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Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане 

на спортните клубове в Община Шумен 
 
 

§1.  Чл. 6, ал. 1 и ал. 2 се изменят, както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
ал. (1)  да са вписани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към 

Агенция по вписванията,  като  юридически  лица  с  нестопанска 
 цел  за  осъществяване  на общественополезна дейност и в Регистър на 
лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове по чл. 9, 
ал. 1, т. 1 от ЗФВС  при  Министерството на младежта и спорта;  

Стар текст: 
(1) да са вписани в Централния регистър на Министерство на 

правосъдието  като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност и в Националния регистър на спортните 
организации на Министерството на младежта и спорта;  

НОВ ТЕКСТ: 
ал. (2)  да имат валидно членство в спортна федерация, лицензирана за вида 

спорт, с който клубът кандидатства за финансиране и да са вписани в Регистър 
на лицензираните спортни федерации и спортни клубове - техни членове по чл. 
9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС  при  Министерството на младежта и спорта;  

Стар текст: 
(2)  да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна 

федерация и да са вписани в Централния регистър на Министерството на 
младежта и спорта;  

 
§2. В чл. 7, цитираният чл. 11 от Закона за физическото възпитание и 

спорта се изменя с чл. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта; 
 
§3. Чл. 8 се изменя, както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
чл. 8. Право на финансово подпомагане от Община Шумен имат спортни 

клубове, които имат треньори с професионална правоспособност и 
квалификация, вписани в Регистър на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4  от 
ЗФВС към ММС, в съответствие с НАРЕДБА 1 от 4.02.2019 г. за треньорските 
кадри;  

 Стар текст: 
Чл. 8. Право на финансово подпомагане от Община Шумен имат спортни 

клубове, които имат треньори с професионална правоспособност и 
квалификация, вписани в Националния регистър на треньорските кадри към 
ММС /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа или международни 
сертификати за правоспособност в съответствие с Наредба № 2 от 25 
октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификация на 
спортно-педагогическите кадри/.  
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§4. В чл. 9, думата „една година“ се заменя с „две години“; 
 
§5. Чл. 10 се изменя, както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
чл. 10.  Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Шумен е отдала 

за безвъзмездно ползване стопански обекти, приходите, от които остават за 
клуба.  

Стар текст:  
Чл. 10.  Не се подпомагат спортни клубове, на които Община Шумен е 

отдала за ползване стопански обекти, приходите, от които остават за клуба 
и на клубове, осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени 
срещу това стопански обекти или общинска земя.  
 

§6. Чл. 13, ал. 1 се изменя, както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
ал.(1) Постигнатите резултати в официалния международен спортен 

календар и официалния държавен спортен календар за предходната година, 
трябва да бъдат за спорт, за който клуб е акредитиран да развива, както следва:  

 
Стар текст: 
Постигнати резултати в официалния международен спортен календар и 

официалния държавен спортен календар за предходната година в спортове, за 
които спортният клуб е акредитиран да развива, а съответната национална 
организация /федерация, асоциация/, на която е член, е лицензирана да 
извършва спортно-състезателна дейност от Министерство на младежта и 
спорта:  

 
§7. В чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 10 се изменят както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
1. От състезатели на спортни клубове, взели участие и класирани в 

състезания от Международния спортен календар на съответната спортна 
федерация за предходната година - олимпийски игри, световни първенства, 
европейски първенства и балкански първенства ;  

Стар текст: 
1. От състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в балкански, 

европейски и световни първенства за предходната година;  
 

2. От състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните 
първенства и национални купи, утвърдени от съответната спортна федерация, 
за предходната година;  

Стар текст: 
2. От състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в 

държавните първенства и национални купи, утвърдени от Министерството 
на младежта и спорта и от съответната федерация, за предходната година;  
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6. Класирания на състезателите от съответните спортни клубове от 
международния спортен календар се оценява според  Приложение № 2 
(Таблица 2).  

Стар текст: 
6. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в 

международния спортен календар се оценява според  Приложение № 2 
(Таблица 2).  
 

7. Класирания на състезателите от съответните спортни клубове от 
държавния спортен календар се оценява според  Приложение № 3 (Таблица 3, 
таблица 3А и таблица 3Б).  

