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ПРОЕКТ 
 

НАРЕДБА  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА АЙТОС 

 
РАЗДЕЛ  І. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията, реда, критериите и 
принципите за законосъобразното и обективно отпускане и разпределение на 
финансовите средства за подпомагане на спортните клубове от Община Айтос. 
            (2) Средствата по ал.1 се осигуряват от бюджета на Община Айтос и са 
предназначени само за подпомагане дейностите на спортните клубове и развитието 
на спорта за всички, съобразно изискванията на Наредбата.  

 
 Чл.2. Средствата се предоставят на спортните клубове, развиващи следните 
видове дейност - детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и 
състезателна дейност, високо спортно майсторство и спорт с престижни и социални 
функции. 

 Чл.3. (1) Общата сума  за финансово подпомагане  на спортните клубове се 
утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на Община Айтос. 

              (2) След приемане на бюджета  на Община Айтос за текущата година се 
отделят 10% от общата сума  за финансово подпомагане на спортните клубове, за 

разпределение, като резерв за допълнително финансово подпомагане на 

спортните клубове при доказана необходимост,със заповед на Кмета на общината. 
              
     За останалите 90 % Общинската експертна комисия по спорта/ОЕКС / 

взема решение за процентното разпределение по видове и групи спорт. 
Решението е в зависимост от приоритетите на община Айтос в областта на 
спорта . 
         Чл.4. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база 
определени критерии, направления, общински приоритети за развитие на спорта, 
постигнати спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата 
възрастови групи от занимаващи се, както и степента на участие в общинските 
прояви. 
       Чл.5.(1) Основни партньори на Община Айтос в реализацията на настоящата 
Наредба са ръководителите и треньорите на спортните клубове, спортисти, 
състезателите в детско – юношеска възраст и техните родители.  

              (2) Популяризирането и прозрачността по изпълнение на конкретните 
ангажименти от Наредбата се възлага на местните средства за масово 
осведомяване. 

        Чл. 6. Кметът на Общината назначава със заповед ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА 
КОМИСИЯ ПО СПОРТА /ОЕКС/, която прилага настоящата Наредба и  контролира 
за нейното изпълнение. 
          (1)     Комисията е в състав от 7 души, както следва: 

- председател – ресорен заместник кмет; 
- членове - съответно юрисконсулт, експерт от общинска 

администрация, пряко ангажиран със спорта, 2 –ма експерти от дирекция “ФСДУС”- 
финансов контрольор и счетоводител на Община Айтос  и двама общински 
съветници, определени от Общински съвет – Айтос, които не са членове на някои от 
спортните клубове. 
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(2) ОЕКС води регистър на документите за всеки спортен клуб, 
необходими за участие в разпределението на финансовите средства. 

(3) ОЕКС взема решение за процентното разпределение на 
финансовите средства  по критерии и направления съгласно раздел ІІІ от 
Наредбата. (приложение 1) 

 (4) ОЕКС разглежда и оценява постъпилите заявления от спортните  
клубове по направленията за които кандидатстват, като изготвя протокол със списък 
на одобрените за финансиране и размера на отпуснатите средства за текущата 
година.  
                      (5) ОЕКС извършва проверки на спортните клубове, относно 
правилното приложение на настоящата наредба минимум 1 път на шестмесечие 
през календарната година, като за резултатите изготвя протокол. 

(6) ОЕКС предоставя протокола за разпределените финансови средства 
по спортни клубове,след сключване на договори с Кмета на Община Айтос, на 
местните средства за масово осведомяване за публикуване. 

(7) ОЕКС извършва текущи проверки в спортните клубове през годината 
относно провеждането на тренировъчния процес. Проверките се документират с 
констативни протоколи. 

(8) ОЕКС заседава и може да взема решение при наличие на кворум и с 
обикновено мнозинство.   

 

РАЗДЕЛ ІІ. 
 УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 7. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от 
община Айтос, трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на обществено полезна дейност  със седалище и адрес на 

управление на територията на общината и са вписани в Националния регистър на 
спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта и 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при  Министерството 
на правосъдието. 

2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна 
федерация. 

