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Критерии и правила за разпределяне на средствата от общинския бюджет за 2017 

година, за дейността през спортно-състезателната 2016/2017 година на футболните клубове 

със седалища на територията на община Габрово. 

 

I. Футболен клуб, който участва в разпределението на финансовите средства от 

общинския бюджет, трябва да отговаря на следните изисквания: 

 

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

полза със седалище и дейност на територията на община Габрово. Същият да е вписан в 

Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях футболни 

клубове при Министерството на младежта и спорта. 

– удостоверява се за новоучредени клубове с документ от съответния орган, а за 

останалите се извършва служебна проверка от Общинска експертна спортна комисия. 

 

1.2. Да няма финансови задължения към Общината и Държавата, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 

- липсата на финансови задължения към държавата се удостоверяват от футболния 

клуб чрез представяне на удостоверение от Национална агенция по приходите /издадено не по-

рано от един месец от датата на подаване на документи в Община Габрово/, а липсата на 

задължения към Общината се установяват чрез служебна проверка от Общинска експертна 

спортна комисия; 

 

1.3. Във футболния клуб да се води редовен учебно-тренировъчен процес от 

правоспособни треньори, в съответствие с изискванията на Българския футболен съюз. 

- удостоверява се с декларация;  

 

1.4. Футболният клуб /спортисти, треньори, ръководство, членове и симпатизанти/ да 

полага грижи по опазване на предоставената му от Община Габрово спортна база и спортни 

съоръжения. 

- удостоверява се служебно от Община Габрово, чрез писмено становище от Общински 

спортни имоти; 

 

1.5. Футболният клуб да има регистрирани изяви от предходната година на ниво – участие 

в областно, зонално и други първенства и турнири. 

- удостоверява се чрез крайни класирания от участия, издадени от администриращ 

орган; 

1.6. Футболен клуб, който е ново регистриран или е регистриран в предходни години и е 

прекъснал дейността си, има право на финансиране в годината, в която има завършено класиране 

за съответната спортно - състезателна година. 

- удостоверява се с приложените документи от т. 1.5.; 

 

1.7. Футболният клуб да има подаден отчет в Министерство на правосъдието. 

-  удостоверява се чрез служебна проверка от Общинска експертна спортна комисия; 

 

II. Средствата за 2017 г. се разпределят въз основа на начислените точки от 

полученото класиране в първенствата за спортно-състезателната 2016/2017 година на 

участващите отбори в различните възрастови групи, съгласно Приложение 1, а именно: 

    Приложение 1 

Класи- 

ране 

Юноши старша 

възраст / ЮСВ/ 

Юноши младша 

възраст /ЮМВ/ 

 

Деца 

А Б А Б Б В 

І 100 60 100 60 80 40 

ІІ 95 55 95 55 75 30 

ІІІ 90 50 90 50 70 20 
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ІV 85 45 85 45 65 15 

V 80 40 80 40 40 10 

VІ 75 35 75 35 35 х 

VІІ 70 30 70 30 30 х 

VІІІ 65 25 65 25 25 х 

ІХ 60 20 60 20 20 х 

Х 55 15 10 15 10 х 

ХІ 50 10 8 10 5 х 

ХІІ 45 х 6 х х х 

 

Легенда:  

Юноши старша възраст - А – зонална група; Б – подзонална група; 

Юноши младша възраст - А – зонална група; Б – подзонална група; 

Деца – Б - подзонална група; В – междуобластна група 

Забележка: Първенства, от които се зачита класиране на футболните клубове за спортно-

състезателната 2016/2017 год. 

Юноши старша възраст – зона Велико Търново, подзона Ловеч 

Юноши младша възраст – зона Велико Търново 

Деца – зона Велико Търново, подзона Плевен 

 

2.1. Футболните клубове удостоверяват наличието и участието на възрастовите си групи с 

представяне на Програма и крайно класиране за сезон 2016/2017 година от първенствата, в които 

са участвали. 

2.2. Точките, предвидени за съответното класиране в раздел II, Приложение 1 /таблица/ се 

начисляват на футболните клубове, които участват в първенства, провеждащи се в два 

полусезона – есен/пролет. 

2.3. Всеки футболен клуб получава точки за класиране най-много за участието на два 

отбора в една възрастова група. 

2.4. Футболните клубове, участващи с отбор жени единствено в първенства, които се 

провеждат на турнирна система, получават точки еднократно за всяка възрастова група, както 

следва: 

 

І м. – 60 т. ІІІ м. – 56 т. V м. – 46 т. VІІ м.  – 36 т. 

