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Критерии и правила за разпределяне на средствата от общинския бюджет 2017 

година, за дейността на спортните клубове със седалища на територията на община 

Габрово през 2016 година: 

1. Спортният клуб, кандидатстващ за получаване на средства от общинския бюджет за 

дейността си през 2016 година, да отговаря на следните условия: 

 Да бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в 

обществена полза със седалище на територията на община Габрово, както и да изпълнява 

задължението си по ЗЮЛНЦ  / удостоверява се след служебна проверка с Министерство на 

правосъдието – отчет за 2015 год./. 

 Същият да е вписан в Националния регистър при ММС на лицензираните спортни 

организации и членуващите в тях спортни клубове. / удостоверява се след служебна проверка /. 

 Да няма финансови задължения към Общината и държавата, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 

 Да води редовен учебно-тренировъчен процес от правоспособни треньори или 

преподаватели, в съответствие с изискванията на спортната федерация, в която членува клубът 

/удостоверява се с приложен график за тренировъчен процес и декларация заверена от 

председателя на СК/. 

 Информация за СК / по приложена бланка от Община Габрово/. 

 Отчет за дейността на спортния клуб /по приложена бланка  Формулят № 1 от 

Община Габрово/. 

 Оценка на спортно-техническите резултати на състезателите и отборите по възрастови 

групи  /по приложена бланка  Формулят № 2 от Община Габрово/. 

 Оценка на дейността на спортния клуб / по приложена бланка от Община Габрово/. 

2. Спортният клуб, чрез своите спортисти, треньори, ръководство, членове и 

симпатизанти, да полага грижи по опазване на предоставената му от Община Габрово спортна 

база и спортни съоръжения. 

3. Спортният клуб да има регистрирани изяви от предходната година на национално или 

друго ниво – удостоверени с протоколи, издадени от администриращ орган. 

4. Право на субсидиране за 2017 година имат и новоучредени спортни клубове през 2016 

година, участвали в състезания от Спортния календар за състезателната 2016 година на 

съответната федерация, в която членуват. При непредставени изискуеми документи, спортния 

клуб не се допуска точкуването му. 

5. Спортни клубове по индивидуалните видове спорт, които отговарят на горепосочените 

критерии и участват в Държавни първенства в календара на съответната федерация, получават 

еднократно по 500 лева. 

6. Спортни клубове по отборни видове спорт, които отговарят на горепосочените 

критерии и участват в Държавни първенства в календара на съответната федерация, получават 

еднократно по 1000 лв. 

7. Спортен клуб, чийто състезател в предходната година е спечелил медал от Световно 

или Европейско първенство за мъже или жени по олимпийски вид спорт, получава еднократно 

800 лв., а от младежки или юношески Световни или Европейски първенства, съответно 500 лв. 

8. Спортен клуб, чийто състезател в предходната година е спечелил медал от Световно 

или Европейско първенство за мъже или жени по неолимпийски вид спорт, получава еднократно 

500 лева, а от младежки или юношески Световни или Европейски първенства, съответно 300 

лева. 
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9. Спортен клуб, чийто състезател в предходната година е спечелил медал от Балканско 

първенство за мъже или жени, получава еднократно 300 лева, а от младежки за юноши и девойки 

- 200 лева. 

10. Спортен клуб, чийто състезатели в предходната година са взели участие в 

Олимпийски, Световни, Европейски и Балкански първенства, получава еднократно за мъже и 

жени по 150 лева, а за юноши и девойки – 100 лв. 

Включването и участието на състезатели в представителните отбори на Република 

България за участие в горепосочените спортни състезания се удостоверява от съответната 

лицензирана национална спортна организация. 

11. Начисляването на точките се извършва само на Спортните клубове, отговарящи на 

горепосочените условия, въз основа на полученото класиране в съответната възрастова група, 

съгласно Таблици 1, 2, 3 и 4 и по Механизъм за начисляване на точките от участие на 

състезатели и отбори от Спортни клубове в първенства и турнири през 2016 година, а именно: 

А. Право на кандидатстване за субсидиране от бюджета на Община Габрово имат тези 

лицензирани Спортни клубове, на които включените за оценка състезатели при индивидуалните 

спортове и отборите при спортните игри са регистрирали участие през предходната година в 

състезания по възрастови групи, включени от съответната спортна федерация в държавния 

спортен календар. 

