ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

НАРЕДБА
№ 34
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА
ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Приета с Решение № 94 от 13.03.2012 г., изм. с Решение № 373/25.10.2012 г.,
изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017 г., изм. с
Решение № 147/15.04.2020 г.

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 С тази Наредба се определят условията, реда, критериите и принципите за
законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от Община Казанлък,
за подпомагане на спортните клубове.
Чл. 2 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Средствата се предоставят за дейност на спортните
клубове, развиващи детско-юношеския спорт във всички формации, мъже и жени и спорт с
престижни и социални функции. в това число и спорт за хора с увреждания.
Чл. 3 Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнатите
спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от
занимаващи се, както и степента на участие в общинските прояви.
Чл. 4 (1) Заявления от спортните клубове за финансово подпомагане от Община Казанлък се
подават до Кмета на Община Казанлък в срок до 31 януари на всяка календарна година.
(2) (Нова с Решение № 356/31.01.2017 г.) При констатирани липси на документи от определената със
Заповед на Кмета на община Казанлък комисия, спортните клубове се информират за това, като
в срок от 7 (седем) дни от получаване на официално писмо, са длъжни да направят
необходимите корекции.

РАЗДЕЛ ІІ.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5 Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Казанлък,
трябва да отговарят на следните условия:
(1) Да са вписани в централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, със седалище и
дейност на територията на община Казанлък, което доказват със съответните документи;
(2) Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в
централния 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) (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Да нямат финансови задължения към общината.
(5) Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния
счетоводен стандарт.
(6) (Нова с Решение № 356/31.01.2017 г.) Да имат треньори с професионална правоспособност и
квалификация съгласно Наредба №2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната
правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри.
Чл. 6 Право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл.11 от
Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна
дейност.
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Чл. 7 Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.
Чл. 8 Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 9 Не се подпомагат клубове, които при осъществяването на своята дейност прилагат форми
на платено обучение за своите състезатели.
Чл. 10 Не се подпомагат новосъздадени спортни клубове за календарната година, в която са
създадени.
Чл. 11 По изключение Общински съвет може да вземе решение за финансово подпомагане и на
клубове, които не отговарят на някои от изискванията и разпоредбите на настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
Чл. 12 Община Казанлък подпомага спортните клубове, като взема предвид:
т. 1 Постигнатите резултати в състезания от Международния спортен календар /МСК/- участия
и класиране на олимпийски, световни, европейски и балкански първенства през съответната
календарна година
т. 2 Постигнати резултати в състезания от Държавния спортен календар /ДСК/- участия и
класиране в държавни първенства, национални купи и зонови първенства.
Чл. 13 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Приоритет е развитието на детско юношеските школи,
работещи с деца от населените места на общината – обхват на състезатели и отбори по
възрастови групи, взели участие в държавните първенства за съответната година.
Чл. 14 Приоритет е организирането и провеждането на традиционни за Община Казанлък
спортни прояви от казанлъшки спортни клубове.
Чл. 14а (Нов с Решение № 356/31.01.2017 г.) Приоритет е развитието на спортовете, традиционни за
община Казанлък, доказани в годините.
Чл. 14б (Нов с Решение № 356/31.01.2017 г.) Приоритет е и развитието на спортове, които са
включени в програмата на олимпийските игри.
Чл. 14в (Нов с Решение № 147/15.04.2020 г.) Приоритет е развитието на спортни клубове, работещи с
хора с увреждания.

Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността
на спортните клубове в Община Казанлък
Страница 3 от 14

РАЗДЕЛ ІV.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
А/ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА.
Чл.15 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Всеки клуб може да отчете
класиране на свои състезатели от Международни първенства, до 8-мо място, без значение от
възрастовата група, както следва:
Таблица № 1
Вид първенства
Олимпийски първенства
Световни първенства
Европейски първенства
Балкански първенства

За всички възрастови
групи
До VIII -мо място
До VIII -то място
До VIII -то място
До VIII -то място

Чл.16 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Класирането на
състезатели от съответните спортни клубове в тези първенства се оценява по следния начин:
Таблица № 2
Класи Олимпийски
ране
първенства
За всички
възрастови
групи
I
300

