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ПРАВИЛНИК 

за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове и 

експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков 

Глава първа. Общи положения 

Глава втора. Условия за финансиране 

Глава трета. Субсидиране 

Глава четвърта. Договори и отчетност 

Глава пета. Общинска експертна комисия за спорт 

Глава шеста. Контрол и санкции 

 

Глава първа : Общи положения 
Чл.1. С този правилник се определят условията и редът за предоставяне от Община Самоков на 

средства, утвърдени от Общински съвет и от други целеви източници за субсидиране на: 

1. дейностите на спортните клубове. 

2. експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения. 

Чл.2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове, които развиват основни 

спортове с престижни или социални функции. Основните спортове, съгласно Приложение № 1 на 

този Правилник, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската стратегия и 

програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта. 

 

Глава втора : Условия за финансиране 
Раздел I : Спортни клубове и спортно училище 

Чл.3. Спортните клубове, които се субсидират от Община Самоков, трябва да отговарят на 

следните условия: 

1. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност в областта на спорта, 

регистрирани в публичен регистър на Община Самоков, в националния регистър на спортните 

организации към Министерство на младежта и спорта и членуващи в лицензирана национална 

спортна федерация. 

2. дейността и седалището им да са на територията на Община Самоков. 

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

нормативните изисквания. 

4. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството. 

Чл.4. Средствата за подпомагане, експлоатация и ремонт, както и за издръжка през неучебните и 

ваканционните дни през  календарната година на спортния комплекс и общежитието към спортно 

училище „Никола Велчев“, се предоставят на СУ „Никола Велчев“ след мотивирано искане от 

директора и приложени количествено стойностни сметки и/или фактури за режийни разходи. 

 

Раздел II. Спортни обекти и съоръжения. 

Чл.5. /1/ Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на 

Община Самоков. 

/2/ Спортните обекти и съоръжения - общинска собственост се описват съгласно образец- 

Приложение № 2. 

Чл.6. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване и управление на спортните 

клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общински съвет и по реда на Наредба № 

4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Чл.7. Средствата за подпомагане, експлоатация и ремонт на спортни обекти и съоръжения се 

предоставят на спортните клубове и техните обединения, които управляват спортни обекти -

общинска собственост.  

Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания: 

1. спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта 

на физическото възпитание и спорта; 

http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#1#1
http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#2#2
http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#3#3
http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#4#4
http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#5#5
http://www.obshtinayambol.org/os_prav_sport.html#6#6
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2. да са общинска собственост; 

3. да се ползват по предназначението им, за което са предоставени; 

4. в тези обекти да се провеждат състезания от общинския спортен календар; 

5. да се предоставят безвъзмездно за определено време на предучилищни и училищни учебни 

заведения за провеждане на извънкласните занятия по физическо възпитание и спортно-

състезателната дейност на учениците при условия и ред, определен от съответните клубове и 

техните обединения, стопанисващи базата; 

Чл.9. Общински съвет и общинска администрация, могат да изискват сведения и чрез свои 

служители да се информират за актуалното състояние на спортните клубове и техните обединения. 

 

Глава трета : Субсидиране  
Раздел I : Спортни клубове 

Чл.10. /1/ Спортните клубове, чиито спортове са определени като основни, предлагат на 

Общинската експертна комисия за спорта проект за субсидиране на дейността им. 

/2/ Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:  

1. да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и 

регионалните възможности за тяхното практикуване. 

2. да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се състезатели по групи. 

3. да имат разработени годишна програма и методика за изпълнение. 

4. да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите, които изпълняват проекта. 

5. да са включени в общинската програма за развитие на спорта.                                     

/3/ Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага 

към комплекта с документите. 

Чл.11. /1/ Проектите се представят в Общинската експертна комисия за спорт в срок до 30 януари 

в годината на финансиране. 

/2/. Разпределението на средствата за дейност на спортните клубове се извършва до 30 дни след 

сключване на договорите на спортните клубове с Министерство на младежта и спорта, като 

своевременно се предостави копие на договора в Общинската експертна комисия за спорта. 

Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Самоков, списък с 

утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове. 

/3/. Списъкът следва да съдържа: 

1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър 

на спортните организации към Министерство на младежта и спорта  

2. пълно и точно наименование на спортния клуб. 

3. точната сума на предложената годишна целева субсидия. 

4. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб. 

/4/ Разпределението на средствата от общинския бюджет за спортните клубове се извършва в 

съответствие с методика съгласно Приложение № 4. 

/5/. Исканията от спортни клубове за финансово подпомагане на състезания под егидата на община 

Самоков и финансовият план се подават до 30 ноември в годината, предхождаща годината на 

финансиране, като: 

1.Тези състезания се организират и провеждат от спортни клубове, действащи на територията на 

община Самоков; 

2. Тези състезания не са държавни първенства или финали от календара на съответната спортна 

федерация. 

3. Средствата за състезания под егидата на Община Самоков не се включват в проектите, с които 

спортните клубове кандидатстват за субсидия пред Министерство на младежта и спорта. 

 

Раздел II : Спортни обекти и съоръжения. 

Чл.12. Организациите, които управляват спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, 

кандидатстват за предоставяне на средства за финансово подпомагане на експлоатацията и 

ремонта на спортните обекти и съоръжения с проект. 

Чл.13. /1/. Проектът трябва да съдържа: 
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1. информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват/ 

2. паспорт на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите 

терени и сгради. 

3. копие от акта за собственост и документа, удостоверяващ предоставените на спортния клуб или 

обединение права върху имота. 

4. брой на спортните организации, ползващи обекта 

5. план-сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от 

собствени източници 

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага 

към комплекта с документите. 

Чл.14. /1/ Проектите се представят в Общинска администрация в срок до 30 октомври в годината 

преди годината на финансиране  

/2/ Процедурата по тези проекти следва изискванията на чл.11 от настоящия Правилник. 

 

Глава четвърта : Договори и отчетност 
Чл.15. /1/. Условията за финансово подпомагане от Община Самоков по реда на Глава трета, 

разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения 

и отговорности се уреждат с договор. 

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на този правилник, се сключва в 

петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с 

проектите, предложени от общинската експертна комисия за спорт. 

Чл.16. Общият размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните 

обединения, включват разходи, свързани със спортната им дейност: 

1. такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации; 

2. участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия - пътни, дневни, нощувки и такси за 

участие; 

3. разходи за организиране на състезания - възнаграждения по граждански договори за съдии, 

медицинско осигуряване и обслужващ персонал; 

4. възнаграждения по трудови и граждански договори, и стипендии; 

5. екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване; 

6. закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения; 

7. експлоатация и ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения - 

общинска собственост. 

Чл.17. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Чл.18./1/ Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по този 

правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата 

по предназначение.  

/2/ Те се отчитат с съгласно Приложение № 3 и в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството в срок до 15 януари на годината следваща периода, за който е получено 

финансиране. 

 

Глава пета : Общинска експертна комисия за спорт 
Чл.19. /1/. Кметът на Общината назначава със своя заповед Общинска експертна комисия за 

спорта, за срока на мандата си. 

/2/ Комисията да се състои от до тринадесет члена, от които: 

1.Председател – зам.кмет, отговарящ за спорта; 

2. Секретар – длъжностно лице от общинска администрация, отговарящо за спорта; 

3. Членове: 

3.1. до двама представители на общинска администрация – експерт Дирекция  „МДТБК”  и 

експерт от Дирекция „ХДЕТТОС“ 

3.2. до пет общински съветници, избрани с Решение на Общински съвет; 

3.3. четирима представители на спортните клубове.  
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/3/. В Комисията могат да бъдат включени като резервни членове и до четирима представители на 

спортни клубове, с право на съвещателен глас.  