3. Да водят активен тренировъчен процес, да участват в 
състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен 
календар и в мероприятия от общинския спортен календар. 
                      5.  Да нямат финансови задължения към общината и държавата. 
                      6. Да водят отчетност според изискванията на Закона за 
счетоводството и Националните счетоводни стандарти. 
                      7. Да имат треньори с професионална правоспособност и 
квалификация (диплом,сертификат,НСА,треньорска школа или международни 
сертификати за правоспособност) съгласно чл.6 от ЗФВС, които са вписани в 
Регистъра във връзка с Наредба №2 от 25.10.2011 г./  в сила от 25.10.2012 година/ 
за професионалната квалификация на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на МФВС.  
 

Чл.8. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по 
смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

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

трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това. 
 
Чл.10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 

дружества. 
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Чл.11.  Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 
 

Чл. 12.  Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от 
Община Айтос, подават заявление по образец (приложение 2) до Председателя на 
ОЕКС в срок до 31 януари на съответната година, придружено от заверени копия 
на следните документи: 

1. Удостоверение за актуално правно състояние – копие и с мокър 
печат;  

2. Удостоверение от националния регистър на Министерство на 
младежта и спорта; 

3. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към  
Държавата, издадено през месец декември на предходната година – оригинал/ 
заверено копие; 

4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към 
Общината, издадено от отдел „МДТ” през месец януари на съответната година – 
оригинал; 

5. Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог); 

6. Договор с квалифициран треньор (спортен педагог); 

7. График на тренировъчния процес по възрастови групи за 
съответната година с място на провеждане и име на треньора; 

8. Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, 
телефон  за връзка и актуална банкова сметка; 

9. Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите 
имена, дата на раждане, точен адрес, училище, клас на обучение и телефон за 
връзка;  

10. Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна 
федерация за предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови 
групи. (само за кандидатстващите по чл.13); 

11. Протокол(и) от съответната спортна федерация, 
удостоверяващ(и) класирането на всеки състезател или отбор, включен в 
картотеките (само за кандидатстващите по чл.13 ал.3); 

12. Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще 
организира през календарната година; 

13. Копие на договор за ползване на общинска спортна база (за 
клубовете, сключили договор с Община Айтос и заплащащи текуща издръжка на 
спортен обект(помещение); 

14. Приложение №3 - отчет за изразходваните финансови средства от 
Общински Бюджет за предходната година; 

15. Приложение № 4 -за участие на състезателите по възрастови 
групи от Държавния календар за предходната година с представени Протоколи от 
проявите и за организиране и провеждане на традиционни за община Айтос спортни 
прояви от Общинския и Ученическия спортни календари. 

 

                                                              РАЗДЕЛ ІІІ. 

 НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  
ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 
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Чл.13. Направленията, по които се разпределя общата сума за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Айтос са както следва:  

(1) Развитие на футбола по възрастови групи. 
1. За стимулиране на детско-юношеския футбол. 
2. Стимулиране на футболни клубове, развиващи дейност в гр.Айтос 

и участващи в състезания на областно ниво. 
3. Стимулиране на футболни клубове в останалите населени места 

от Община Айтос, участващи в състезания на областно ниво. 
       (2)Развитие на волейбола на общинско ниво. 

  (3) Стимулиране развитието на състезатели и отбори по 
възрастови групи на спортните клубове, заети с активна тренировъчна 
дейност, участващи в държавния спортен календар за съответния спорт за 
предходната година. 

1. За развитието на детско-юношеския спорт в община Айтос чрез  
подготовка на състезатели на спортни клубове; 

 2. За развитието на детско-юношеския спорт в Община Айтос,чрез 
състезатели от спортните клубове, участвали и класирани в държавните първенства 
за  предходната година, като се вземат под внимание три най-добри техни 
класирания. 

3. За подготовка  на елитни състезатели (мъже, жени, младежи и 
девойки)  на спортни клубове и участие  в държавни, балкански, европейски, 
световни първенства и международни турнири за предходната година, като се 
вземат под внимание три най-добри техни класирания. 

 
               (4) За организиране и  провеждане    на  общински спортни 

първенства и турнири  от спортните клубове.  
               (5) За провеждане на годишна анкета „Спортист и треньор на 

годината” и за отличаване на призьорите. 
  

                                                                                    РАЗДЕЛ ІV.   
КРИТЕРИИ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА  
ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.  
МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 
Чл.14. Показателите за подпомагане дейността на спортните клубове по чл. 13 

ал.3 са, както следва: 
         (1) Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в Община Айтос-
обхват на състезатели и отбори на спортните клубове през предходната година. 

