СИСТЕМА
ЗА ПРИНЦИПИТЕ, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО
ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
Утвърдена с Решение № 139, взето с Протокол № 7 от 12. 04. 2012 г. и изменена и
допълнена с Решение №69 взето с Протокол№4 от 28.02.2013год.на Общински
съвет - град Пловдив.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази система, се определя законосъобразното и обективното разпределение на
финансовите средства от Община Пловдив за финансово подпомагане на
лицензираните спортни организации и техните членове, развиващи своята дейност на
територията на Община Пловдив.
Чл. 2. Средствата се предоставят за дейност /детско-юношески спорт, организационна,
учебно - тренировъчна и състезателна/ на лицензирани спортни организации и техни
членове, развиващи спорт за високи постижения за издигане на неговите престижни,
интегративни и възпитателни функции, както и за закупуване на спортна екипировка,
уреди и пособия.
Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане на лицензираните спортни организации и
техните членове се изчислява съгласно настоящата система, като се определя в сбор от
точки и е на база постигнатите спортно-технически резултати от състезателите,
отборите и възрастовия обхват на групи занимаващите се за предходната календарна
година.
Чл. 4. Стойността на 1 /една/ точка за всяка календарна година се изчислява след като
бъде приет бюджета на Община Пловдив за съответната календарна година, като част
от сумата, определена от кмета за финансово подпомагане на лицензираните спортни
организации и техните членове, се раздели на общия брой точки, получени от
клубовете за предходната календарна година.
II. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5. (1) Право да бъдат финансирани по тази система имат всички лицензирани
спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и
спорт и техни членове, наричани за краткост спортни организации, които осъществяват
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт на
територията на Община Пловдив и развиват спорт за високи постижения за издигане на
неговите престижни, интегративни и възпитателни функции и са включени в Регистъра
на Дирекция СМД към Община Пловдив.”
Чл. 6. Финансирането на лицензираните спортни организации и техните членове става
на база спортните им постижения от предходната календарна година съгласно
принципите, критериите и условията, заложени в настоящата система.
Чл. 7. Лицензираните спортни организации и техните членове, които кандидатстват за
финансово подпомагане от Община Пловдив, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да бъдат регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност на територията на Община Пловдив;

2. Да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на Правосъдието;
3. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация;
4. Да са вписани в Националния регистър на спортните организации при
Министерството на физическото възпитание и спорта;
5. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени в
държавния и международния календар на съответната спортна федерация;
6. Да нямат финансови задължения към Община Пловдив и Държавата;
7. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
Чл. 8. (1) Не се подпомагат лицензирани спортни организации и техни членове, които
са:
1. Регистрирани като търговски дружества по Търговския закон;
2. Регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза;
(2) Не се подпомагат с финансови средства лицензирани спортни организации и
техни членове, на които Общината е отдала за ползване стопански обекти, приходите
от които остават за тях, както и лицензирани спортни организации и техни членове,
осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански
обекти.
Чл. 9. (1) Въвежда се Регистър на Дирекция СМД, в който могат да бъдат вписани
лицензирани спортни организации, които развиват дейност на територията на Община
Пловдив и искат да бъдат финансирани по настоящата система. Всяка лицензирана
спортна организация, желаеща да се впише в Регистъра на Дирекция СМД, входира в
деловодството на Община Пловдив следните документи:
- Съдебно решение за регистрация – копие, подписано и подпечатано “Вярно с
оригинала”
-

Удостоверение по смисъла на Чл. 2, ал. 3 от ЗЮЛНЦ за регистрация в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието – копие,
подписано и подпечатано “Вярно с оригинала”

-

Удостоверение от МФВС за вписване на кандидати в Националния регистър
на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни
клубове - копие, подписано и подпечатано “Вярно с оригинала”

-

Договор или споразумение за ползване на спортен обект на територията на
Община Пловдив, предназначен за даденият вид спорт – копие, подписано и
подпечатано „Вярно с оригинала“, ако има сключени такива към момента на
подаване на документите

-

Решение на Общо събрание или Управителен съвет на спортния клуб, с което
се дава съгласие същият да бъде вписан в Регистъра на Дирекция СМД към
Община Пловдив

