на одобрените спортни клубове 

и туристически дружества съгласно заложените критерии за оценка и механизма на оценяване на 

спортните резултати и дейности по настоящата наредба. В зависимост от резултата от 

извършената проверка одобрява, редуцира или отхвърля начислените точки; 

4. Разпределя одобрените спортни клубове в групи, според дейностите на спортните федерации, 

администриращи съответния спорт, лицензирани от ММС. Комисията може, въз основа на 

Показател 1 съгласно Глава втора Раздел IV., чл. 9, т. 4 от настоящата наредба, да обедини две 

групи в една група спортове като включи към спортните клубове, развиващи индивидуален 

олимпийски спорт, спортни клубове, развиващи неолимпийски спорт. 

5. Определя проценти на дейността за съответната група спортове съгласно методиката на 

разпределение на финансовите средства, разписана в Глава втора Раздел IV., чл. 9. т. 4 от 

настоящата наредба; 

6. Разпределя финансовите средства, предложени от Община Разград, съгласно чл. 12 от настоящата 

наредба; 

7. За своята работа Комисията изготвя доклад до Кмета на Община Разград, който съдържа 

Констативен протокол по чл. 70, т. 1 и т. 3 и Предложение по чл. 70, т. 4, т. 5 и т. 6, както следва: 

  7.1.Констативен протокол, изготвен и подписан от всички членове на Комисията, който достоверно 

отразява полагащите се точки на всеки одобрен за субсидия спортен клуб, съгласно критериите за 

оценка и механизма на оценяване на спортните резултати по настоящата наредба. Констативният 

протокол се публикува на Web страницата на Община Разград; 

7.2.Мотивирано предложение, изготвено и подписано от всички членове на Комисията, което 

съдържа: броя и точното наименование на одобрените спортни клубове/ туристически дружества; 

спорта, който развиват; групата спортове, в която са включени със съответните проценти за 

субсидия; и изчислената сума в български левове за всяка група спортове въз основа на 

предложения от отдел „Счетоводство“ размер на общата субсидия за подпомагане дейността на 

спортните клубове и туристическите дружества за текущата година; 

8. При несъгласие с признатите от Комисията точки, одобреният спортен клуб/туристическо 

дружество може да подаде възражение до Комисията в пет-дневен срок, считано от датата на 

публикуване на констативния протокол на Web страницата на Община Разград. По подаденото 

възражение Комисията следва да се произнесе с решение в тридневен срок, което се съобщава на 

клуба/туристическото дружество. Решението на комисията е окончателно. 

9. Когато член на Комисията не е съгласен с изготвените Констативен протокол по чл. 70, т. 1, т. 3 и 

Предложение за извършената работа по чл. 70, т. 4, т. 5 и т. 6, той подписва същите с особено 

мнение, като писмено излага мотивите си за това; 

10. Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове от 

нейния състав, включително нейният Председател. 

Чл. 71. След утвърждаване на доклада на Комисията в частта Предложение  съгласно извършената 

работа по чл. 70, т. 4, т. 5 и т. 6, и съобразно приложения Констативен протокол, Кметът на Община 

Разград издава заповед, с която определя спортните клубове и туристически дружества, на които ще 

бъде предоставена финансова субсидия, броя на групите по спортове, както и размерът на процентите за 

всяка една отделна група спортове за текущата година. 
 

РАЗДЕЛ III 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл. 72. Комисията по чл. 69 упражнява контрол върху редовността на подадените документи от 

спортните клубове и туристически дружества, които кандидатстват за субсидии от общинския бюджет и 

във връзка с тяхната законосъобразност и достоверност, съгласно Глава втора, Раздел II, чл.4. и чл.5. от 

настоящата наредба налагат санкции. 

Чл. 73. Когато спортният клуб е начислил точки на състезатели, съгласно заложените критерии за 

оценка и механизма на оценяване на спортните резултати по настоящата наредба и за тях  не са 

приложени  протоколи от проведени състезания от ДСК, МСК, начислените точки се анулират. В тези 

случаи на спортния клуб се отнемат и по 400 точки за всеки състезател от окончателния оценка на 

спортните резултати на спортния клуб. 
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Чл. 74. /отменен  с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа за 

2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./. 