(2) Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и 
Държавния спортен календар /ДСК/ за предходната година.  

1. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Държавните 
и зоналните първенства за предходната година. /Таблица№3 и №4/ 

2. Състезатели на спортни клубове, участвали и некласирани в 
олимпийски, световни, европейски и балкански (източноевропейски) първенства за 
предходната година. /Таблица№1/ 

3. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в 
Международни  първенства  за предходната година. /Таблица №2/ 

           (3) Критерий за конкурентност – в отборните и индивидуалните спортове. 
/Таблица 5/ 
 

Чл.15 Оценката се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове 
резултати през изминалата календарна година, съобразно критериите по чл.14 от 
настоящата наредба. 
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Чл. 16. Спортните клубове получават точки за извършената от тях спортна 

дейност, както следва: 
(1) Спортен клуб, подготвил състезател - участник в Олимпийски игри, 

световни, европейски и балкански (източноевропейски) първенства, но некласиран 
съгласно таблица 2, получава еднократно за всеки един от тях точки, както следва в 
таблица 1: 

ТАБЛИЦА 1 

 

№ Вид състезание 
Мъже,жени- 

точки 
Юноши, девойки-

точки 

1. Световни първенства 60 50 

2. Европейски първенства 40 30 

3. Балкански първенства 30 20 

(2) Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в 
Международния спортен календар се оценява според Таблица 2. 
 
МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА 

ТАБЛИЦА 2 
 

Класи-
ране 

Световни първенства 
Европейски 
първенства 

Балкански 
(източноевропейски) 

първенства 

 мъже/ 
жени 

Юноши/
девойки 

мъже/ 
жени 

Юноши/
девойки 

мъже/ 
жени 

Юноши/
девойки 

І 280 250 220 200 130 120 

ІІ 255 230 200 180 110 100 

ІІІ 230 210 180 160 90   80 

ІV 210 190 160 140 70   60 

V 190 175 140 130 60   50 

VІ 170 160 130 120 50   40 

VІІ 160 150 120 110 - - 

VІІІ 150 140 110 100 - - 

IX 140 130 100 90 - - 

X 130 120 90 80 - - 

XI 120 110 80 70 - - 

XII 110 100 70 60 - - 

XIII 100 90 - - - - 

XIV 90 80 - - - - 

XV 80 70 - - - - 

XVI 70 60 - - - - 

 
ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 

ТАБЛИЦА  3 

Класи-
ране 

Деца 
(момичета, 
момчета 
до14г.) 

Юноши, 
девойки, 
младша 
възраст 

Юноши, 
девойки, 
старша 
възраст 

Младежи 
и девойки 

Мъже и жени 

І 90 90 90 90 90 

ІІ 70 70 70 70 70 

ІІІ 60 60 60 60 60 
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ІV 55 55 55 55 55 

V 50 50 50 50 50 

VІ 45 45 45 45 45 

VІІ 40 40 40 40 40 

VІІІ 38 38 38 38 38 

ІХ 36 36 36 36 36 

Х 34 34 34 34 34 

ХІ 32 32 32 32 32 

ХІІ 30 30 30 30 30 

ХІІІ 29 29 29 29 29 

ХІV 28 28 28 28 28 

ХV 27 27 27 27 27 

ХVІ 26 26 26 26 26 

 (3) Спортен клуб има право да отчете не повече от 2 /две/ най-добри 
класирания за всеки свой състезател/отбор, независимо в кое Държавно 
първенство (индивидуално или отборно) е взел участие.  
 

(4) За колективните спортове се признава и класирането в турнира за 
Националната купа. (Постиженията се оценяват по Таблица 3 само в посочените 
възрастови групи) 
 
ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА 

Отнася се само за зоналните първенства и турнири, които са част от 
Държавните първенства. Отбор или състезател, класиран в зоналния етап, получава 
точки по Таблица 4. 