-

Информация за действащите треньори и инструктори в спортният клуб,
лицензирани към съответната федерация /Образец 1/

-

Заявление /Образец 2/”

ал. (2) Експерти от Дирекция СМД разглеждат входираните по ал. 1 документи
и при установяване на тяхната законосъобразност вписват одобрената лицензирана
спортна организация в Регистъра на Дирекция СМД.
Чл. 10 ал.(1) Във връзка с изискванията на глава V-та от настоящата система,
лицензираните спортни организации и техните членове представят в Дирекция „СМД“
окомплектована документация и отчети за дейност, които се разглеждат от комисия в
състав: експерти от Дирекция СМД, представители на Общинския съвет на спортните
клубове /ОССК/ и членове на ПК „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет
– Пловдив, която съдържа:
т.1 Удостоверение за банкова сметка на лицензираната спортна организация.
т.2 Съдебно решение за регистрация - копие, подписано и подпечатано „Вярно с
оригинала”;
т.3 Удостоверение по смисъла на чл.2, ал.3 от ЗЮЛНЦ за регистрация в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при
Министерство на правосъдието – копие, подписано и подпечатано „Вярно с
оригинала”;
т.4 Удостоверение от Министерство на физическото възпитание и спорта за вписване
на кандидата в Националния регистър на лицензираните спортни организации и
членуващите в тях спортни клубове – копие, подписано и подпечатано „Вярно с
оригинала”;
т. 5 Удостоверение за членство в съответната национална спортна федерация – копие,
подписано и подпечатано „Вярно с оригинала”;
т. 6 Картотека на състезателите от съответната спортна федерация - копие, подписано
и подпечатано „Вярно с оригинала”;
т.7 Протоколи от участие в състезанията по съответния вид спорт - копия, подписани
и подпечатани „Вярно с оригинала”;
т.8 Удостоверение за наличието или липса на задължения от ТД на НАП – Пловдив
по смисъла на чл.87, ал.6 от ДОПК;
т.9 Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Община Пловдив по
смисъла на чл.65, ал.2 от НОАМТЦУТОП.
т.10 Декларация, че посочената информация е вярна и пълна, и при промяна на
данните ще информира своевременно Община Пловдив – по образец;
ал. 2 Само при промяна на обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 , т. 1, т.2, т. 3, т. 4
лицензираните спортни организации са задължени да представят актуална информация
в седемдневен срок от настъпване на промяната.
ал. 3 Комисията по ал.1 изготвя констативен протокол подписан от всички членове,
който достоверно отразява полагащите се точки на съответната спортна организация
или на неин член, съгласно настоящата система.
ал. 4 С цел контрол и прозрачност на работата на комисията, на разположение на
спортните организации ще се предоставят следните документи:
-

Формуляр №1
Формуляр №2
Формуляр №3
Протоколите от участия в състезания по съответния вид спорт.
Протоколите на комисията за признатите точки на всяка лицензирана спортна
организация

Тези документи ще могат да се разгледат от председателя и/или/членове на УС на
съответната лицензирана спортна организация, в присъствие на експерт от Дирекция
СМД.
При несъгласие с признатите точки от Комисията, лицензираната спортна