Чл. 75. /отменен  с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа за 

2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./. 
ГЛАВА ШЕСТА 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКАЗВАНЕ 

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ТЯХНОТО РАЗХОДВАНЕ 

 
РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 76. Финансови средства се предоставят на спортните клубове и туристически дружества за 

дейности регламентирани в раздел І, глава втора, чл.2 и чл.3 от настоящата наредба. Получаването и 

отчитането на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове и туристически 

дружества се осъществява по глава шеста от настоящата наредба. 

Чл. 77. Размерът за финансовото подпомагане на спортните клубове за учебно- тренировъчна и 

състезателна дейност, спорт за всички и спортно-туристически дейности се определя по методика на 

разпределение на финансовите средства, регламентирана в раздел IV  глава втора от настоящата 

наредба. 

Чл. 78. Общата субсидия за финансовото подпомагане на спортните клубове за учебно- 

тренировъчна и състезателна дейност, спорт за всички и спортно- туристически дейности се утвърждава 

от Общински съвет Разград и се включва в бюджета на Община Разград за съответната година в дейност 

“Спортни бази и спорт за всички”.  

Чл. 79. 3% от общата субсидия, гласувана от Общински съвет Разград за подпомагане учебно-

тренировъчната и състезателна дейност на спортните клубове, спорт за всички и спортно-туристически 

дейности се заделя за резерв и се разходва с решение на Постоянната комисия за младежта, спорта и 

туризма към Общински съвет Разград. 

Чл. 80. Заедно с утвърждаване на общата субсидия за финансовото подпомагане на спортните 

клубове за учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спорт за всички и спортно-туристически 

дейности, Общински съвет Разград утвърждава и обща субсидия за допълнително финансово 

подпомагане дейността на спортните клубове и туристически дружества. Общата субсидия за 

допълнително финансово подпомагане на спортните клубове и туристически дружества се включва в 

бюджета на Община Разград за съответната година в дейност “Спортни бази и спорт за всички”.  

Чл. 81. Утвърдената от Общински съвет Разград обща субсидия за допълнително финансово 

подпомагане на спортните клубове и туристически дружества се разпределя за следните дейности: 

1. За организиране и провеждане от спортния клуб/ туристическо дружество на  домакинства 

по вид спорт или спортно-туристическа дейност на Общинско, Регионално, Национално и 

Международно ниво; 

2. За организиране и провеждане на територията на община Разград от спортния клуб/ 

туристическо дружество на спортни турнири, спортни мероприятия и предизвикателства, 

спортно-туристически мероприятия и спортни прояви за хора с намалена двигателна мобилност; 

3. Текущи награди за високи постижения, за десетте най-добри спортисти на годината на 

община Разград и участия на състезатели и отбори в престижни международни състезания в 

направление детско – юношески спорт;  

4. Чествания на годишнини на спортни клубове и туристически дружества и на изявени 

спортисти и спортни деятели. 

Чл. 82. Средствата по чл.2, т.5 от глава втора, раздел I са в рамките на субсидията по чл.79 от 

настоящата наредба. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА 

 

Чл. 83. В десетдневен срок от приемането на  Държавния  и Международния  спортен календар за 

съответната година на Българските спортни федерации и Националната организация за спортно-

туристическа дейност, спортните клубове/ туристическите дружества писмено или по ектронен път, 
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представят на гл. експерт "Спорт" в Община Разград копие на тези спортни календари. След 

представянето на спортните календари и утвърдения размер на финансовото подпомагане на спортните 

клубове и туристически дружества от Общински съвет-Разград, Община Разград започва да подпомага 

учебно – тренировъчната и състезателна дейност на спортните клубове и дейността на спортните 

клубове /туристически дружества в направление спорт за всички и спортно-туристически дейности. 

Чл. 84. Преди утвърждаването на размера на финансово подпомагане от Общинския съвет на 

спортните клубове и туристически дружества, всеки един спортен клуб/ туристическо дружество може 

да получи авансово финансови средства до 20 % от утвърдената му субсидия за предходната година при 

условие, че е представил спортен календар от съответната спортна федерация или от Националната 

организация за спортно-туристическа дейност, от който да е видно, че състезанията започват в месец 

януари в настоящата година. 