 
ТАБЛИЦА 4 

Класиране 
Момичета, 
момчета  

10-14 

Юноши, 
девойки, 
младша 
възраст 

Юноши, 
девойки, 
старша 
възраст 

Младежи и 
девойки 

Мъже и жени 

І 13 16 20 26 30 

ІІ 12 15 18 25 29 

ІІІ 11 14 17 24 28 

ІV 10 13 16 23 27 

V 9 12 15 22 26 

VІ 8 11 14 21 25 

VІІ 7 10 13 20 24 

VІІІ 6 9 12 19 23 

ІХ 5 8 11 18 22 

Х 4 7 10 17 21 

 
   (5) Спортен клуб има право да отчете не повече от 2 /две/ най-добри  
класирания за всеки свой състезател/отбор, независимо в кое Държавно 
първенство (индивидуално или отборно) е взел участие.  

 
(6) Не се признават резултати от квалификации за Държавно първенство. 

 
 (7) Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния 

спортен клуб е в зависимост от обхванатите /броя/ спортисти и отбори, взели 
участие в състезанията от Държавния спортен календар. 
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(8) Коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, 

съобразно броя участващи отбори или състезатели, както следва: 
 

ТАБЛИЦА 5                                                                                                                 

№ Индивидуални спортове Отборни спортове Коефициент 
1.  До 6 участници До 5 участващи отбора 1.00 

2.  От 7 до 12 участници От 6 до 10 уч. отбора 1.30 

3.  От 13 до 20 участници От 11 и повече уч. отбора 1.50 

4.  Над 20 участници - 2.00 

С този коефициент се умножават само точките от Държавния спортен 
календар. 
 

(9) Спортните клубове, които организират и провеждат спортни прояви, 
традиционни и нови за община Айтос, като същите са включени в Спортния 
календар на Община Айтос за съответната година, получават:  

1. За международни прояви –            600 точки – за 1състезание 
2. За прояви от национален мащаб- 300 точки – за 1състезание  
3. за общински, областни и зонови-  150 точки – за 1състезание  

 
РАЗДЕЛ V.  

                                                         ФИНАНСИРАНЕ 
 

Чл.18. (1) Спортните клубове кандидатстват за финансова помощ от Община Айтос 
през всяка календарна година. 

            (2) Спортните клубове, не подали документите за кандидатстване в срока по 
чл.12, не могат да ползват финансова помощ по настоящата наредба.  

Чл.19. Спортните клубове, които отговарят на изискванията на настоящата наредба, 
имат право да получат финансова помощ съразмерно на сбора от получените точки 
по всяко  от направленията и критериите. 

Чл.20. Условията за финансово подпомагане от Община Айтос по реда на тази 
наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и 
тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности, се уреждат с 
договор с Кмета на Община Айтос. 

Чл.21. Договорът за финансово подпомагане на дейностите на Спортните клубове 
по реда на тази наредба се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на 
решението за приемането на Бюджета на общината за съответната година. В 
договора се посочва банкова сметка, по която ще бъдат превеждани средствата и 
лицето, което има разпоредителни права върху сметката. 

Чл.22. (1) Спортните клубове, одобрени за финансиране, получават средствата на 
шестмесечие. 

            (2) Община Айтос изисква от всеки спортен клуб представянето на междинен 
финансов отчет за първото шестмесечие на текущата финансова година до 15 юли. 
Преводът за следващото шестмесечие се осъществява след доказано 
целесъобразно изразходване на финансовите средства, установено с протокол на 
ОЕКС. 
   (3) По изключение, средствата за второ полугодие или част от тях, могат да 
бъдат отпуснати и преди представянето на отчета за първо полугодие. 
Необходимостта от това се обосновава в мотивирана докладна записка до кмета на 
общината.  
       Чл.23. В срок до 31 януари на следващата година, годишните финансови отчети 
се представят пред ОЕКС, която в срок до 20 февруари ги преглежда, обобщава, 
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съставя протокол и предава в Дирекция „ФСДУС" на Община Айтос.  Неусвоените 
финансови средства следва да бъдат възстановени. 
       Чл.24. Финансовите средства трябва да бъдат разходвани по предназначение, 
установено в договорите между Община Айтос и спортните клубове. Разходите 
трябва да са за издръжка на спортния клуб, организационни и съдийски такси и не 
трябва да са за възнаграждения на състезатели. 
        (1) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:  
              а) Фактури /билети/, свързани с транспортни разходи до мястото на 
състезанието и обратно, съгласно попълнена декларация по образец  - Приложение 
№5. Първата таблица от приложението се попълва от председателя на УС, когато 
пътува с лично МПС за уреждане на въпроси, свързани с дейността на клуба, но не 
превозва състезатели за състезание с лично МПС, в който случай издава 
заповед за командировка и отчита разходите за превоз съгласно т. «м» 