организация може да подаде контестация до Комисията в пет дневен срок. Комисията
трябва да заседава в тридневен срок и да излезе с решение относно контестацията.
Решението на Комисията е окончателно.”
Чл. 11. ал.(1) Кметът на Община Пловдив със заповед назначава Комисия, включваща
приоритетно: Председател - ресорен зам.-кмет и членове - директор дирекция „Спорт и
младежки дейности”, не по-малко от двама представители на ПК „Младежки дейности
и спорт” към Общински съвет – Пловдив, един експерт от Дирекция СМД, минимум
един юрист и лице с икономическо образование.
(2) Комисията, извършва проверка относно законосъобразността и верността на
изчисленията, отразени в протокола, като за извършената проверка изготвя мотивиран
доклад до Кмета на Община Пловдив и прилага протокола, с който са утвърдени
спортните организации, респективно – техни членове, имащи право на финансово
субсидиране по настоящата система, както и размерът на финансовата помощ, която
следва да бъде отпусната.
(3) Когато член на Комисията не е съгласен с изготвения констативен протокол
съгласно чл.10 ал.2,, той подписва същия с особено мнение, като писмено излага
мотивите си за това.
(4) При неяснота или пропуски в документацията, предоставена от
лицензираните спортни организации и/или от техни членове, Комисията може по всяко
време да изисква от същите допълнителни разяснения или да изиска да бъдат
представени допълнително документи, удостоверяващи съответни обстоятелства,
имащи значение за тяхната правосубектност.
(5) Заседанията на Комисията са редовни, ако на тях присъстват повече от
половината членове от нейния състав, включително нейният Председател.
(6) В доклада си Комисията предлага на Кмета на Община Пловдив да отпусне,
респективно – да откаже отпускане на една, няколко или на всички правоимащи
спортни организации и/или техни членове финансова помощ.
(7) След утвърждаване на доклада на Комисията, Кметът на Община Пловдив
издава заповед, с която отпуска, респективно – отказва отпускането на една, няколко
или на всички кандидатстващи спортни организации и/или техни членове полагащата
им се финансова помощ, като определя и размерът на помощта за всяка отделна
спортна организация, респективно – неин член, като същите следва да бъдат надлежно
уведомени.
III. КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 12. Критериите за подпомагане дейността на лицензираните спортни организации и
техните членове са, както следва:
1. Постигнатите от съответните спортни организации или от техни членове резултати в
Международния спортен календар /МСК/ и/или финалите от Държавния спортен
календар /ДСК/ за предходната календарна година;
2. Броят на състезателите на спортните организации или на техните членове, участвали
и класирани в Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри за предходната
календарна година;
3. Броят на състезателите на спортните организации или на техните членове, участвали
и класирани във финалите на Държавните първенства за предходната календарна
година.
4. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в гр. Пловдив - обхват на
състезатели и отбори по възрастови групи и пол на спортните организации или на
техните членове, взели участие във финалите на Държавните първенства през
предходната календарна година.
5. Критерий за конкурентност - брой участници в отборните и индивидуалните

спортове.
6. Коефициент за олимпизъм – олимпийски дисциплини по вид спорт получават
коефициент – 2, а неолимпийски дисциплини получават коефициент – 1.
IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Чл. 13. Всяка спортна организация или неин член отчита класиране от Международния
спортен календар, както следва:
Вид първенство
Олимпийски игри
Световни първенства
Европейски първенства

Мъже/Жени
До X- то място
До Х - то място
До VIІІ -то място

Юноши/Девойки/Младежи
До X- то място
До Х- то място
До VIІІ -то място

Чл. 14. Когато с едно участие се отчетат две класирания/индивидуално и отборно/, се
взема по-доброто.
Чл. 15. Спортна организация или неин член, подготвили състезател-участник в
Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства, но не класиран съгласно чл. 13,
получават еднократно за всеки състезател точки, както следва:
Вид първенство
Олимпийски игри
Световни първенства
Европейски първенства

Мъже/Жени
100
60
40

Юноши/Девойки/Младежи
80
50
30

Чл. 16. Класирането на състезатели от съответните спортни организации или техни
членове в Международния спортен календар се оценяват както следва:
Класи Олимпийски игри
ране

Световни Първенства

Мъже/ Младежи Мъже/
Жени
жени
I.
II.
III.
VI.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

500
450
400
360
320
280
260
240
220
200

220
200
180
160
140
130
120
110
100
90

245
215
195
180
160
150
130
120
110
100

Юноши/
младежи/
девойки
150
130
125
115
110
105
100
95
90
85

Европейски
първенства
Мъже/
жени
200
170
150
135
110
100
90
80
-

Юноши/
младежи/
девойки
125
105
90
80
75
70
60
50
-

Универ
сиада

125
105
90
80
75
70
60
50
-

Спортна организация, чиито състезател е спечелил олимпийска квота, получава
еднократно 500т., като това се удостоверява писмено от съответната спортна
федерация. Точките се прибавят към общия сбор, без да се умножават с коефициент за
олимпизъм.”