/4/.Заседанията на Комисията са публични 

/5/. Общинската експертна комисия за спорт: 

1. разглежда проекти по Глава трета - Раздел I и Раздел II 

2. предлага на Кмета на Община Самоков списък с утвърдените проекти и размера на 

разпределените финансовите средства. 

3. прави предложения за предоставяне или отнемане на материална база на спортните клубове и 

техните обединения. 

4. Разглежда и други въпроси, свързани с развитието на спорта. 

/6/. За своята работа и след всяко свое заседание Общинската експертната комисия за спорт 

съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените 

мнения се оформят писмено и се прилагат към него. 

/7/. Общинската експертна комисия за спорт води публичен регистър на спортните организации, 

спортните обекти и съоръжения на територията на Община Самоков. 

 

Глава шеста: Контрол и санкции  
Чл.20. /1/ Общинската експертна комисия за спорт или други упълномощени от Кмета служители 

на общинска администрация, упражняват контрол върху финансовите средства, предоставени като 

субсидия от общинския бюджет на спортните клубове и техните обединения. 

/2/ Членовете на комисията и/или определените общински служители имат право да изискват 

всички необходими счетоводни документи, информация за дейността на клубовете, както и да 

извършват проверки на място. 

Чл.21. /1/ Спортните клубове и техните обединения, които използват не по предназначение 

предоставените им по този Правилник средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, 

определена според основния лихвен процент към момента на установяване на нарушението, по 

ред и условия, определени в договора за субсидиране. 

/2/ При възникване на обстоятелствата по чл.21. ал.1, за тези спортни клубове или обединения 

субсидията през следващата бюджетна година се намалява с 30% спрямо изчислената по реда на 

настоящия Правилник. 

Чл. 22. Не се сключват договори, не се изплащат средства и не се допускат до разглеждане от 

Общинската експертна комисия за спорт, проекти на сдружения с нестопанска цел- спортни 

клубове,  които имат зъдължения към община Самоков или не са изпълнили задълженията си по 

чл.11, ал.1, чл.14 ,ал.1 и/или чл.18 от настоящия Правилник. 

 

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
§1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината 

на финансиране не подлежат на финансиране. 

§ 2. Този правилник се приема на основание чл.6, чл.133 от Закона за физическото възпитание и 

спорта.   

 § 3. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет - Самоков.                                                                                                                                               
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Приложение № 1 към чл.2  

 

СПИСЪК 
на основните спортове с престижни и социални функции за субсидиране от община Самоков  

№  СПОРТ  №  СПОРТ  

1  Ски алпийски и бегови дисциплини 11  Мотокрос 

2  Борба 12  Волейбол 

3  Баскетбол 13  Сноуборд 

4  Биатлон 14  Спортна аеробика 

5  Футбол 15  Бокс 

6  Лека атлетика 16   

7  Ориентиране 17   

8  Ски- скок 18   

9  Шахмат 19   

10  Тенис на маса 20   

  

 

 

 

Приложение № 2 

към чл.7/2/. 

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА САМОКОВ 

Спортен обект/ съоръжение Адрес Документ за собственост 
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     Приложение №3 към чл.18 от Правилника 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

за  разходването на предоставените финансови средства през ……... г.  

По договор от ………...20…...  г. 

 

Наименование на СК: …………………….. 
 

№ по 
ред 

Приходи / разходи Сума 
(в лева) 

1. 

П Р И Х О Д И (получено финансово подпомагане от Община 

Самоков) - ОБЩО:   

2. Р А З Х О Д И - ОБЩО:   

  в това число:   

I. 
Подготовка и участие на състезателите и отборите в спортни 
мероприятия   

1 пансионат на спортисти и треньори   

2 транспортни разходи   

3 командировъчни разходи   

4 разходи за нощувки   

5 разходи за храна    

6 такси за участие в състезания   

7 медикаментозно възстановяване   

      

      

II. Разходи при провеждане на състезания   

1 възнаграждения по граждански договори за съдии   

2 медицинско осигуряване   

3 охрана   

4 предметни и парични награди   

      

III. 
Такси за картотекиране на състезатели и членство в 
национални  спортни организации   

      

IV. Наем за ползване на спортни бази  и/или извършени ремонти   

      

V. 
Режийни разходи при експлоатацията на спортните бази/ток, 
вода,газ/   

      

VI. 
Закупуване на материали, екипировка, оборудване и специална 
техника    

      

VII. 