Чл. 85. След утвърждаването на размера на финансовото подпомагане на спортните  клубове и 

туристически дружества от Общинския съвет, получените финансови средства на спортния клуб и 

туристическо дружество по чл.83 от настоящата наредба се зачитат като транш от утвърдената на 

спортния клуб /туристическо дружество обща субсидия за текущата година. 

Чл. 86. Получаване на утвърдените финансови средства на спортните клубове и туристическите 

дружества от Общински съвет – Разград се извършва, чрез ЗАЯВКА за получаване на субсидия за 

подпомагане дейността на спортните клубове и туристически дружества, представляваща 

неразделна част от настоящата наредба, съдържаща следните описания: 

1. До Зам.- Кмет на Община Разград, ресор на дейност „Образование и спорт“; 

2. Наименование на спортния клуб/ туристическо дружество; 

3. Седалище и адрес: телефон, E-mail, Web страница на спортния клуб/ туристическо дружество; 

4. ЕИК по Булстат; 

5. Банкова сметка на спортния клуб/ туристическо дружество; Банка, IBAN, BIG; 

6. Размер на исканите средства от Община Разград; 

7. Приложени документи. 

8. Формуляр №1-Финансов план за спортно-състезателна дейност, представляващ неразделна 

част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

8.1. Одобрил: зам.- кмет на Община Разград; 

8.2.Наименование на спортния клуб; 

8.3.Част I. - Субсидия за състезания от ДСК на съответната спортна федерация; 

8.4.Част II.- Субсидия за спортен лагер; 

8.5.Част III.- Субсидия за спортна екипировка, спортни уреди и пособия. 

8.6. Част IV.- Субсидия за спортно-педагогически кадри. 

9. Формуляр №2-Описание на спортното мероприятие по показатели, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

9.1.наименование на спортния клуб/ туристическо дружество; 

9.2.Описание на спортното мероприятие; 

9.3.Дата на провеждане; 

9.4.Място на провеждане; 

9.5.По вид спорт- дисциплина/ спортна дейност; 

9.6.Възрастова група; 

9.7.Значимост на спортното мероприятието: очакван брой участващи държави, спортни клубове/ 

туристически дружества, спортисти, официални и придружаващи лица; 

9.8.Специфика на спорта-олимпийски /неолимпийски; 

9.9.Опит от провеждане на спортни мероприятия и брой участия на спортния клуб в спортното 

мероприятие; 

9.10.Социално-икономически ефект и очаквана посещаемост на спортното мероприятие; 

9.11.Рекламиране провеждането на спортното мероприятие в регионален и национален план 

(описание на дейностите). 

10. Формуляр №2.1- Финансов план за организиране и провеждане на  спортно мероприятие 

или участие в спортно мероприятие извън територията на община Разград, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания: 

10.1.наименование на спортния клуб/ туристическо дружество; 
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10.2.Размер на финансовите средства по дейности: храна и нощувки, възнаграждение на съдийски 

състави, наем за ползване на спортен обект, купи, медали, плакети, грамоти, рекламни материали, 

разходи за транспорт, озвучаване, водещ, сценично оформление и цветя, медицинско и техническо 

санитарно обслужване, други специфични разходи, свързани с провеждане на спортното мероприятие. 

10.2.Общо финансови средства за спортното мероприятие; 

10.3.Размер на исканите средства от Община Разград; 

10.4.Размер на предвидени собствени средства; 

10.5.Размер на привлечени средства; 

10.6.Друг вид подпомагане (получено от физически или юридически лица в размер на). 

Чл. 87. Заявката за субсидия по Формуляр №1- Финансов план за спортно-състезателна дейност се 

заявява най-малко двадесет дни  преди датата на провеждане на спортните състезания, закупуването на 

спортна екипировка и провеждането на спортен лагер. 

Чл. 88. Заявката за субсидия по Формуляр №2- Описание на спортното мероприятие по 

показатели и  Формуляр №2.- Финансов план за организиране и провеждане на  спортно мероприятие 

или участие в спортно мероприятие извън територията на община Разград, се заявява най-малко два 

месеца преди датата, планувана от спортния клуб/ туристическо дружество. 