   б) Фактури за храна /без алкохол, без коктейли/;  
   в) Хонорарни сметки за изплатени хонорари ; 

              г) Заплати на треньори; 
              д) Издръжка на материална база; 
              е) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, 
свързано със състезанието или тренировъчния лагер; 
             ж) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения; 
             з) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и 
спортна екипировка/;  
             и) Фактури за нощувки – прилагат се отделно, когато няма издадена заповед 
за командировка;  
             к) Назначителни писма за изплащане на съдийски и др.такси (за делегат, 
лекар); 

л) Фактури за охрана на футболни срещи; 
м) Заповеди за командировка, придружени с разходооправдателни документи 

(пътен лист за превоз с личен автомобил, фактури за закупено гориво, фактури за 
нощувки) – само при превозване на състезатели за участие в състезание до 
друго населено място и обратно с лично МПС. 

н) фактури за закупени лекарства, свързани със спортната дейност.  
(2) Няма да се приемат като документи за доказване на разход фактури с 

общо съдържание – «Медикаменти/лекарства» и общата им стойност, «Дадена 
храна» / «Дадена вечеря» и обща стойност, «Строителни материали» на обща 
стойност и др. подобни. Във фактурата и/или в касовата бележка към нея трябва да 
бъде описано какво точно е закупено или консумирано. 

(3) При закупуване на екипировка, същата да се предава на лицето срещу 
подпис (когато е пълнолетно) с разписка по образец (приложение №7) и разписката 
да се прилага към отчета. Когато лицето не е пълнолетно, към отчета да се прилага 
списък на децата, получили екипировката, по образец (приложение №8) 
       Чл.25. (1) При констатирани финансови нарушения - представяне на неточни 
документи и/или с невярно съдържание,ОЕКС изисква писмено документите,които 

следва да бъдат представени на Комисията в седемдневен срок  от датата на 

получаване на писмото. 
                  (2)  Община Айтос е с правомощия да спре финансирането на провинилия 
се спортен клуб. Субсидията се възстановява и се преразпределя от ОЕКС по равно 

между спортните клубове с цел подпомагане на детско – юношеския спорт. 
       Чл.26. (1) Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по 
настоящите правила за срок от две години в случаите на: 
                        1. Констатиране на назаконосъобразно и нецелесъобразно 
разходване на предоставените му финансови средства. 
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                        2. Непредставяне на междинен финансов отчет за разходване на 
предоставените финансови средства в съответствие с определените в договора 
срокове. 
                        3. Финансови нарушения и/или задължения към държавата и 
общината, установени от съответния компетентен орган. 
                        4. При представяне на документи с невярно съдържание и 
деклариране на неверни и неточни данни при подаване на документите за 
кандидатстване и последващото отчитане на предоставените им финансови 
средства. 
 
  Гл.VІІ.   Допълнителни и заключителни разпоредби: 

§ 1. Ако състезател или треньор, включен във финансирането по гл.ІІІ и гл.ІV  
смени клубната си принадлежност или прекрати тренировъчна и състезателна 
дейност, мястото му трябва да бъде заето от друг състезател или треньор,  
неангажиран до момента в съответния СК. Ръководството на  спортния клуб 
актуализира всички необходими документи. 

Когато замяната е невъзможна, неизразходваните средства се възстановяват 
и се преразпределят от ОЕКС поравно между   спортните клубове с цел 
подпомагане  на детско – юношеския спорт. 
        § 2. Ако спортен клуб прекрати част от дейността си, неизразходваните 
средства за същата се възстановяват и преразпределят от ОЕКС поравно между 
спортните клубове с цел подпомагане на детско-юношеския спорт. 
         § 3. Настоящата Наредба е приета с Решение № …../…………20….. г. на 
Общински съвет Айтос, на основание   чл. 4а, т.1, чл.59,ал.3, ал.4 и ал. 6  от  Закона 
за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл.22,ал.2  от ЗМСМА, влиза в 
сила от 01.01.2015 година и  отменя Наредба №1/2010 година 
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Приложение №1 

 
 

Разпределение на средствата за СК в община Айтос по приоритети и направления 
Обща сума:…………………………..лв. 