Б. На всеки Спортен клуб се начисляват точки в зависимост от вида състезание и 

класирането в съответната възрастова група от Таблици 1, 2 и 3. За индивидуалните спортове се 

зачитат резултати за класиране от 2016 година, а за спортните игри - от състезателната 2015/2016 

година. 

В. През годината един картотекиран състезател или отбор може да участва в толкова 

състезания, дисциплини, категории, комбинации, уреди, разряди и класове в даден спорт, 

колкото спортният клуб реши, но Спортни клубове имат право да отчетат по възрастови групи на 

всеки един състезател при индивидуалните спортове, включително и от участие в щафети, 

двойки, тройки, многобой, двубой и отделни движения и на всеки един отбор при спортните игри 

максимум до пет крайни класирания, ако са регистрирани в официалните съдийски протоколи.  

В.1. Спортни клубове могат да отчетат при индивидуалните спортове постиженията на 

всеки един състезател максимум до 3 дисциплини от едно отделно състезание, а при спортните 

игри по един отбор от възраст в дадена отделна национална група или първенство. 

Например: един състезател по лека атлетика, при отчитане на своите 5 крайни 

класирания, може да подбере по избор 3 най-добри класирания от три дисциплини от едно 

състезания и още 2 класирания от две дисциплини от друго състезание или по 2 класирания от 

две отделни състезания и 1 класиране от участие в трето състезание, или по 1 класиране от 

участие в пет отделни състезания или да избере друга комбинация. 

Г. При участие на един състезател/и в два вида спорт за финансиране със средства от 

Общината ще се признават до пет от най-добрите класирания на състезателя, през годината от 

двата вида спорт, представени по избор от Спортния клуб. Клуб, който има такива състезатели и 

участия ги удостоверява със Списък, състоящ се от трите имена на състезателя, ЕГН и 

спортовете в които е участвал.  

Д. Отборните класирания на Спортни клубове при индивидуалните спортове в отделните 

възрастови групи се зачитат само в случаите, когато са провеждани съгласно, Наредба на 

съответната спортната федерация.  

В. тези случаи отборните първенства в индивидуалните спортове се третират като 

допълнителна дисциплина, като Спортни клубове имат право да отчитат само едно отборно 

класиране по избор във всяка възрастова група и пол за годината. 

Е. Спортни клубове могат да участват в областни първенства и турнири, като за отчета ще 

се зачита само едно участие на състезател или отбор.  

Ж. Стойностите на спортните постижения на състезателите и отборите са в зависимост от 

вида на състезанието и заетото от тях място в крайното класиране. Според крайните си 

класирания в различните по вид първенства - държавни, национални групи и турнири, зонови и 
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областни на състезателите и отборите по възрастови групи се начисляват точки в съответствие с 

Таблици 1, 2 и 3.  

Ж.1. В “колона 3” /национални турнири и купи/ на Таблици 1, 2 и 3 - точки за класирането 

носят състезателите/ отборите от участието си най-много в три състезания. От тази колона се 

начисляват и точки за класиране в купа България.  

Ж.2. В “колона 4” /зонови първенства/ на Таблици 1, 2 и 3 – се зачитат и регионални 

турнири.  

Ж.3. В “колона 5” /областни първенства и турнири/ на Таблици 1, 2 и 3 - се зачитат и 

предзонални турнири.  

Ж.4. За състезания/срещи в спортните игри проведени с участието на два отбора, не се 

зачита класиране и не се начисляват точки. 

З. Спортовете, при които могат да се въведат нормативи за отделните дисциплини, 

разряди, класове, категории, кю и данове по възрастови групи, регистрираните спортно-

технически постижения на състезателите в състезания от държавния спортен календар, трябва да 

отговарят на нормативните изисквания, определени в указанията до Спортни клубове от 

съответната спортна федерация. 

И. На Спортни клубове, участвали в състезания от държавния и международния спортни 

календари за състезатели-ветерани, не се зачита класиране и не се начисляват точки.  

К. В случаите, когато отборните първенства през спортно-състезателната година се 

провеждат поотделно в „А” и „Б” национални групи или обозначени по друг начин от 

съответната федерация, отборите състезавали се в „А” група, получават точки по таблица 1 от 

колона 2 /индивидуални и отборни държавни първенства/ за съответната възрастова група, а 

отборите от „Б” групата получават точки по таблица 1 от колона 4 /зонови първенства/ за 

съответната възрастова група. 

Л. В случаите, когато двама и повече състезатели или отбори имат еднакво класиране, те 

получават средния брой точки, полагащи се за съответните места в класирането. 