Стар текст: 
(изм. с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) Всеки спортен клуб има право да 

отчете най-много по две индивидуални класирания по избор за всеки свой 
състезател, независимо в коя възрастова група е и в кое държавно, зонално, 
регионално и областно първенство е взел индивидуално или отборно участие. 
За колективните и индивидуалните спортове се признава и класирането в една 
национална купа годишно, като се спазва изискването на т. 7 (най-много две 
класирания). Колективните спортове имат право на класиране само на един 
отбор в дадена възрастова група. За колективните спортове се признават до 
двама състезатели, които могат да участват от една възрастова група в 
друга. За конният спорт се признават и картотекирани коне, взели участия в 
държавни първенства (до две класирания за кон). Признават се за класирания 
за индивидуални до 7 състезатели във възрастова група, за отбори - до 5 
отбора във възрастова група.  
 

8. (изм. с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) Всеки спортен клуб има право да 
отчете най-много по две индивидуални класирания по избор за всеки свой 
състезател, независимо в коя възрастова група е и в кое държавно, зонално, 
регионално и областно първенство е взел индивидуално или отборно участие. 
За колективните и индивидуалните спортове се признава  класирането в една 
национална купа годишно, като се спазва изискването на т. 7 (най-много две 
класирания). Колективните спортове имат право на класиране само на един 
отбор в дадена възрастова група. За колективните спортове се признават до 
двама състезатели, които могат да участват от една възрастова група в друга. За 
конният спорт се признават и картотекирани коне, взели участия в държавни 
първенства (до две класирания за кон). Признават се за индивидуални 
класирания до 4 състезатели във възрастова група; за отбори до 4 отбора във 
възрастова група. За по-малко участници в индивидуални спортове по 
категории и отбори по възрасти, се признават 50% от точките в съответната 
таблица за класиране (3, 3А, 3Б).  
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Стар текст: 
8. (изм. с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) Точките по критерии, изброени в т. 

7, се оценяват по Приложение 3.  
9. (изм. с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) За спортните игри се начисляват точки 

на всички състезатели - основни и резерви, в съответствие с нормативите на 
всяка федерация: футбол - до 18 състезатели, мъже и жени;  до 8 състезатели - 
девойки;  хандбал - до 14 състезатели; баскетбол - до 14 състезатели; волейбол - 
до 14 състезатели; тенис на маса - до 5 състезатели; художествена гимнастика - 
до 15 състезатели; мажоретни спортове - до 15 състезатели.  

 
Стар текст: 
9. (изм. с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) За спортните игри се начисляват 

точки на всички състезатели отделно от отбора - основни и резерви, 
съответно с нормативите на всяка федерация: футбол - до 18 състезатели - 
мъже и до 8 състезатели - жени, хандбал - до 14 състезатели, баскетбол - до 
14 състезатели, волейбол - до 14 състезатели, тенис на маса - до 5 
състезатели, художествена гимнастика и мажоретни състави - до 20 
състезатели.  

10. При преминаване на състезател от индивидуален спорт от един 
шуменски спортен клуб в друг шуменски спортен клуб, двата клуба получават 
по 50 % от точките за съответното постижение за първата година след 
преминаването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от 
съответната спортна федерация.  

Стар текст: 
10. При преминаване на състезател от един шуменски спортен клуб в друг 

шуменски спортен клуб, двата клуба получават по 50 % от точките за 
съответното постижение за първата година след преминаването. 
Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната 
спортна федерация.  

 
§8. В чл. 13, ал. 2, т. 6 се изменя както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
6. Полученият общ сбор от точки по Приложение № 2 (таблица 2) и 

Приложение № 3 (таблица 3) на всеки спортен клуб, на който не му е 
предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база без 
да заплаща наем за състезателно-тренировъчната си дейност, се умножава с 
коефициент  1,5.  