 

 
Вид, група подлежаща 

на разпределяне на средствата 

% от 
обща-та 
суб-
сидия 

Средства за 
разпре-

деляне в лв. 

1. За развитие на футбола    

 1.1.За стимулиране на детско-юношеския футбол.   

 1.2. Футболни клубове, развиващи дейност в гр.Айтос и участващи 
в състезания на областно ниво. 

 
 

 1.3. ФК в останалите населени места от Община Айтос участващи 
в състезания на областно ниво.  

 

2. За развитие на волейбола   

3.  За стимулиране развитието на състезатели и отбори по 
възрастови групи на спортните клубове, заети с активна 
тренировъчна дейност, участващи в международни и държавни 
първенства по съответния спорт за предходната година. 

 

 

3.1.За подготовка на състезатели в детско-юношеска възраст 
– брой деца във всяка възрастова група 

  

3.2. За класиране на елитни състезатели от всички възрастови 
групи в държавни, балкански, европейски, световни 
първенства и международни турнири за предходната година 

  

4. За организиране и провеждане на общински спортни първенства и 
турнири от спортните клубове 

  

5. За провеждане на годишна анкета „Спортист и треньор на 
годината” и за отличаване на призьорите. 

  

 
 
 
 
Председател на ОЕКС:………………………….. 
 
Членове: 1. …………………………… 

2. ……………………………. 
3……………………………..  
4…………………………….. 
5........................................... 
6........................................... 
7........................................... 
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                                                                                                                                         Приложение № 2 

    

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОЕКС 
ПРИ ОБЩИНА АЙТОС                                                                      
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

       
ОТ……………………………………………………………………………..……………………… 
                                                                    /име, презиме, фамилия/ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА………………………………………….…………………………… 
                                                                              /спортен клуб/ 
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово 
подпомагане  съгласно Раздел ІІІ чл.13  от Наредбата за условията и реда за 
финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Айтос 

Приложение : 
1. Удостоверение за актуално правно състояние – копие и с мокър печат;  
2. Удостоверение от националния регистър на Министерство на младежта и 

спорта; 
 
3. Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения към  

Държавата, издадено през месец декември на предходната година – оригинал/ 
заверено копие; 

4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Общината, 
издадено от отдел „МДТ” през месец януари на съответната година – оригинал; 

5. Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог) 
6. Договор с квалифициран треньор /спортен педагог/. 
7. График на тренировъчния процес по възрастови групи за съответната 

година с място на провеждане и име на треньора; 
8. Списъци на състезателите записани за редовни спортни занимания по 

възрастови групи, съдържащ трите имена, дата на раждане, точен адрес, училище, 
клас на обучение (или месторабота) и телефон за връзка. 

5. Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, телефон  
за връзка и актуална банкова сметка; 

6. Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите имена, 
дата на раждане, точен адрес, училище, клас на обучение и телефон за връзка;  

7. Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна федерация за 
предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови групи. (само за 
кандидатстващите по чл.13); 

8. Протокол(и) от съответната спортна федерация, удостоверяващ(и) 
класирането на всеки състезател или отбор, включен в картотеките (само за 
кандидатстващите по чл.13 ал.3); 

9. Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще организира 
през календарната година; 

10. Копие на договор за ползване на общинска спортна база (за клубовете, 
сключили договор с Община Айтос и заплащащи текуща издръжка на спортен 
обект(помещение); 

11. Проектобюджет на спортния клуб за съответната година. (Приложение 
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№6) 
12. Приложение № 3 - отчет за изразходваните финансови средства от 

Общински Бюджет за предходната година; 
13. Приложение № 4 - за участие на състезателите по възрастови групи от 

Държавния календар за предходната година с представени Протоколи от проявите и 
за организиране и провеждане на традиционни за община Айтос спортни прояви от 
Общинския и Ученическия спортни календари. 
 
 
………....20…..г. 
гр. Айтос                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………. 
                                                                                                    /………………………………/ 
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                                                                                           Приложение №3 

     
                                              О  Т  Ч  Е  Т 
 

на сдружение …………………………………………………. за ……………  г. 
 
   1. Субсидия  от  Община Айтос…………. 
 
 ІІ. Разходи, извършени със средства от субсидията: 
1. Разходи за храна 

№ Фактура 
№/дата 

Издадена 
от 

Съдържание Стойност 
с ДДС-лв. 