Например: три състезателки в дадена дисциплина - жени заемат ХVІІ-ХІХ място в 

държавното първенство по лека атлетика и съгласно Таблица 1 средният брой точки е: 8.6 + 7.8 + 

0 = 16.4 : 3 = 5.47 точки на състезателка. Подобни случаи са, когато дадено първенство се 

провежда по системата на „елиминиране”, при което отпадналите на осминафинал заемат ІХ-ХVІ 

място, на четвъртфинала V-VІІІ място и на полуфинал ІІІ-ІV място, следствие на което си 

поделят броя точки по горната схема. 

М. При отчитане на резултатите от индивидуалните и отборни първенства, турнири и 

купи, полагащите се точки по таблиците се умножават с комплексен коефициент, посочен в 

Таблица 4. Коефициентите са определени поотделно за олимпийските и за неолимпийските 

спортове и дисциплини. Валидни като олимпийски са тези спортове и дисциплини за даден 

олимпийски цикъл, включително и отборните първенства, които са определени от 

Международния олимпийски комитет. 

М.1. В спорта Вдигане на тежести всички класирания в двубой, изхвърляне и изтласкване 

се зачитат като олимпийски дисциплини. 

М.2. В спорта Лека атлетика всички класирания на състезанията в зала се зачитат като 

олимпийски дисциплини.  

Н. Комплексният коефициент от Таблица 4 е в зависимост и от изиграните от отбора брой 

срещи при разменени гостувания по кръговата система или от броя на турнирите, проведени без 

разменни гостувания на отборите, като в този случай комплексният коефициент не се определя 

от броя на срещите между отборите, а само от броя на турнирите. Крайните стойности на 

комплексния коефициент се определят според разстоянията по пътната карта в км в едната 

посока до населените места или районите-домакин на състезанията. Комплексният коефициент 

се отнася за класиранията на всеки отделен състезател и отбор и за всяко отделно първенство или 

етап от първенство за дадена възрастова група. Клубът-домакин също отчита комплексен 

коефициент „от 0 до 50 км” от Таблица 4, т.е. без съставната му част за отдалеченост, а само дали 

спорта или дисциплините са олимпийски или неолимпийски и на какъв принцип се провежда 

първенството. Класиранията от квалификационните (междинни) турнири при спортните игри в 

дадено държавно първенство не се оценяват, но броя на изиграните срещи при разменено 
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гостуване и на пътуванията се зачитат за крайно класиране. Служебните загуби не се вземат 

предвид при определяне на комплексния коефициент. 

О. Поради обстоятелството, че отборите в различните спортове и възрастови групи имат 

различен брой състезатели, спортните федерации чрез Наредбата си за провеждане на 

първенствата, определят оптимален отборен коефициент, с който се умножават точките за 

класиране на отбора от дадена възрастова група, включително и при индивидуалните спортове, 

когато състезанието е обявено като такова. Фактическият отборен коефициент се определя 

според броя на състезателите, взели реално участие в първенството или турнира, което се 

удостоверява със съдийските протоколи, но не може да бъде по-голям от определения оптимален 

отборен коефициент.  

П. Крайният резултат на спортния клуб е в зависимост и от броя на възрастовите групи, 

взели участие в състезанията от държавния спортен календар. 

П.1. Отчитането броя на възрастовите групи става с коефициент за обхват. Спортен клуб, 

който отчита участие в състезания от: 

 една възрастова група - коефициент - 1.00; 

 две възрастови групи - коефициент - 1.05; 

 три възрастови групи - коефициент - 1.10;  

 четири възрастови групи - коефициент - 1.20, при условие, че броят на 

състезателите в дадена група отговаря на нормативните изисквания, определени 

от спортната федерация в указанията си до Спортни клубове.   

П.2. Възрастовите групи за двата пола, които се включват в Коефициента за обхват, са:  

- мъже и/или жени и младежи и/или девойки 

- юноши и/или девойки старша възраст 

- юноши и/или девойки младша възраст 

- деца, момчета и/или момичета. 

С реално получения коефициент за обхват, който не може да бъде по-голям от 1.2 се 

умножават общо начислените точки на спортния клуб. 

П.3. Възрастова група, състезателите или отборите на която не са взели участие в нито 

едно състезание през годината /удостоверено със съответния Протокол/ не може да отчете 

коефициент за обхват на тази възрастова група. 

Р. Спортни клубове, които не ползват общинска спортна база, или помещения за учебно-

тренировъчна дейност, умножават крайния си сбор точки с коефициент 1.1. 

 

 


