
П Р А В И Л Н И К 
 
за финансиране на клубовете членове на БФК със средства 

на МФВС за постигнати спортни резултати 
 

С този правилник се определят условията и реда за финансово подпомагане 
от МФВС за дейността на спортните клубове членове на БФК, както и редът 
за отчитане и доказване на целесъобразността на разходваните средства. 
 
I. Условия за финансово подпомагане 

 
1. Право да бъдат финансово подпомагани за спортната си дейност по 

Наредба № 1 на МФВС от 08.02.2007г., и Правилника за финансиране на 
клубове членове на БФК за постигнати спортни резултати, имат 
спортните клубове, които отговарят на следните условия: 
 
Чл. 7 т.2 от Наредба №1  
Условия за финансово подпомагане на спортни клубове: 
а) са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 
    на общественополезна дейност и са регистрирани в Националния   
    регистър на спортните  организации, воден от МФВС. 
б) са членове на лицензирана спортна федерация 
в) имат годишен план за спортно развитие утвърден от управителните им 
    съвети; 
д) отговарят на условията, посочени в т.1, букви “г”, “д”,”е”. 
 
Допълнителни разпоредби: 
&3. Не подлежат на финансово подпомагане за съответната година  
 спортни клубове с прекратено, отнето или неподновено членство в  
 спортната федерация, както и спортни клубове, приети за нови  
 членове през същата година. 
&4. Не се допуска изплащането на средства за минал период, през който 
  на спортния клуб е било прекратено финансовото подпомагане.  

        
II. Методика  за оценка на спортните резултати на 

клубовете членове на БФК за разпределение на 
финансови средства. 

 
1. Всички критерии съгласно   Правилника за финансиране са 
заложени в Приложение 1, Таблица 1 и Таблица 2, като при 
попълването й трябва да се изпълнят следните изисквания: 

 
а)  За образуване на крайния сбор от точки за всеки клуб се взимат 
  класиранията от състезанията заложени във вътрешния спортен 
 календар за  предходната календарна година. 



       б)   Състезателите от категории – Сеньори, Юниори и Новиси (фиг.п-не)  
  и мъже/жени, юноши А/девойки А, юноши Б/девойки Б –  
  шорттрек, получават  маскимум 80% от точките реализирани в 
  състезанията. 
       в)  Клубовете могат да включват класирания от 3 турнира от МСК на 
   състезател, като въвеждането на състезанията за категорийте 
   споменати в 2.1. трябва да става  в  нисходящ ред на стойностите на 
   състезанията.  
             г)  Състезателите класирали се след 30 място на Гран При, Световни 
   купи, европейско и световно първенство, международни турнири не   
  получават точки. 

Резултатът се изчислява с формулата n-x+1, където n е броят на 
състезателите в категорията и не може да има по-голяма стойност от 
30 (ако състезателите са по-малко от 30, се взима съответната 
бройка), а х е мястото на състезателя в крайното класиране.  

       д) За категории сеньори - мъже и жени – се взимат две участия на Гран 
  При, а  за спорта щорттрек две Световни купи – като се взимат двете  
  най-добри класирания на дистанция или крайно класиране.  
       е) За категориите сеньори – мъже/жени при участия на Гран При серии 
  по фигурно пързаляне, Световна купа по шорт трек, Световни и 
   Европейски първенства се  използват следните правила: 
  -  при наличието на двама участници в една и съща категория, то 
   вторият в класирането получава 50% от оригиналните точки 
  -   при наличието на трима участници в една и съща категория, то 
   третият в  класирането получава 30% от оригиналните точки. 
      ж)  Точковият резултат изчислен за класиране в състезание на танцовите  
  двойки  се  умножава  допълнително по 1.5 
       з)  Точковият резултат изчислен за класиране в състезание на щафетните 
   отбори се  умножава по 2. 
       и) При промяна на клубната принадлежност на даден състезател 
  средствата изчислени по Приложение 1, Таблица 1 и Таблица 2 се  
  поделят  между  двата  клуба 50%/50%. 
 

III. Договори и отчетност 
  

1. Условията за финансово подпомагане на спортни клубове членове 
на БФК от МФВС и БФК по реда на Наредба №1 и Правилника за 
финансиране, целесъобразното разходване на предоставените 
финансови средства и тяхното отчитане , както и взаимните 
задължения и отговорности се уреждат с договор сключен от 
съответния спортен клуб с БФК.  

2.  БФК осъществява контрол върху разходването по 
предназначение на средствата, получени от спортните клубове за 
осъществяване на дейността им. 

3. Спортни клубове получили финансови средства по реда на 
Наредба №1 и Правилника за финансиране отчитат разходването 
на предоставените им финансови средства, като изготвят годишни 



финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното 
законодателство, както и годишен отчет за дейността на клуба. 
Отчетите следва да се внесат в БФК според сроковете определени 
в договора за финансово подпомагане 

4. Срокът за подаване на годишните счетоводни отчети и годишни    
       отчети за дейността на спортните клубове в БФК е 15 февруари 
       на следващата календарна година.   

 5.   Всеки спортен клуб подлежащ на финансиране според Наредба  
       №1 на МФВС и  Правилника за финансиране в срок до  
       15 февруари на следващата годината да представи попълнено 
        Приложение 1,  Таблица 1 и Таблица 2, както и протоколи от 
        участие в МСК, класиранията от които са  заложени в Таблица 2. 
 
IV. Спиране и прекратяване на финансовото подпомагане 
 

Председателя на МФВС или БФК прекратяват финансовото  
подпомагане на спортен клуб, който: 
 
1. е с прекратено членство в БФК. 
2. е преустановил спортно-състезателната си  дейност. 
3. не е рзходвал предоставените средства по предназначение. 
4. непредставяне на годишен финансов отчет за предоставените 

средства в съответствие с определения в Правилника за 
финансиране и договора срок. 

5. непредставяне на годишен отчет за дейността на спортния клуб в 
съответствие с определения в Правилника за финансиране и 
договора срок. 

6. непредставяне на попълнени Приложение 1, Таблица 1 и Таблица 
2 в съответствие с определения в Правилника за финансиране и 
договора срок. 
 

Промените са направени с решение на УС на БФК на 15 май 2012 г. 
 


