
 

 

ПРАВИЛА 

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА ФУТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

 
Утвърдени със Заповед РД-З-1062/28.09.2022 г. на кмета на община Търговище 

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящите Правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

футболните клубове на територията на община Търговище се определя начина за 

разпределение на финансовите средства, приети в бюджета на Община Търговище, за 

развитието на футбола (Правила). 

Чл. 2. Община Търговище подпомага футболни клубове, чиито седалища и спортно-

състезателна дейност се извършва на територията на общината, съгласно чл. 133, ал. 2, т. 1 и т. 

2 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

 Чл. 3. (1) Община Търговище подпомага финансово футболните клубове, които участват в : 

1.  първенствата от III ниво – трета лига – Североизточна аматьорска група; 

2.  регионални първенства - „А“ областна група – област Търговище (АОГ); 

3.  първенства за възрастови формации от детско - юношеска школа (ДЮШ) .   

(2) Футболните клубове  да са вписани в  Търговския регистър и Регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел, който се води от Агенцията по вписванията към Министерство на 

правосъдието и/или в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта  

 (3) Средствата за финансово подпомагане  се предоставят на футболни  клубове за:  

1. осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност на мъжкия отбор на Футболен клуб 

„Светкавица“-Търговище и на възрастовите формации от ДЮШ, участващи в първенствата на 

БФС, от името на клуба;  

2. осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност на възрастови формации от  ДЮШ 

на Футболен клуб „Светкавица - 2014  Търговище“; 

3. развитие на футболни клубове с аматьорски статут, участващи в регионалното  първенство 

по  футбол (АОГ), организирано от БФС;  

4. организиране на турнири, прояви или инициативи на територията на община Търговище с 

цел популяризирането и развитието на футбола. 

(4) Община Търговище подпомага финансово участието на един представителен мъжки отбор 

на гр. Търговище в аматьорските първенства, организирани от БФС (Трета лига - 

Североизточна аматьорска футболна група).  

Чл. 4. Размерът на средствата за финансовото подпомагане на футболните клубове се 

определя ежегодно с Решение на Общински съвет Търговище за: 

1. финансово подпомагане на ФК „Светкавица“ Търговище и ФК „Светкавица - 2014  

Търговище ; 

2. финансово подпомагане на футболни клубове с аматьорски статут, участници в 

регионалното първенство по футбол (АОГ), организирано от БФС. 

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл. Свобода 

Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 

e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg 



  

Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ФУТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ В 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 5. Право на финансово подпомагане имат футболни клубове по смисъла на чл. 17 от 

Закона за физическото възпитание и спорта.  

Чл. 6. Футболните клубове, кандидатстващи  за финансово подпомагане от Община 

Търговище, трябва да отговарят на следните условия:  

1. наличие на регистрация със седалище и спортно-състезателна дейност, на територията на 

общината; 

2.  вписване в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

който се води от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието;  

3. провеждане на активен тренировъчен и състезателен процес през предходната  спортно-

състезателна година в съответните първенства по футбол, организирани от БФС; 

4. наличие на сключени договори с треньори, притежаващи необходимия лиценз и/или 

педагогическа правоспособност - за ФК „Светкавица“ и ФК „Светкавица - 2014“;  

5. водене на финансова отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

Националните счетоводни стандарти;  

6. липса на финансови задължения към Община Търговище и държавата, с изключение на 

задължения по невлезли в сила актове, както и при разсрочени, отсрочени или обезпечени 

задължения.  

Чл. 7. Община Търговище не извършва финансово подпомагане на футболни  клубове, които 

са: 

1.   регистрирани като търговски дружества; 

2.   регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

дейност в частна полза; 

3. ползватели на обекти - общинска собственост, с реализиране на приходи от отдаване на 

собственост; 

4. имат осигурена пълна издръжка от спонсори.  

Чл. 8. (1) За участие в разпределението на средствата за финансово подпомагане 

ръководствата на ФК „Светкавица“ и ФК „Светкавица- 2014“  разработват и приемат на Общо 

събрание  Годишна програма за изпълнение на спортно-технически резултати  на 

възрастовите формации от  ФК „Светкавица“ и  ФК „Светкавица - 2014“ през  202…г. - 

Приложение № 1 от Правилата. 

(2) Програмата се представя в Община Търговище за съгласуване и утвърждаване в срок от 1 

до 15 февруари на календарната година. 