Чл. 17. (1) Всяка спортна организация или неин член има право най-много на 2 /две/
индивидуални класирания по избор за всеки свой състезател, независимо в коя
възрастова група и във финалите на кое Държавно първенство е взел участие индивидуално или отборно.
(2) За колективните спортове се признава и класирането в турнира за
Националната купа както следва:

Класиране
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
Деца Юноши и девойки Юноши и девойки
младша възраст
старша възраст
48
37
34
29
25
21
19
18
16
15
14
13
12
11
10
9

58
45
42
35
30
26
23
22
20
18
17
16
15
14
-

68
55
51
43
37
32
28
26
24
23
21
20
-

Младежи

Мъже
и жени

78
65
60
48
42
36
34
32
30
28
-

88
75
69
57
49
42
37
35
-

(3) За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели от отбора на
съответната възрастова група поотделно - основни и резерви, но за не повече от 12
души.
Чл. 18. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответната
спортна организация или неин член е в зависимост от обхванатите /брой/ спортисти,
възрастови групи и отбори в женско и мъжко направление, взели участие в
състезанията от Държавния спортен календар.
Чл. 19. Отчитането на обхванатите възрастови групи, съгласно настоящата система,
става с коефициент за обхват в 4/четири/ групи за всеки пол, както следва:
Възрастова група

Коефициент

За 1в.група
За 2 в. група
За 3в. група
За 4в.група
За 5в. група
За 6в.група
За 7в.група
За 8в. група

1.00
1,05
1,10
1,15
1.20
1.25
1.30
1,35

С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен
календар.
Чл. 20. (1) Броят на възрастовите групи и направления се удостоверява по заверената
картотека от съответната спортна федерация за съответната отчетна година.
(2) Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на
съответната спортна федерация. Същите трябва да са участвали в състезания от
Държавния спортен календар.
Чл. 21. Полученият общ сбор от точки по таблица 1/едно/ и таблица 2/две/ на всяка
спортна организация или неин член се умножават с коефициент за олимпизъм, който
те получават:
1. За олимпийски спортове и дисциплини - 2,00
2. За не олимпийски дисциплини и спортове -1,00
Чл. 22. Коефициенти за конкурентност при отборните и индивидуални спортове,
съобразно броя на участващи отбори или състезатели, са както следва:
А. Отборни спортове:
До 6 участващи отбора – 1,00
От 7 до 12 участващи отбора – 1,20
Над 12 участващи отбори – 1,30
Б.Индивидуални спортове:
До 9 участника – 1,00
От 10 до 20 участника -1,20
От 21 до 30 участника – 1,30
Над 30 участника – 1,50
С този коефициент на конкурентност се умножават само точките от държавния
спортен календар.
Чл. 23. ал. (1) Лицензираните спортни организации, получават допълнително
финансиране, при следните условия:
1т. Лицензираните спортни организации – домакини на държавни първенства през
изтеклата година получават премия от 300 точки.
2т. Лицензираните спортни организации организатори на спортни състезания
/нефинансирани от Община Пловдив/, доказани с документи от съответната федерация
получават премия от 200 точки.
3т Една лицензирана спортна организация получaва премия за не повече от две
спортни събития през финансираната спортна година.
ал. (2) Лицензираните спортни организации или техни членове, които
организират и провеждат спортни прояви на територията на Община Пловдив,
включени в „Спортният календар“ изготвен от Дирекция СМД за настоящата спортносъстезателна година по техни предложения, получават финансова субсидия, одобрена
от Кмета на Община Пловдив.”
V. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 24. Община Пловдив подпомага лицензираните спортни организации и техните
членове за дейности, отговарящи на настоящата система, одобрена и приета от
Общински съвет - Пловдив.