Световни първенства
За всички възрастови
групи

Европейски
първенства
За всички
възрастови групи

Балкански
първенства
За всички
възрастови групи

245

200

120

II
250
215
170
100
III
220
195
150
80
IV
200
180
135
50
V
180
160
110
40
VI
160
150
100
30
VII
140
130
80
VIII
120
120
60
* Посочените числа в таблицата показват броя точки, които получава всеки състезател в
зависимост от класирането му на съответните първенства.
Чл. 17 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Спортен клуб, подготвил състезател, който е взел
участие в Международни първенства, но не се е класирал съобразно таблица 1 и 2 получава
еднократно за всеки състезател точки, както следва:
/1/ 50 т. за олимпийски игри;
/2/ 40 т. за световно първенство;
/3/ 35 т. за европейско първенство;
/4/ 20 т. за балканско;
/5/ 15 т. за други международни състезания.
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Чл. 18 За спечелена Олимпийска квота, която се удостоверява в писмен вид от съответната
национална федерация, клубът получава еднократно 200 т.
Чл. 19 Точките, получени от клубовете по раздел /А/ не се умножават по допълнителен
коефициент и остават фиксирани.
Б/ ОТ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА - обхващат се всички възрастови групи.
Чл. 20 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017 г.)
(1) За състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните първенства през
предходната година, всеки спортен клуб има право да отчете три класирания на всеки свой
състезател, независимо в коя възрастова група и в кое Държавно първенство /шампионат/
индивидуално или отборно е взел участие.
(2) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) За колективните спортове се начисляват точки на всички
състезатели от отбора поотделно-основни и резервни, но не повече от 14 души.
(3) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Размерът на точките се определя, както следва:
Таблица № 3

Класиране
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Колективни спортове
за всички възрастови
групи
55
43
41
35
30
26
23
22

Хора с
увреждания

Индивидуални спортове за
всички възрастови групи

90
70
66
57
49
42
37
35

68
53
50
43
37
32
28
26
24
23
21
20

Чл. 21 (Изм., Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017
г.) (1) За състезатели на спортни клубове участвали и класирани в Национални купи и турнири
през предходната година, всеки спортен клуб има право да отчете три класирания на всеки свой
състезател, независимо в коя възрастова група и в кое първенство /шампионат/ индивидуално
или отборно е взел участие.
(2) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г. ) За колективните спортове се начисляват точки на всички
състезатели от отбора поотделно-основни и резервни, но не повече от 14 души.
(3) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Размерът на точките се определя, както следва:
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Таблица № 4
Класиране

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Колективни спортове
за всички възрастови
групи
39
31
29
25

За хора с увреждания

Индивидуални
спортове за всички
възрастови групи
48
38
35
31
26
23

63
49
46
40

Чл. 22 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) (1) За състезатели на спортни клубове, участвали и
класирани в Зонови първенства през предходната година, всеки спортен клуб има право да
отчете класиранията на всеки свой състезател независимо в коя възрастова група и в кое
първенство/шампионат/ индивидуално или отборно е взел участие.
(2) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) За колективните спортове се начисляват точки на всички
състезатели от отбора поотделно-основни и резервни, но не повече от 14 души.
(3) (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Размерът на точките се определя, както следва:
Таблица № 5
Класи
ране

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

За всички възрастови
групи

33
27
24
20

За хора с увреждания

57
45
42
36

Индивидуални спортове за
всички възрастови групи

42
32
29
25
21
18

Чл. 23 (Изм., Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Получените точки от
класирането на всеки състезател или отбор се умножават по коефициент на конкурентност
(определя се от броя на участвалите състезатели в индивидуалните и отборните първенства) и
коефициент за отдалеченост (определя се от изминатите км.).
Стойности на коефициента за конкурентност в зависимост от броя на участвалите отбори
или състезатели
Таблица № 6
Отборни спортове
Брой
Стойност на
участващи
коефициента
отбори
до 6
1.00
до 10
1.20
над 10
1.30
-

Индивидуални спортове
Брой
Стойност на
участници
коефициента
до 10
до 20
до 30
до 50
над 50

1.00
1.20
1.30
1.50
1.70
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Стойности на коефициента за отдалеченост (Ново, Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение №

147/15.04.2020 г.)

Таблица № 7
Коефициент за отдалеченост
Изминати км. в
двете посоки
до 150 км
до 250 км
до 350 км
над 350 км

Стойност на
коефициента
1.10
1.15
1.20
1.25

Чл. 24 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Сборът на всички точки,
които клубовете са получили от участието на техните състезатели в държавните първенства се
умножава по коефициента за обхват, който се определя от броя на възрастовите групи от двата
пола, в които се изявява съответният спортен клуб.
Стойности на коефициента за обхват в зависимост от броя на възрастовите групи, в които
е участвал даден спортен клуб
Таблица № 8
Брой възрастови
групи
1
2
3
4
над 4