Чл. 89. Заявките за субсидия по Формуляр №1- Финансов план за спортно-състезателна дейност, 

Формуляр №2- Описание на спортното мероприятие по показатели и  Формуляр №2.1.- Финансов план 

за организиране и провеждане на  спортно мероприятие или участие в спортно мероприятие извън 

територията на община Разград се одобряват от Зам.- Кмет на Община Разград, ресор на дейност 

„Образование и спорт“;  

Чл. 90. Субсидията по чл.81, т.1 и т.2 се заявява по реда на чл.86 от настоящата наредба и се 

превежда на един транш за всяко едно спортно мероприятие.  

Чл. 91. Субсидия по чл.2, т. 5 в глава втора раздел I се заявява чрез писмени предложения на 

председателите на спортните клубове до кмета на Община Разград, които след изразени становища в 

срок до 31 октомври на съответната година се внасят в Общинския съвет за разглеждане и решаване от 

Постоянната комисия  за младежта, спорта и туризма. 

Чл. 92.Утвърдената субсидия  от Общински съвет-Разград за подпомагане на учебно - 

тренировъчната и състезателна дейност, спорт за всички и спортно-туристически дейности на спортните 

клубове се превежда на траншове и в определен срок, съобразно Програмата на състезанията и 

спортните мероприятия, заложени в спортния календар на съответната спортна федерация или 

Национална организация за спортно – туристическа дейност. 

1. За всеки спортен клуб, развиващ индивидуален олимпийски спорт, неолимпийски спорт, колективен 

олимпийски спорт, спорт за всички и спортно-туристически дейности с изключение на спорта футбол, 

субсидията се превежда на три транша, както следва: 

1.1. за първото четиримесечие на годината - 40% от утвърдената субсидия на спортния 

клуб/туристическо дружество;  

1.2. за второто четиримесечие на годината - 40% от утвърдената субсидия на спортния 

клуб/туристическо дружество; 

1.3. за третото четиримесечие на годината - 20% от утвърдената субсидия на спортния 

клуб/туристическо дружество; 

2. За  всеки футболен клуб от Община Разград, участник в първенството на Областната група, 

субсидията се превежда на два транша, както следва: 

2.1. за пролетния сезон на първенството – 50% от утвърдената субсидия на клуба; 

2.2. за есенния  сезон на първенството – 50% от утвърдената субсидия на клуба. 

Чл. 93. Всеки спортен клуб/туристическо дружество има право да разходва средства по чл. 2, т. 6 в 

размер до 40 % от общата субсидия на съответния спортен клуб/туристическо дружество утвърдена от 

Общински съвет Разград.    

Чл. 94. Средствата  за подпомагане дейността на спортните клубове и туристически дружества се 

превеждат само по банков път. 

Чл. 95. Субсидията по чл.2, т.5 в глава втора раздел I се заявяват и определят по реда на чл.91 от 

настоящата наредба и се превеждат на състезателите и треньорите в съответствие с изискванията на 

Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 
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ОТЧЕТ И ДОКАЗВАНЕ ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА РАЗХОДВАНИТЕ    ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

Чл. 96. Спортните клубове и туристически дружества, получили финансови средства по реда на 

тази наредба, разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват пред Община Разград 

целесъобразността и законосъобразността на разходваните през годината средства. За отчитане 

разходването на предоставените им средства по траншове спортните клубове и туристически дружества 

изготвят и представят в деловодството на общината финансов отчет, заверен с печат и подпис на лицето 

представляващо спортния клуб/туристическо дружество. 

Чл. 97. Финансовият отчет на разходваните средства за подпомагане дейността на спортните 

клубове и туристически дружества се извършва по Формуляр №3  представляващ неразделна част от 

настоящата наредба. 

Чл. 98. Спортни клубове и туристически дружества могат да получат следващ транш на субсидия 

от общата субсидия, утвърдена от Общински съвет Разград, само при условие, че са представили 

финансов отчет на разходваните средства, с което доказват, че отчетените разходи са най - малко 70% 

от сумата на преведения транш и те са правомерни, съгласно чл.103 в глава шеста, раздел ІV.  