Разходът е за 
състезание/турнир/друго 

      

      

 
2. Разходи за медикаменти 

№ Фактура №/дата Издадена от Съдържание Стойност с 
ДДС-лв. 

     

     

 
3. Разходи за екипировка 

№ Фактура 
№/дата 

Издадена 
от 

Съдържание Стойност с 
ДДС-лв. 

Предадено на 
(име, 

презиме,фамилия) 

      

      

Приложение: 1. Разписки за получена екипировка - …….бр. 
                       2. Списък на децата, получили екипировка. 
 
4. Разходи за материали (канцеларски материали, бои, торове, строителни м-ли, 
спортни уреди и пособия на стойност под 1000 лв. с ДДС и др.) 

№ Фактура №/дата Издадена от Съдържание Стойност с 
ДДС-лв. 

     

     

 
5. Разходи за вода, горива и енергия (вода, ел.енергия, гориво за моторни косачки и 
трактори, пропан-бутан за газов бойлер) 

№ Фактура №/дата Издадена от Съдържание Стойност с 
ДДС-лв. 

     

     

 
6. Разходи за външни услуги (транспортни услуги, билети, съдийски такси, 
картотекиране, членски внос, пътни такси, такса паркинг, банкови такси, нощувки 
(ако няма заповед за командировка), пощенски и куриерски услуги, наеми за 
спортни съоръжения, зали и др.) 

№ Фактура 
№/дата 

Издадена 
от 

Съдържание Стойност 
с ДДС-лв. 

Разходът е за 
състезание/турнир/друго 

(ако е приложимо) 
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7. Разходи за командировки в страната (размерът на отчетените пари в Сметката 
за полагащите се пътни, дневни и квартирни пари към заповедта за командировка, 
която включва пътни при превоз с личен автомобил и нощувки) 

№ Заповед за 
командиро
вка №/дата 

Място на 
командиров

ане 

Дати на 
командиров

ане 

Размер на 
командиров
ъчните пари 

Разходът е за 
състезание/ту
рнир/друго 

      

      

 
 
8. Възнаграждения по граждански договори ……………….лв. 
9. Награди и премии …………………………………………….лв. 
10. Осигурителни вноски от работодател за ДОО……….…лв. 
11. Здравно-осигурителни вноски от работодател ………...лв. 
12. Други ..................................................................................лв. 
 Общо разходи: ........................ …………………………..........лв. 
 
 
Подпис  и печат 
 
Изисквания: Към отчета се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст ”вярно 
с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи. 
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                                                                                                                               Приложение №4 
 

…………………………………………………………………… 
/пълно наименование на клуба/ 

 
 

I.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТА 
1. Брой  състезания, съгласно държавния спортен  календар, в които участва 
клуба:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
2.Собствени изяви:……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….    
3. Общински мероприятия: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
4.Брой състезатели, възрастов обхват:  

 

 Деца ю.мл. д.мл. ю.ст. д.ст. мл. и 
дев. 

мъже и 
жени 

брой        

        

/неразделна част от приложението  е  списък според изискванията на наредбата/ 
5.Ползвана  спортна  база /възмездно или безвъзмездно/………………….  
6.Постижения:  
  6. 1.Класиране в  зонално първенство:  Списък  

Брой 
участвали 
състезатели 
/отбори/ 

Класиране    Деца 

  брой 

юн. д. мл. в 

брой 

юн. д. ст. 
в. 

брой 

мл. и дев 
 

Мъже 
жени 

 

       

       

       

       

 
 
6.2.Класиране в държавно първенство:   Списък 

Брой участвали 
състезатели 
/отбори/ 

Класиране    Деца 

  брой 

юн. д. мл. в.    
брой 

     

юн. д. ст. в. 
брой 

 

млад. 
дев. 

 

мъже 
жени 
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6.3.Подготвени състезатели от клуба, придружен от списък на състезателите 

  Мъже, Жени юноши, девойки,младежи 

1. Световни първенства    

2. Европейски първенства    

3.Други международни 
пърпървенства 

  

 
 

 
    6.4.Класиране на световни, европейски и др.международни първенства: Списък 

Класиране Световни първенства Европейски първенства Други 
международни 
първенства 

    

    

    

    

    

 
   6.5.Списъците от съответните класирания да съдържат следната информация: трите 
имена на състезателите / име на отбора/, вид на състезанието, възрастова група, класиране 
и брой на участвалите състезатели/отбори. Към списъците се прилагат разпечатки от  
федерациите по съответните видове спорт. 