Стар текст:  
6. Полученият общ сбор от точки по Приложение № 2 (таблица 2) и 

Приложение № 3 (таблица 3) на всеки спортен клуб, на който не му е 
предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база 
без да заплаща наем за състезателнотренировъчната си дейност, се 
умножава с коефициент 1,3.   
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§9. В чл.  13, ал. 3, т. 1 се изменя както следва: 
НОВ ТЕКСТ: 
1. Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви на 

територията на Община Шумен извън календара на съответната спортна 
федерация и да са участвали в нейно държавно първенство,  получават 
еднократно за всяко едно състезание 150 т., но за не повече от три прояви и с 
участие на състезатели на не по-малко от три други общини. За да се признае 
даден турнир, клубът трябва 30 дни преди проявата да представи регламент за 
провеждането му, програма и участници /клубове/ в Отдел „Култура, младежки 
дейности и спорт“ в Община Шумен и заверени протоколи от състезанието.   

 
Стар текст: 
1.Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви на 

територията на Община Шумен извън календара на съответната спортна 
федерация и  получават еднократно за всяко едно състезание 150 т., но за не 
повече от три прояви и с участие на състезатели на не по-малко от три други 
общини. За да се признае даден турнир, клубът трябва 30 дни преди проявата 
да представи регламент за провеждането му, програма и участници /клубове/ 
на старши експерт „Младежки дейности, спорт и туризъм“ в Община 
Шумен.  

 
§10. В чл. 16, думите „заместник кмета по образование и култура“ се 

заменят с: „кмета на община Шумен“ 
НОВ ТЕКСТ: 
чл. 16 Спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от 

Община Шумен, подават ежегодно заявление до края на месец януари на 
съответната година  до кмета на Община Шумен. Заявлението за финансиране 
следва да бъде придружено от следните документи: 

Стар текст: 
чл. 16 Спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от 

Община Шумен, подават ежегодно заявление до края на месец януари на 
съответната година  до заместник-кмета по образование и култура. 
Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от следните 
документи:  

 
§11. В чл. 16, в т. 8 се добавят думите „и банкова сметка“; 
НОВ ТЕКСТ: 

 8. подробна актуална информация за контакт със спортния клуб /адрес, 
телефон, e-mail, лице за контакт и банкова сметка;  

Стар текст: 
 8. подробна актуална информация за контакт със спортния клуб /адрес, 
телефон, e-mail, лице за контакт  

 
§12. В чл. 16, в т. 9 се заличава; 
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§13. В чл. 16, в т. 10 се добавя израза: „да са вписани в регистъра на 
треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС към ММС, в съответствие 
с Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри“; 

НОВ ТЕКСТ: 
10. документ за придобитата професионална правоспособност и 

квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, 
треньорска школа или международни сертификати за правоспособност в 
съответствие с Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри/ - копие, 
заверено с „Вярно с оригинала”, да са вписани в Регистъра на треньорските 
кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС към ММС, в съответствие с Наредба № 1 от 
04.02.2019 г. за треньорските кадри.  

Стар текст: 
10. документ за придобитата професионална правоспособност и 

квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, 
НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност 
в съответствие с Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри/ - копие, 
заверено с „Вярно с оригинала“; 

 
§14. В чл. 17, ал. 2, думата „утвърждаване“ се заменя със „съгласуване“. 

Добавя се ново изречение: „Списъкът се утвърждава от кмета на община 
Шумен.“; 

НОВ ТЕКСТ: 
ал. 2. (ал. 1 става ал. 2 с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) Дирекция 

„Образование, наука и култура” при Община Шумен изготвя списък на 
одобрените спортни клубове и размера на финансовите средства за текущата 
година и го предоставя на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт” 
за съгласуване. Списъкът се  утвърждава от кмета на община Шумен. 

Стар текст: 
ал. 2. (ал. 1 става ал. 2 с  реш. № 837 от 26.07.2018 г.) Дирекция 

„Образование, наука и култура” при Община Шумен изготвя списък на 
одобрените спортни клубове и размера на финансовите средства за 
текущата година и го предоставя на постоянната комисия „Младежки 
дейности и спорт” за утвърждаване.  
 