Чл. 99. Отчитането на останалите разходи до 100% от сумата на преведения транш, спортния 

клуб/туристическо дружество може да отложи в следващ транш, като писмено изрази обективни 

причини за това. 

Чл. 100. В срок до 12 декември на съответната година спортните клубове/туристически дружества 

заедно с финансовия отчет за разходваните средства за последния транш изготвят и представят в 

деловодството на общината годишен съдържателен отчет, заверен с печат и подпис на лицето 

представляващо спортния клуб/ туристическо дружество. 

Чл. 101. Годишният съдържателен отчет на разходваните средства за подпомагане дейността на 

спортните клубове и туристически дружества се извършва по Формуляр №4, представляващ 

неразделна част от настоящата наредба, съдържащ следните описания и приложения: 

1. Описание на вида на спортните състезания или вида на спортните мероприятия, в които е 

участвал спортния клуб/ туристическо дружество, за които е разходвал предоставените средства; датата 

и мястото на тяхното провеждане; участващите възрастови групи в състезанията в съответствие с 

постигнатите спортни резултати и класирания в тях; вида на спортния лагер и постигнатите цели; вида 

на спортна екипировка, уреди и пособия и  предназначението им за съответната  възрастова група; 
 

РАЗДЕЛ ІV 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл. 102. Контролът върху изразходването на средствата отпуснати от общината, се упражнява от 

длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Разград, които имат право да изискват 

всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверка на 

място. 

Чл. 103. За правомерни се признават следните разходи: 

1. Фактури, свързани с транспортни разходи от лицензиран превозвач на отборите и група от 

състезатели до мястото на състезанието или спортно мероприятие и обратно; 

2. Когато пътуването до мястото на състезанието или спортно мероприятие се извършва с 

обществен транспорт, разходите се отчитат със списък на състезателите  /участници/ в състезанието или 

спортно мероприятие, отговарящ на имената на техните картотеки и приложени към него копия на 

билети  – автобусни или влакови за всеки състезател; 

3. Фактури за храна с приложен списък и подпис на спортистите, участвали в състезанието или 

спортно мероприятие. Списъкът на състезателите да отговаря на имената на техните картотеки; 

4. Фактури за нощувки с приложен списък с подпис на спортистите, участвали в състезанието или 

спортното мероприятие; 

5. Фактури за такса  картотекиране на състезателите на спортния клуб; 

6. Фактури за такса участие в първенства и състезания от ДСК; 

7. За извършените разходи по чл. 2, т. 6 към отчета се прилагат копие от сключен договор по 

трудово или извънтрудово правоотношение със съответния спортен клуб/туристическо дружество, 

разходен касов ордер или платежно нареждане за изплатени възнаграждения по договори, платежни 

документи за платени данъци и осигуровки; 

8. Фактури за лекарски такси за периодичен и предсъстезателен медицински преглед или за 

медицинско обезпечаване на състезание; 
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9. Фактури за обезпечаване на реда и сигурността на спортния обект при провеждане на спортно 

състезание и спортно мероприятие на територията на Община Разград; 

10. Документи изготвени в съответствие с Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и 

смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите относно пътните разходи на съдиите; 

11. Фактури с приложена складова разписка за спортна екипировка, спортни уреди, спортни 

пособия; 

12. Фактури за материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна 

екипировка/; 

13. Фактури за ползване на спортна база по време на спортен лагер; 

14. Фактури за ползване на спортна база по време на спортно състезание или спортно 

мероприятие, които се провеждат на територията на Община Разград; 

15. Фактури за реклама на спортно мероприятие; 

16. Фактури за озвучаване, водещ и технически лица на спортно мероприятие. 

Чл. 104. Предоставените по тази наредба средства, които не са разходвани по предназначение и 

законосъобразно, се възстановяват в пълен размер, ведно със законната лихва, от момента на 

извършване на  плащането до момента на възстановяване на сумата. 

Чл. 105. /отменен  с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа 

за 2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./. 

Чл. 106. /отменен  с Решение № 108 от 26.07.2022 г., постановено по Адм. дело № 78 по описа 

за 2022 г. на Административен съд Разград, в сила от 12.08.2022 г./. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на Закона за физическото възпитание и спорт и настоящата наредба. 