7.Организиране и провеждане на традиционни за община Айтос спортни прояви от 
Общинския и Ученическия спортни календари – брой и   
вид:……………………………………………………………. …………………………………………..  

:……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Подпис и печат 
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                                                                                                                                                       Приложение №5 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
 
 

  
от ……………………………………………………………………………………. 

              (трите имена на председателя на УС на СК) 
 
 

В качеството си на председател на управителния съвет на спортен клуб 
…………………………………………ЕИК/ БУЛСТАТ………………………        декларирам: 

През отчетния период от …………до…………. са направени транспортни разходи на 
стойност……………. 

1. При пътуване с лично МПС: 
 

Дати на 
пътуван

е 

Маршрут 
на превоза 

Разстоян
ие в км 

Вид на 
ползвано 
превозно 
средство, 
марка 

Рег.№ Разход 
на 100 
км 

Вид 
гориво 

Стойност – 
лв. 

        

        

        

  

Забележка: Таблицата се попълва от председателя на УС, когато пътува с лично 
МПС за уреждане на въпроси, свързани с дейността на клуба, но не превозва състезатели 
за състезание с лично МПС, в който случай издава заповед за командировка и отчита 
разходите за превоз в Сметката за полагащите се пътни, дневни и квартирни пари към нея. 

 
2. При пътуване с билети: 
 

Дати на 
пътуване 

Маршрут на превоза Брой на 
пътуващите 

Заплатена сума 
за отиване и 
връщате на 1 

лице 

Стойност – 
лв. 

     

     

     

  
Прилагам следните документи: 

1. Копие от фактури за гориво с фискален бон 
2. Копие от билети за транспорт, така че да се виждат поредните номера и 
стойността им. 

 
 
Дата:                                                                                             Декларатор: 
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Приложение №6 

                               
                      Проектобюджет за календарната  ………….. година 
 
І. Приходи от субсидия от Община Айтос: 
 
ІІ. Разходи 

1. Разходи за храна 
2. Разходи за медикаменти 
3. Разходи за екипировка 
4. Разходи за материали (канцеларски материали, бои, торове, строителни м-ли, 
спортни уреди и пособия на стойност под 1000 лв. с ДДС и др.) 
5. Разходи за вода, горива и енергия (вода, ел.енергия, гориво за моторни косачки, 
трактори, за тренировки с мотоциклети, пропан-бутан за газов бойлер) 
6. Разходи за външни услуги (транспортни услуги, билети, съдийски такси, 
картотекиране, членски внос, пътни такси, такса паркинг, банкови такси, нощувки (ако 
няма заповед за командировка), пощенски и куриерски услуги, наеми за спортни 
съоръжения, зали и др.) 
7. Разходи за командировки в страната (размерът на отчетените пари в Сметката за 
полагащите се пътни, дневни и квартирни пари към заповедта за командировка, 
която включва пътни при превоз с личен автомобил и нощувки) 
8. Възнаграждения по граждански договори 
9. Награди и премии  
10. Осигурителни вноски от работодател за ДОО 
11. Здравно-осигурителни вноски от работодател  
12. Други разходи 
  
 Общо разходи:  
 
 
 
Подпис  и печат 
 
 
 
Дата: 
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 Приложение №7 

 

 
Р А З П И С К А 

 
Днес……………………………..(дата) получих от 

…………………………………………......................................................(име и фамилия) 
………………..бр. ………………………………………………………………………….. 
                                                      (вид на екипировката) 
 
 

Предал …………………….(подпис)      Получил …………………..(подпис) 
………………………………………          …………….………………………… 
                    (име и фамилия)                                                   (име и фамилия) 
 

 
 

                                                                                                                         Приложение №8 

 

 

С П И С Ъ К 
на децата, получили спортна екипировка 

 

№ Име, презиме и 
фамилия на детето 

Възраст Вид на 
екипировката 

Брой/чифт 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

    
 
                                                                                                            Изготвил: ………………………(подпис) 
 
                                                                                                                       …………………………………………………… 
                                                                                                                                              (име, фамилия)                                                   