Чл. 25.(1). Лицензираните спортни организации и техните членове, имащи право на
финансово субсидиране по настоящата система и включени в протокола по чл.10 ал.2,
подават, чрез Деловодство на Община Пловдив заявление по образец до ресорния зам.кмет, отговарящ за спортната дейност в Община Пловдив, като в него се изписват:
- пълното юридическо наименование на спортния клуб;
- пълен и точен адрес за кореспонденция;
- председател на клуба /президент/;
- телефон за контакти;
- кратко и точно описание на дейността, респективно – дейностите, за които са
необходими средствата, като се посочва и осигурено финансиране от други източници,
когато има такова.
(2).Финансовите помощи по настоящата система, ще се изплащат по следният
начин:
1т. Спортни организации с финансови помощи до 1000 лв. – еднократно до края на
месец март.
2т. Спортни организации с финансови помощи над 1000 лв. - на два транша.
Първият транш, в размер на петдесет процента ще се изплаща до края на месец март, а
вторият до края на месец септември. Преди вторият транш, всяка спортна организация,
ползваща общинска спортна база, трябва да представи документи/ копие, подписани и
подпечатани „Вярно с оригинала”/ за платени консумативи на ползваната база.”
ал (3).Финансовите средства се превеждат само по банков път, след представена
фактура от спортния клуб.
ал. (4). Всяка спортна организация, финансирана по настоящата система, поема
следният ангажимент:
1т. Да организира “Дни на отворени врати“ по програмата на МФВС, на
територията на стопанисваната от него спортна база – минимум два пъти годишно.
2т. Да попълни Анкетни карти, за класиране на победителите
в
мероприятието„Спортист на Пловдив“, организирано от Дирекция СМД.
3т. Да се постави емблемата на Община Пловдив върху екипите на състезатели от
съответната спортна организация при участия в състезания от национален и
международен мащаб.
VI. ПРОЦЕДУРА, РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ И САНКЦИИ
Чл. 26. (1) Лицензираните спортни организации и техните членове, които са получили
средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Община Пловдив
целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
(2) Лицензираните спортни организации и техните членове внасят отчетната си
документация /копия от счетоводните документи, заверени с „Вярно с оригинала”с
подпис на председателя и печат на клуба/за календарна година ,за която са получили
финансова субсидия, в срок, най-късно до 31 януари
следващата година в
Деловодството на Община Пловдив.
Чл. 27. (1) За правомерни ще бъдат признавани следните разходи:
- транспортни разходи до мястото на състезанието или друго, свързано със спортното
мероприятие /без командировъчни разходи на лицата, нямащи пряко отношение към
спортната проява/;
- разходи за храна /без алкохол и представителни коктейли/;
- изплатени хонорари /хонорарни сметки/;

-разходи за наем на спортното съоръжение, свързано със състезанието или
тренировъчния лагер и подготовка;
- разходи за спортна екипировка, спортни уреди, спортни пособия и консумативи;
- разходи за нощувки във връзка със състезанието или тренировъчния лагер;
- материални награди
- разходи за витамини и възстановителни средства, придружени от декларация от
съответната лицензирана спортна организация за допустимостта им от
Антидопинговата комисия.
-разходи за консумативи на стопанисваната от лицензираната спортна организация
спортна база – съгласно договора или споразумението по Чл.7, т. 8 от настоящата
система.”
Чл. 28. Лицензираните спортни организации и техните членове, които използват
финансовите средства не по предназначение, дължат възстановяването им в пълен
размер, заедно с законната лихва, определена според основния лихвен процент на БНБ,
завишен с 10 пункта от момента на предоставянето на средствата до момента, в който е
установена недопустимостта на разходване на същите.
Чл. 29. Лицензираните спортни организации и техните членове, неотчели финансови
средства или недобросъвестно отчели същите, чрез представени документи с невярно
съдържание за предходната календарна година до 31-ви януари на настоящата
календарната година, се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 /две/
календарни години от Община Пловдив.”
Чл. 30.Лицензираните спортни организации и техните членове, кандидатстващи за
финансови средства, чрез документи с невярно съдържание и декларации с неточно
попълнени данни по чл. 25, ал. 1 от настоящата система, се лишават от финансово
подпомагане за настоящата и следващата календарна година.
Чл.31. (1) Община Пловдив, чрез дирекции „Спорт и младежки дейности”,
„Счетоводство” и „Финансова политика”, упражнява контрол върху изразходването на
средствата, отпуснати по настоящата система, като има право да изисква всички
необходими счетоводни документи, информация за дейността, включително да
извършва проверка на място
ал.2 При извършване на проверка на място, съответните длъжностни лица в
присъствието на представител на проверяваната лицензирана спортна организация или
на неин член, съставят констативен протокол за извършената проверка, като в него се
отразяват открити нарушения, липси и други обстоятелства, имащи значение за
правилното и целесъобразно разходване на отпуснатите средства.
ал. 3 Констативният протокол по ал.2 се подписва от длъжностните лица по ал.1,
извършили проверката, и от представителя на проверяваната лицензирана спортна
организация или на неин член, като на последните се връчва и копие от съставения
протокол.
ал. 4 Когато с констативния протокол са установени нарушения, липси или
други обстоятелства, имащи значение за правилното и целесъобразно разходване на
отпуснатите средства, на проверяваната лицензираната спортна организация или на
неин член се отказва финансиране за следващата календарна година, а неправомерно
разходените средства подлежат на връщане в пълен размер, заедно с законната лихва,
определена според основния лихвен процент на БНБ, завишен с 10 пункта от момента
на предоставянето на средствата до момента, в който с констативния протокол е
установена недопустимостта на разходване на същите.”