1. „Държавен спортен календар“ е списък с целесъобразно подредени във времето 

спортни състезания, приет от спортната федерация. 

2. „Международен спортен календар“ е списък с целесъобразно подредени във 

времето спортни състезания, утвърдени от международната спортната федерация 

3. „Състезателна дейност“ е форма на изява на двигателните и психическите 

способности на индивида в рамките на утвърдените състезателни правила. 

4. „Спорт за високи постижения“ е система, високоинтензивна, научнообоснована 

тренировъчна и състезателна дейност за достигане на високи постижения от спортисти. 

5. „Спорт за всички“ е укрепваща здравето физическа активност на лицата в 

свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано практикуване 

на физически упражнения и спорт. 

6. „Спортно- туристическа дейност“ е укрепваща здравето физическа активност на 

лицата в свободното им време чрез свободен избор на индивидуално или организирано 

практикуване на физически упражнения и спорт сред природата. 

7. „Аматьорски спорт“ е спорт, които лица провеждат системна тренировъчна и 

състезателна дейност и за тях това не е основна професия и/ или не получават 

възнаграждение за тази дейност. 

8. „Спортни мероприятия“ са различни видове организирани спортни прояви. 

9.  „Високи постижения“ са максимални изяви на спортисти чрез постигане на 

призови класирания на европейски и световни първенства или олимпийски игри или 

резултати, съизмерими със световните стандарти. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Наредба № 25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане 

на спортните организации в община Разград, приета с Решение № 55 по  Протокол № 6/ 29.02.2016 г. на 

Общински съвет Разград, се отменя. 

Настоящата наредба е приета с Решение на Общински съвет - Разград  №171, Протокол 

№14  от 27.10.2020 г.  
 

                                                                          Председател: 

              /Стоян Ненчев/ 
 



25 

 

Приложения: 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ за финансово подпомагане дейността на спортните клубове и туристически дружества от 

бюджета на Община Разград: 

ЗАЯВКА за получаване на субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове и туристически 

дружества; 

Образец №-ИОС- индивидуални  олимпийски спортове. Окончателна оценка на спортните резултати в 

точки; 

Образец №-НОС- неолимпийски спортове. Окончателна оценка на спортните резултати в точки; 

 Образец №-ТД-СВ- спорт за всички и туристическите дейности. Оценка на спортната дейност в точки;  

Образец №-КОС- колективни олимпийски спортове. Окончателна оценка на спортните резултати в точки; 

Образец №-1-КОС-оценка на спортните резултати за участие и класиране на отборите по възрастови групи 

на спортния клуб в съответното първенство от ДСК на спортната федерация. 

Образец №-2-КОС-списък на състезателите на спортния клуб, участвали в състезания с националния отбор 

за предходната година.  

Образец №-1-оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в състезания от 

МСК;  

Образец №-2 – оценка в точки на спортните резултати на състезатели от спортния клуб в ЕП, СП и БП но 

не класирани, съгласно Таблица №1 от наредбата . 

 Образец №-3-оценка в точки за индивидуално класиране на състезателите от спортния клуб в състезания 

от ДСК;  

Образец №-4 – оценка в точки на състезателите от спортния клуб за класиране на щафета от ДСК;  

Образец №-5-оценка в точки на състезателите от спортния клуб за класиране по двойки и смесени двойки 

от ДСК;  

Образец №6-списък на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателна дейност в 

спортния клуб;  

 Образец №7-оценка в точки по чл.48 от наредбата за спортни мероприятия, организирани и проведени на 

територията на община Разград от спортния клуб/ туристическо дружество в направление спорт за всички и 

туристическите дейности и негови участия в спортни мероприятия, организирани от съответната спортна 

федерация или националната туристическа организация;  

Формуляр №1-Финансов план за спортно-състезателна дейност; 

Формуляр №2- Описание на спортното мероприятие по показатели; 

Формуляр №2.1- Финансов план за организиране и провеждане на спортно мероприятие или участие в 

спортно мероприятие извън територията на община Разград; 

Формуляр №3- Финансов отчет; 

Формуляр №4- Съдържателен отчет. 

 