§15. В чл. 19, ал. 2, думите: „старши експерт МДСТ“ се заменят с: 
„кмета на община Шумен“; 

НОВ ТЕКСТ: 
ал. 2. Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с 

дейността на съответния спортен клуб за съответно състезание и да бъдат 
отчитани в срок до 10 дни преди отпускане на следващия транш от средства. 
При невъзможност да бъде спазен този срок, да бъде уведомен писмено кмета 
на община Шумен. 
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Стар текст: 
ал. 2. Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с 

дейността на съответния спортен клуб за съответно състезание и да бъдат 
отчитани в срок до 10 дни след приключване на състезанието. При 
невъзможност да бъде спазен този срок, да бъде уведомен писмено старши 
експерт МДСТ.  
 

§16. В чл. 20, ал. 1 се добавя следният текст: „след писмено отлагане на 
отчета на съответния клуб, съгласно чл.  19, ал. 2.“; 

НОВ ТЕКСТ: 
чл. 20 (1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства 

най-късно до 20.12 на текущата година, след писмено отлагане на отчета на 
съответния клуб съгласно чл.19, ал. 2. 

 
§17. В §1 от Допълнителни разпоредби, отпада Формуляр 4; 
 
§18. В преходни и заключителни разпоредби, на таблица 3А, в 

заглавието се добавя: „Държавно първенство масов спорт, Държавно 
първенство 2 категория“; 

НОВ ТЕКСТ: 
Държавно първенство масов спорт, Държавно първенство 2 категория, 

Зонално, междуобластно или регионално първенство 
Стар текст: 
Зонално, междуобластно или регионално първенство 
 
§19. В преходни и заключителни разпоредби, към забележки на таблица 

3А се добавя следния текст: „Държавно първенство „Гимнастрада“. 
Всички държавни първенства, в които по критерии не могат да вземат 
участие елитни състезатели или състезатели от Националния отбор в 
дадените възрастови групи /ДП масов спорт, ДП - 2 категория , ДП, които 
се провеждат на регионален принцип, ДП, в които се излъчва повече от 
един шампион в една възрастова група, дисциплина и категория/“. 

 
НОВ ТЕКСТ: 
Забележка: По тази таблица се начисляват точки за отборните спортове: 

баскетбол - „Б“ РБГ, хандбал - „Б“ РХГ, волейбол - „А“ РВГ, тенис на маса - „Б“ 
група, Държавно първенство „Гимнастрада“.   

Всички държавни първенства, в които по критерии не могат да вземат 
участие елитни състезатели или състезатели от Националния отбор в дадените 
възрастови групи /ДП масов спорт, ДП - 2 категория , ДП, които се провеждат 
на регионален принцип, ДП в които се излъчва повече от един шампион в една 
възрастова група, дисциплина и категория/  
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  §20. В преходни и заключителни разпоредби, към забележки на 
таблица 3Б се добавя следния текст: „Признават се само областни 
първенства, които са кръг от съответното държавно първенство. Не се 
признават отделни областни турнири.“ 

НОВ ТЕКСТ: 
По тази таблица се начисляват точки за отборни класирания за тенис на маса 

- „В“ група. Признават се само областни първенства, които са кръг от 
съответното държавно първенство. Не се признават отделни областни турнири.  

 
 §21. В преходни и заключителни разпоредби, в Приложение 6 се 

изменя, както следва: 
 
Приложение № 6   раздел III, чл. 13, ал. 5  

А. Отборни спортове   Б. Индивидуални 
спортове   

 

До 5 участващи отбора  1.00  До 9 участника   1.00  

От 6 до 12  участващи 
отбора  

1.30  От 10 до 20 участника   1.50  

Над  12 участващи отбора  1.50  От 21 до 30 участника   1.70  

    Над 31 участника   1.90  

 
 
§22. В Допълнителни разпоредби се създават §2 и §3: 
§2. Ежегодно, чрез бюджета на Община Шумен се определят стандарти за 

издръжка на футболни клубове в „А“ Регионална областна футболна група.  

§3. Футболен клуб, регистриран на територията на гр. Шумен, участващ 
със свой отбор в първенство на „А“ Регионална областна футболна група, 
заплаща разходите за ползване на терените за домакински срещи. 

 
§23. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове 
в Община Шумен, влиза в сила от деня на публикуването й на интернет 
страницата на община Шумен. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