Възнаграждения по трудови и граждански договори и/или 

стипендии   

      

      

3. НЕИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА (сума за възстановяване): (т.1 - т.2)   

Приложение: Опис и ксерокопия с подпис , печат и текст "Вярно с оригинала" на всички 
оригинални документи за направените разходи по договора. Съдържанието на отчетните 

документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството в т.ч.:                                                                                                        
* към всяка фактура платена в брой се прилага касова бележка и разходен касов ордер                                        
* към всяка фактура платена с банков превод се прилага платежно нареждане 

Изготвил:..........................................              Председател:............................ 
                  ( име, подпис  )                                             (име, подпис и печат ) 
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Към 
Приложение 

№3 
 

 

ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ, СЪСТАВЕНИ ПРИ 
ИЗВЪРШВАНЕ 

НА РАЗХОДИТЕ по  ДОГОВОР от…………………/дата/ЗА ……….. Г.  
 

 
Наименование на Спортен клуб ……………………….. 

  
      

  

Да се посочи по  коя 

точка от финансовия 
отчет е направен 

разхода  

Описание на разхода 
Вид на отчетния 

документ 
№ и дата 

Стойност 
в лева 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

…..           

      ВСИЧКО:   0,00 

     
  

     Предоставяме копия от описаните …... броя първичните счетоводни документи и платежни 
документи към всеки от тях за разходи извършени и платени в периода от …………. г. до 
…………... г. 

      ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА 
СЪХРАНЕНИЕ В КЛУБА. 

      

 
Изготвил: 
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Приложение № 4 

към чл.11 ал. 4 от Правилника 

 

МЕТОДИКА  

за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на 

спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Самоков  

Въведение: 

1. Средствата от бюджета на Община Самоков за подкрепа на спорта се утвърждават от Общински 

съвет в началото на всяка календарна година. 

2. Съгласно бюджета на Община Самоков за текущата календарна година, средствата за подкрепа 

на спорта се разпределят в четири направления: 

2.1. Средства за субсидиране дейността на спортните клубове, съгласно Правилника за условията 

и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и 

съоръжения в община Самоков. 

2.2. Субсидии за провеждане на състезания под егидата на община Самоков. 

2.3. Средства за издръжка на спортни съоръжения и обекти – общинска собственост. 

2.4. Награди за спортист, отбор и треньор на годината на Самоков и церемония по награждаване 

на „Спортист на годината“.  

3. Механизмът на настоящата Методика е разработен за разпределяне на финансовите средства за 

подкрепа на спортните клубове на база сумата по т. 2.1. от гореизложеното от остатъка обща база. 

I. Средства за спортни клубове, които не се финансират от Министерство на младежта и спорта: 

1. За масов спорт- до 0.5 % от общата база на сдружение с нестопанска цел (СНЦ) с такава 

функция. 

2. За СНЦ със социално значение, но без представителност или участие в спортния календар- до 

0.5 % от общата база на всяко СНЦ. 

II. Заделя се резерв в размер до 5 %, който се разпределя със заповед на Кмета на община Самоков 

за общински спортни прояви, масов и ученически спорт и за подпомагане/домакинства на спортни 

прояви, които не са финансирани по реда на чл. 11, ал.6 от Правилника.   