Чл. 32. (1) Спортните организации и техните членове отчитат отпуснатите по тази
система средства до 31-ви януари на следващата календарна година и са длъжни да
представят пред Община Пловдив отчет и копие от счетоводните документи, заверени с
подпис, печат и текст „Вярно с оригинала".
(2) При обективни причини, представянето на отчета може да се отложи, но с
не повече от 15 календарни дни и при писмено излагане на причините, които налагат
отлагането.
(3) Финансовата документация за отпуснатите по настоящата система средства
се съхраняват съгласно Закона за счетоводството.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тази система е изготвена в съответствие с нормативните изисквания на Закона за
физическото възпитание и спорта, Обн. ДВ. бр.58 от 9 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 4
Юли 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.51 от 4 Юни 1999г.,
изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., попр. ДВ.
бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Август
2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г.,
изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ.
бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25
Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ.
бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15
Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г.,
изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.
2. Настоящата система влиза в сила от деня на приемането й с решение на
Общински съвет - Пловдив.
3. Настоящата система подлежи на актуализация
обстоятелствата, използвани за нейното съставяне.

при

промяна

на

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От …………………………………………………..
(име, презиме и фамилия)
...........................................................................................................................................
(длъжност, Спортна организация)
Относно: Финансово субсидиране на клуба съгласно Система за принципите, критериите и
условията за финансово подпомагане на лицензираните спортни организации и техните
членове.
Адрес за кореспонденция:
Председател:
Тел:
Банкова сметка:
IBAN:
BIC:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Във връзка със системата за принципите, критериите и условията за финансово
подпомагане на лицензираните спортни организации и техните членове, моля да преведете
сумата от ....................лв. на СК...................................
Средствата се предвижда да бъдат изразходвани по следния начин:
1.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………

Декларирам, че посочената информация е вярна и пълна, и при промяна на данните
ще информира своевременно Община Пловдив – по образец;

Дата: ……………

Подпис: …………………..
/……………………………/
име, фамилия
Печат:

ФОРМУЛЯР №1
Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар
Спортна организация: _____________________
Вид спорт: ________________________

№

Трите имена

Дата: ……………

Дата на
раждане

ДП
Възрастова група

Дисциплина,
категория,
клас

Класиране,
място

Начислени
Коеф. за
точки по чл. конкурентост
17
по чл. 22

Общо

Подпис: …………………..
/……………………………/
име, фамилия
Печат:

ФОРМУЛЯР №2
Оценка на спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар.
Спортна организация: _____________________
Вид спорт: ________________________

№

Трите имена

Дата: ……………

Дата на
раждане

Международно
Дисциплина,
първенство Класиране,
Начислени
Начислени
категория,
възрастова
място
точки по чл. 16 точки по чл.15
клас
група

Общо

Подпис: …………………..
/……………………………/
име, фамилия
Печат:

ОКОНЧАТЕЛЕН СБОР НА ТОЧКИТЕ НА СПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
„…………………………………………………………………….…………….”
(наименование)
Вид спорт: ________________________

ФОРМУЛЯР №3
Дисциплини

Точки Ф№1

Коеф. за обхват по чл. 19

Общо Ф№1

1.Олимпийски
дисциплини
2.Неолимпийски
дисциплини

Дисциплини

Общо Ф№1

Общо
Ф№2

Коефициент за Точки за
Краен
олимпизъм по олимпийска резултат
чл.21
квота

1.Олимпийски
дисциплини
2.Неолимпийски
дисциплини

Дата: ……………

Подпис: …………………..
/……………………………/
име, фамилия
Печат:

#Точките по Чл.23, ал.( 1) се прибавят към полученият краен резултат без да се
умножават с какъвто и да било коефициент

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл10 от Системата за принципите, критериите и условията за
финансово подпомагане на лицензираните спортни организации и
техните членове
от
………………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на представляващия спортната организация)
…………………………………………………………………………………..
(наименование на спортната организация)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
С настоящата декларирам, че:
1т. Да организира “Дни на отворени врати“ по програмата на МФВС, на
територията на стопанисваната от него спортна база – минимум два пъти годишно.
2т. Да попълни Анкетни карти, за класиране на победителите
в
мероприятието„Спортист на Пловдив“, организирано от Дирекция СМД.”
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани от мен неверни данни по
чл.313 от Наказателния кодекс на РБ.

Дата: ……………….

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
/подпис и печат/
…………………………...

Образец 1

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
на
спортен специалист от лицензирана спортна организация :
………………………………………………………………………………………………
Име, фамилия
Година на раждане
Адрес
Телефон за връзка
Образование и
квалификация
(удостоверено, с
приложените
документи)
Специалност/вид спорт
Стаж в тази област
(в години)
Допълнителни
квалификации:
курсове, обучения,
сертификати
(удостоверено, с
приложените
документи)
Месторабота
(към момента)
Постигнати успехи като
треньор към тази
лицензирана спортна
организация (кратко
описание )
*Забележка:

Прилага

се

копие

от

документ/и,

специалността и квалификацията.

Подпис на спортния специалист: (...........................)

удостоверяващи

образованието,

Образец 2
ДО Г-Н ЗЕХТИНСКИ
ЗАМ.-КМЕТ СМДСП
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ……………………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия)
...........................................................................................................................................
(длъжност, лицензирана спортна организация)
…………………………………………………………………………………………………
(адрес за кореспонденция, тел. за връзка)
УВАЖАЕМИ Г-Н ТИТЮКОВ,
Моля,………………………………………………….
да бъде включена
в
Регистъра на лицензираните спортни организации към Дирекция „Спорт и младежки
дейности“. Лицензираната спортна организация извършва учебно-тренировъчна и
състезателна дейност на територията на гр. Пловдив и отговаря на изискванията на
ЗФВС, подзаконовите нормативни актове на МФВС, Устава и нормативни документи
на организацията.
Прилагам следните документи:
1. Съдебно решение за регистрация – копие, подписано и подпечатано
“Вярно с оригинала”
2. Удостоверение по смисъла на Чл. 2, ал. 3 от ЗЮЛНЦ за регистрация в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
обществено полезна дейност при Министерството на правосъдието –
копие, подписано и подпечатано “Вярно с оригинала”
3. Удостоверение от МФВС за вписване на кандидати в Националния
регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях
спортни клубове - копие, подписано и подпечатано “Вярно с оригинала”
4. Договор или споразумение за ползване на спортен обект, на територията
на Община Пловдив, предназначен за даденият вид спорт – копие,
подписано и подпечатано „Вярно с оригинала“.
5. Решение на Общо събрание или Управителен съвет на спортния клуб, с
което се дава съгласие същият да бъде вписан в Регистъра на Дирекция
СМД към Община Пловдив.
6. Информация за действащите треньори и инструктори /от лицензираната
спортна организация/, лицензирани към съответната федерация, по
образец 1.
Дата: ……………
/……………………………/

Подпис и печат: …………………..
име, фамилия