Стойност на
коефициента
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50

С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар,
Национални купи и Зонови първенства.
Чл. 24а (Нов с Решение № 356/31.01.2017 г.) Полученият общ брой точки се умножава с коефициент
за олимпизъм, както следва:
1) за олимпийски спортове и дисциплини – 1,5;
2) за неолимпийски спортове и дисциплини – 1,00.
Чл. 25 (Нов, Решение № 373/25.10.2012 г.) Всеки спортен клуб има право да отчете най-много 2 (две)
индивидуални класирания по избор /в едно състезание/ за всеки свой състезател независимо в
коя възрастова група и в кое първенство е взел участие.
Чл. 26 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Възрастовите групи, които участват в точкуването са
десет: деца, момчета/момичета/, кадети/кадетки, юноши/девойки младша възраст,
юноши/девойки старша възраст, младежи, мъже и жени.
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Чл. 27 (Изм. с Решение № 356/31.01.2017 г.) Подадените класирания се удостоверяват с копие от
протокол от съответната федерация, заверен „Вярно с оригинала”.
В/ Спортни клубове, които са организирали и провеждали спортни прояви, традиционни за
община Казанлък, получават еднократно за това 100 точки. Тези точки не се умножават по
никакъв допълнителен коефициент, а се прибавят към крайния резултат от сбора на точките.

РАЗДЕЛ V.

УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 28 Община Казанлък подпомага спортни клубове за дейности, отговарящи на условията,
принципите и реда в настоящата наредба, приета и утвърдена от Общинския съвет.
Чл. 29 (Изм., Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020
Спортните клубове, желаещи да получат финансово подпомагане от Община Казанлък,
подават заявление до Кмета на общината, не по-късно от 31 януари на всяка календарна година,
към което прилагат:
- Финансов план, съобразен с проявите, в които клубът планира да участва. Посочва се
календар за предстоящите състезания през годината - време и място;
- Финансов отчет за изразходваните средства за предходната година, към който са прикрепени
протоколите, заверени с подпис и печат от съответната федерация;
- Отчет на постиженията, съгласно таблиците за точкуване;
- (Ново, Решение № 373/25.10.2012 г.) Декларация относно броя на състезателите /по възрастови
групи/ и броя на треньорите, които работят с тях;
- (Ново, Решение № 373/25.10.2012 г.) Всеки клуб трябва да представи подробен доклад за дейността
си през годината, в която е получил финансиране;
- Декларация, с която се декларира, че посочената информация е вярна и пълна и при промяна
на данните, ще информира своевременно Община Казанлък. Декларацията трябва
задължително да бъде заверена с печат на клуба и подпис на длъжностното лице,
представляващо клуба;
- (Отм. с Решение № 147/15.04.2020 г.)
- (Отм. с Решение № 147/15.04.2020 г.)
- (Отм. с Решение № 147/15.04.2020 г.)
- (Отм. с Решение № 147/15.04.2020 г.)
- (Ново с Решение № 147/15.04.2020 г.) Декларация, доказваща, че клуба не прилага платени форми на
обучение при осъществяване на своята дейност;
- (Ново с Решение № 147/15.04.2020 г.) Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб
към НАП.

г.)

Чл. 30 Средствата се отпускат само за дейности, отговарящи на настоящата Наредба.
Чл. 31 Финансовите средства се превеждат само по банков път.
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Чл. 32 (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.)
(1) В едноседмичен срок от изтичане на срока по чл. 29 кметът на Община Казанлък със
заповед назначава комисия за подбор на спортните клубове, допустими за финансиране по реда
на тази наредба, в състава на която се включва и представител на Общински съвет Казанлък
(2) В срок от 14 дни от заповедта за формиране на Комисията, същата разглежда постъпилите
формуляри и документи, заедно с приложенията към тях и проверява верността на изчислените
точки. За своята работа, комисията изготвя протокол , в който определя индивидуалния размер
на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове.
(3) В 3-дневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола и списък с
разпределени суми по спортни клубове на кмета на Община Казанлък за утвърждаване и на
председателя на Общински съвет – Казанлък за сведение.
(4) В срок до 15 март на текущата година представител на ръководството на спортния клуб се
явяват за подписване на договор с Община Казанлък. Неразделна част от договора е и
финансовия план.
Чл. 33 (Изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.) Подпомагането се осъществява поетапно до края
календарната година, съобразено с финансовите възможности на Община Казанлък към
момента и с календара за участия на клубовете за настоящата календарна година.

РАЗДЕЛ VІ.