III. Спортни клубове, развиващи дейност в олимпийските спортове и дисциплини, със състезатели 

със съществен национален принос, получават част от общата база, както следва 

За състезатели, класирали се на:  

1. Олимпийски игри 

1.1. от 1 до 3 място – 3%  

1.2. от 4 до 6 място – 2%  

1.3. от 7 до 10 място – 1% 

Забележка: За класиране на младежки олимпийски игри – 50% от сумите по т.1 

2. Световно първенство 

2.1. от 1 до 3 място – 2% 

2.2. от 4 до 6 място – 1.5% 

2.3. от 7 до 10 място – 0.7% 

3. Европейско първенство 

3.1. от 1 до 3 място – 1.5% 

3.2. от 4 до 6 място – 1% 

3.3. от 7 до 10 място – 0.5% 

4. Крайно класиране на световна купа 

4.1. от 1 до 3 място – 1.2%  

5. Крайно класиране на европейска купа 

5.1. от 1 до 3 място – 0.7% 

6. Балканиада (Източноевропейско първенство) 
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6.1. от 1 до 3 място – 0.5% 

6.2. от 4 до 6 място – 0.3%  

7. Колективни спортове 

7.1. За класиране при колективните спортове всеки участник на даден спортен клуб от 

общината има принос на клуба си в размер на 0.20% от определените по-горе суми 

7.2. За класиране при щафети всеки участник носи по 0.30% 

*По едно крайно класиране от възраст и ранг на първенствата (от т.1 до т.6 включително) 

IV. Средства за картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства и шампионати в 

годината преди годината на финансиране, от остатъка обща база – в размер на 30%. 

V. За лицензирани спортни клубове, които участват в Държавния спортен календар, но не 

получават държавна субсидия от Министерство на младежта и спорта, средствата се определят 

както следва: 

1. Спортни клубове, развиващи спорта „футбол“: 

1.1. За  представителен мъжки отбор, участващ в най-горната аматьорска група: 

1.1.1. при крайно класиране до 3-то място – 5% 

1.1.2. при крайно класиране след 3-то място – 3% 

1.2. За представителен мъжки отбор, участващ във втората по ранг аматьорска група: 

1.2.1. при крайно класиране до 3-то място – 1.5% 

1.2.2. при крайно класиране след 3-то място – 1% 

 1.3 За отбори – подрастващи, участвали в предвидените според кслендара футболни срещи 

и турнири (за всеки участващ отбор): 

  1.3.1. при класиране до 3-то място на Държавния шампионат – 3% 

  1.3.2. при класиране до 16-то място на Държавния шампионат – 2 % 

  1.3.3. при класиране до 32-ро място на Държавния шампионат – 1.5 % 

  1.3.4. при участие само в първа фаза на Държавния шампионат – 1% 

2. Спортни клубове, развиващи мотоциклетни спортове: 

 2.1. За класиране на отбор –подрастващи в отделните класове (отборно класиране за всеки 

отделен клас): 

2.1.1. при крайно класиране до 3-то място – 1% 

  2.1.2. при крайно класиране след 3-то място – 0.5% 

 2.2. За индивидуално класиране на участници-подрастващи в отделните класове: 

  2.2.1. при крайно класиране до 3-то място – 0.5% 

  2.2.2. при крайно класиране след 3-то място – 0.1% 

VI. За поддържане и оптимизиране на ученическия потенциал в Спортно училище „Никола 

Велчев“ – Самоков, се заделят средства за спортните клубове, чийто спортове са представени в 

училището, в размер на 20% от остатъка „обща база“. 

Разпределянето става съобразно вида спорт и броя ученици от V до XII клас по Админ към 

началото на втория учебен срок за текущата година и по изискванията на т.IV. 

VII. Средствата за подпомагане дейността на спортните клубове се определят за постигнати 

резултати от съответния клуб през годината, предхождаща годината на финансиране. 

За всеки отделен клуб изчисленията се правят на база абсолютна сума на начислените му средства 

като субсидия от Министерство на младежта и спорта. 

Всеки клуб получава същия процент от общата общинска субсидия, явяваща се остатък след 

разпределянето на средствата по т. I,  до VI вкл. от настоящата методика, какъвто процент 

представлява субсидия на този клуб от ММС спрямо общата сума като финансово подпомагане от 

министерството, получени от всички спортни клубове от общината.  

 