ІІ м. – 58 т.   ІV м. – 50 т.                   VІ м. –  40 т.           V ІІІ м. –  30 т.   

 

Отборният коефициент по т. 2.6, коефициентите за конкурентност по т. 2.7 и обхват по т. 

2.8 не се прилагат за начислените точки по т. 2.4.  

2.4.1. Футболни клубове, участващи с отбор жени в първенства, администрирани от БФС- 

София, получават еднократно 500 лв. 

2.5. Футболните клубове, участващи в първенства през спортно-състезателната 2016/2017 

година, получават еднократно финансови средства за всяка възрастова група след завършване на 

съответното първенство, както следва: 

 

Възрастова група Средства в лева 

Подготвителна група, която включва:   

 Футбол 5 600 лв. 

 Футбол 7 600 лв. 

 Футбол 9 600 лв. 

Деца 800 лв. 

Юноши младша възраст 1500 лв. 

Юноши старша възраст 2000 лв. 

 

Забележка: Подготвителни групи са:  

футбол 5 - деца родени след 01.01.2008/2009г.;  
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футбол 7 - деца родени след 01.01.2006/2007г.;  

футбол 9 - деца родени след 01.01.2005г.; 

 

2.5.1. При наличие и участие на повече от един отбор във възрастова група, средства по т. 

2.5. се начисляват - 100 % за един отбор, за следващ - 50 %, но не повече от два отбора за 

възрастова група.  

2.6. Отборният коефициент за всяка възрастова група е – 18. 

2.7. В зависимост от броя участващи отбори в различните възрастови групи и първенства, 

точките се умножават с коефициент за конкурентност, както следва:  

 до 6 участващи отбора  - 1.10    

 до 8 участващи отбора  - 1.30     

 до 10 участващи отбора  - 1.40 

 до 12 участващи отбора  - 1.80 

2.8. Отчитане броя на възрастовите групи за всеки Футболен клуб става с коефициент за 

обхват, както следва: 

 за 1 възрастова група    - 1.00 

 за 2 възрастови групи    - 1.20 

 за 3 възрастови групи    - 1.50 

 за 4 възрастови групи    - 2.00 

 за повече от четири възрастови групи  - 2.50 

2.9. При участието на футболен клуб с отбор в първенства за мъже, коефициентът за обхват 

е, както следва: 

 отбор във „В” група  - 3.00                         

 отбор в „Б” група   - 6.00                         

 отбор в „А” група   - 10.00  

2.10. Начисляването на точките се извършва само на футболните клубове, отговарящи на 

горепосочените условия, съгласно Приложение 1 и по Механизъм за разпределяне на 

финансовите средства между футболните клубове, а именно: 

 

III. Механизъм за разпределяне на финансовите средства между футболните клубове 

 

3.1. На всеки футболен клуб се начисляват сумите в съответствие с т. 2.4.1. и т. 2.5. Сборът 

от получената сума за всички футболни клубове се изважда от общата сума, определена за 

футболните клубове за 2016 година.  

3.2. Начисляват се точки в зависимост от полученото класиране за сезон 2016/2017 г. в 

съответствие с Приложение 1 /Таблица/ и т. 2.4 от настоящите “Критерии и правила за 

разпределяне на средствата от общинския бюджет за 2017 год. между футболните клубове със 

седалища на територията на община Габрово” поотделно за всяка възрастова група на футболния 

клуб. 

3.3. Начислените точки се умножават последователно за всяка възрастова група поотделно с:  

- отборния коефициент, съгласно т. 2.6;  

- коефициента за конкурентност, съгласно т. 2.7;  

- коефициент за обхват, съгласно т. 2.8; 

- коефициент за обхват, съгласно т. 2.9; 

3.4. Получените точки за всяка възрастова група се сборуват и се получава общия брой точки 

за всеки футболен клуб. 

 3.5. Сборът на точките по т. 3.4. на всички Футболни клубове образува общия брой точки на 

всички футболни клубове. 

 3.6. Левовата равностойност на 1 точка се получава, като се раздели остатъка от средствата 

по т. 3.1. на общия брой точки за футболните клубове по т. 3.5. 

 3.7. Точките на всеки футболен клуб се умножават с левовата равностойност, получена по т. 

3.6.  

 3.8. Крайната сума за всеки футболен клуб е сбор от полагащата се сума по т. 2.4.1, т. 2.5 и т. 

3.7.  