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ
Чл. 34 Спортните клубове, които са получили финансово подпомагане от общинския бюджет,
отчитат и доказват пред Община Казанлък целевото изразходване на получените средства,
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Национален счетоводен стандарт № 9, не
по-късно от 31 януари на годината, следваща годината на финанисране.
Чл. 35 За правомерни се признават тези разходи, които са доказани със следните разходо
оправдателни документи:
(1) Фактури свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието или друго свързано
със спортното мероприятие, отговарящи на реално изминатите километри. Същото се отнася и
при отчитане на командировъчни със собствен превоз /без командировъчни разходи на лица
които не са членове на клуба и нямат пряко отношение към спортната проява/. Фактурите се
отчитат с приложен списък на участниците;
(2) Фактури за храна, закупена по време на състезание, в друго населено място /без алкохол, без
коктейли и с приложен списък на състезателите и водачите/;
(3) Фактури за наеми, за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със
състезанието;
(4) Фактури за спортна екипировка, спортни консумативи и пособия;
(5) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти/, с приложен списък на състезателите;
(6) Фактури за нощувки /с приложен списък на състезателите и водачите/;
(7) Фактури за витамини и възстановителни средства /разрешени от Антидопинговата комисия/,
придружени от декларация от съответния спортен клуб;
(8) Застраховка на състезатели
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РАЗДЕЛ VІI.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 36 Община Казанлък чрез дирекция “Финанси и бюджет” и финансовия контрольор
упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като има
право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и
извършва проверка на място.
Чл. 37 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 предоставяне на средствата.
Чл. 38 Спортни клубове, които не са отчели средствата в срока по чл. 34 се лишават от
подпомагане от Община Казанлък за календарната година, в която е следвало да подадат отчет.
Чл. 39 Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез неверни документи и
декларации се лишават от финансово подпомагане за следващата година.
Чл. 40 Спортни клубове, които не са отчели финансовите средства, отпуснати от Община
Казанлък се лишават от финансово подпомагане за срок от две години.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Заявления от спортни клубове за финансово подпомагане от Община Казанлък за 2012 г. се
подават до Кмета на общината в срок до 31 март 2012 г.
Настоящата Наредба е приета с Решение № 94 от 13.03.2012 г. на Общински съвет – Казанлък,
влиза в сила от датата на приемането й, изм. с Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение №
356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
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Формуляр № 1
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОТЧЕТ
На Спортен клуб: ..........................................................................................................................................
Вид спорт: ................................................................................................
ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО ИЛИ ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ НА НЕГОВИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ УЧАСТИЕТО ИМ В ДЪРЖАВНИ
ПЪРВЕНСТВА ЗА ............................................. ГОДИНА
№

Трите имена

ЕГН

Възрастова група и
вид п-во

Категория
дисциплина

Класиране

Точки
/табл. 3,4,5/

Брой
участници

Коефициент за
конкурентност

Коефициент
за
отдалеченост

Общо

1
2
3
4
5
Общо за възрастова група .......................................................................:

Забележка: Всеки клуб ще приложи към заявлението си за субсидиране от Община Казанлък толкова справки от Формуляр № 1, колкото
възрастови групи има и ще отрази съответните точки в „сектор Б” на Формуляр № 2.
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Формуляр № 2
ОТЧЕТ
На Спортен клуб ............................................................................. гр. Казанлък за дейността му през ...................... г., съгласно
изискванията на наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане дейността на спортните клубове
А. ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА:
№ Трите имена

ЕГН

Възрастова
група и
вид първенство

Категория
дисциплина

Класиране Точки
/табл. 2/

Точки за
участие

Точки за
Общо
олимпийска точки
квота

1
2
3
ОБЩО ТОЧКИ СЕКТОР „А”
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Б. ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ ОТ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА:
№
1.

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Деца

ОБЩО ТОЧКИ

2.
Момичета/ Кадетки
3.
Момчета / Кадети
4.
Юноши младша възраст
5.
Юноши старша възраст
6.
Девойки младша възраст
7.
Девойки старша възраст
8.
Младежи
9.
Мъже
10.
Жени
ВСИЧКО ТОЧКИ
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ОБХВАТ
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ОЛИМПИЗЪМ
ОБЩО ТОЧКИ СЕКТОР „Б”
ОБЩО ТОЧКИ (А+Б)
В. Допълнителни точки
№

ВИД СПОРТНА ПРОЯВА

ОБЩО ТОЧКИ

1
2
ОБЩО ТОЧКИ НА КЛУБА ЗА .............. Г. (А+Б+В)

Дата .......................
................................
гр. Казанлък

Президент
/подпис и печат/
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ДО
Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАЯВЛЕНИЕ
От
.....................................................................................................................................................................
/президент / председател/
на Спортен клуб .................................................................................................................гр. Казанлък
Вид спорт
.....................................................................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................. тел: .............................................
БАНКА

IBAN

BIC

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Ваше писмо до клуба и приетата Наредба за условията, критериите и реда за
финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък, депозирам пред
Вас молбата на ръководството на нашия клуб за финансово подпомагане.
Във връзка с изискванията на споменатия по-горе нормативен документ, прилагам отчетите за
дейността на клуба, отразени във:
1. Формуляр № 1
2. Формуляр № 2
3. Заверени копия на протоколите от първенства, в които са взели участие наши състезатели
4. Разходооправдателни документи.
Дата .......................
................................
гр. Казанлък

Президент
/подпис и печат/
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