 

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА ФК „СВЕТКАВИЦА“ 

И ФК „СВЕТКАВИЦА - 2014“ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

 

Чл. 9. За участие в разпределението на средствата за финансово подпомагане, футболните 

клубове подават  Заявление за финансово подпомагане от Община Търговище за 202.. г. - 

Приложение № 2, към Правилата, придружено с необходимите документи, както следват: 

1. Копие от Удостоверение на футболен клуб, че е вписан в Търговския регистър и Регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел, който се води от Агенцията по вписванията към 

Министерство на правосъдието; 

2. Документация за регистрация в БФС и/или за право на участие в футболни първенства, 

администрирани от БФС - за ФК „Светкавица“ и ФК „Светкавица - 2014“ . 

3. Декларация за липса на задължения към държавата и Община Търговище (извършва се 

служебна проверка от комисията); 



4. Годишна програма за изпълнение на спортно-технически резултати  на възрастовите 

формации от  ФК „Светкавица“ и  ФК „Светкавица - 2014“ през  202…г. - Приложение № 1 от 

Правилата. 

5. Списък/ци на картотекираните състезатели по възрастови формации. Списъкът/те да бъде 

заверен/и от Областен/Зонален съвет  на БФС ( заверено копие); 

6. Резултатите от крайното класиране на първенството по футбол по възрастови формации за 

предходната спортно-състезателна година (извършва се служебна проверка от комисията); 

7. Отчет за тренировъчната и състезателната дейност за периода на предходната календарна 

година; 

8. График на тренировъчния процес по възрастови групи за календарната  година на 

кандидатстване; 

9. Документ на разплащателна банкова сметка, издадена от съответната банка, на името на 

футболния клуб (оригинал или заверено копие); 

Чл. 10. (1) Подаване на документи за кандидатстване за финансово подпомагане се извършва  

в периода от 1 до 15 февруари  на календарната годината. При условие че първият или 

последният ден от периода е неработен, документи се подават от/до следващия работен ден от 

месеца. 

(2)  Футболните клубове, неподали документите за участие за финансово подпомагане, в 

посочения срок по  ал. 1, не се включват в условията на настоящите  Правила.  

Чл. 11. (1) Ежегодно, в срок до 1 февруари на календарната година, кметът на Община 

Търговище определя със заповед комисия, която да извърши всички дейности по финансовото 

подпомагане на футболните клубове за календарната година. 

 (2)  В състава на комисията се включват експерти от общинска администрация, общински 

съветници и/или областен представител на БФС.    

Чл. 12. (1)  В срок до края на м. февруари на календарната година, експертната комисия 

разглежда и оценява  всички  заявления, подадени от футболните  клубове. 

(2)  Комисията предлага за утвърждаване от кмета на община Търговище на Протокол за 

финансовото подпомагане на футболните клубове и/или мотивите за отказ, при наличие на 

такива.  

(3) Ежегодно в срок до края на м. февруари на календарната година комисията  изготвя и 

приема  Критерии за администриране, класиране и управление на предоставени средства 

от Община Търговище на ФК „Светкавица“  и ФК „Светкавица- 2014“  за 202..г. - 

Приложение № 4 към Правилата. Критериите се утвърждават от кмета на Общината. 

(4) Преписи от утвърдените Протокол по ал. 2 и Критерии по ал. 3 се изпращат до 

председателя на Общински съвет Търговище и до председателите на Управителните съвети на 

футболните клубове.  

  

РАЗДЕЛ IV. РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  НА ФК „СВЕТКАВИЦА“ И ФК „СВЕТКАВИЦА - 

2014“ 

 

Чл. 13.  Общият размер на средствата за финансово подпомагане на ФК „Светкавица“ и ФК 

„Светкавица - 2014“ се разпределя  на две части  както следва: 

1. Средства в размер на 80 на сто от общия размер - за осъществяване на тренировъчна и 

спортно-състезателна дейност във футболните първенства, организирани от Българския 

футболен съюз  

2. Средства в размер на 20 на сто от общия размер - при  постигнати критерии  на  спортно-

състезателни  резултати от възрастовите формации, заложени в Годишна програма  

(Приложение № 1) от Правилата 



Чл. 14. (1) Средствата за финансово подпомагане по чл. 13, т. 1 се разпределят и превеждат на 

основание на Протокол за разпределяне на средствата за финансово подпомагане, 

получени от Община Търговище за 202.. г. - Приложение № 3 към Правилата. 

(2) Протоколът се изготвя и приема на Общо събрание на Управителните съвети (УС) на ФК 

„Светкавица“ и ФК „Светкавица - 2014“. Протоколът  се подписва от Председателите на УС 

на двата футболни клуба. 

(3) В срок от 1 до 15 февруари Протоколът (Приложение № 3) се представя в Община 

Търговище. 

(4) При не представяне на Протокола по ал. 3 в указаните срокове, средствата се разпределят с 

Решение на Експертната комисия и след утвърден Протокол от кмета на Община Търговище. 

 Чл. 15. (1) Средствата за финансово подпомагане по чл. 13, т. 2 се  предоставят след 

приключване на първенствата за всички възрастови формации на отборите. 

(2) Отчитане на изпълнението на  Критериите  (Приложение № 4) се извършва от  комисията 

по чл.11, ал. 1, след приключване на футболното първенство за всички възрастови формации 

на футболните клубове. Протоколът за изпълнението се представя на кмета на Община 

Търговище за утвърждаване 

Чл. 16. (1) Средствата по чл. 13, т. 1 се изплащат  на месечни лимити по предоставена/и 

банкова/и сметка/и от футболните клубове и след подадено Искане (Приложение № 5) към 

Правилата. 

(2) Заявените месечни лимити се превеждат по банковата сметка на клуба в срок до 7 дни.  

Чл. 17. (1)  Изплащането на средствата за финансово подпомагане по чл.  13, т. 2 се извършва 

на месечни лимити или еднократно след утвърждаване на протокола от кмета на общината в 

периода след  1 септември на календарната година. 

(2) При неизпълнение на минимума от Критериите (Приложение № 4) по заложените спортно 

- състезателни резултати на футболните отбори, средствата  по чл.  13, т. 2  не се изплащат. 

 

РАЗДЕЛ V.   РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ С АМАТЬОРСКИ 

СТАТУТ, УЧАСТНИЦИ В РЕГИОНАЛНОТО  ПЪРВЕНСТВО (АОГ) ПО ФУТБОЛ 

 

Чл. 18. (1) Община Търговище извършва финансово подпомагане на регистрираните 

футболни клубове с аматьорски статут, участници в регионалното първенство (АОГ) по 

футбол, организирано от БФС. 

(2) Футболните клубове с регистрация по действащите нормативни актове и предоставена 

банкова сметка получават средства за организиране и провеждане на домакинските срещи от 

регионалното първенство (АОГ)  по футбол. 

Чл. 19. (1) Изплащането на средствата се извършва съгласно графика на представения спортен 

календар на футболния клуб и след представено Искане (Приложение № 5) от Правилата, 

подадено от ръководството на футболния клуб. 

(2) Неизразходвани средства поради отлагане на домакински срещи от есенния полусезон на 

настоящата спортно-състезателна година и пренасрочени за пролетния полусезон на 

първенството, които са били върнати в бюджета на Общината, могат да се предоставят на 

футболния клуб след представено Искане (Приложение №5) за провеждане на отложената 

футболна среща. 

 

РАЗДЕЛ VI. РЕД  И УСЛОВИЯ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  

 

Чл. 20. (1)  Футболните клубове, получили средства за  финансово подпомагане по реда на 

тези Правила, отчитат и доказват пред Община Търговище ефективността, целесъобразността 

и законосъобразността на изразходването им. 



(2) Футболните клубове, получили средства за финансово подпомагане  сключват  договор с 

лице/фирма за счетоводно обслужване на футболния клуб. 

(3) За отчитането на изразходваните  средства за финансово подпомагане за предходната 

календарна година,  футболните  клубове изготвят и представят Годишен  финансов отчет в 

Община Търговище в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, заверен от 

лицето извършващо счетоводното обслужване. 

Чл. 21. (1)  Футболните клубове отчитат извършените разходи на средствата за финансово 

подпомагане за следните дейности: 

1. За ФК „Светкавица“ Търговище и  ФК „Светкавица- 2014“ Търговище:  

1.1. разходи  за  транспорт до мястото на футболна среща или тренировъчен лагер и обратно;  

1.2. разходи за нощувки във връзка за футболна среща/тренировъчен лагер на чужд терен. 

 Разходооправдателния документ задължително съдържа брой нощувки и единичната цена на 

нощувката. 

1.3. разходи за храни и/или напитки, свързани със възстановителния процес на състезателите 

(без алкохол, без коктейли); 

1.4. разходи за възнаграждение по трудови и/или граждански договори, хонорарни сметки, 

свързани със спортно-състезателната дейност;  

1.5. разходи за наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано със футболна среща или 

тренировъчния лагер; 

1.6. разходи за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения и до 10 на сто  от 

общата сума за текущ ремонт на спортната база;  

1.7. разходи за лекарства и/или възстановителни средства (разрешени от Антидопинговата 

комисия);  

1.8. разходи  за осигурени материални награди (купи, медали, плакети, грамоти, спортни 

пособия или спортна екипировка). Размерът на средствата е до 10 на сто от общия размер на 

финансовото подпомагане за  клуба;  

1.9. разходи за еднократно финансово стимулиране на състезатели, постигнали високи 

постижения за футболния клуб. Размерът на средствата е до 10 на сто от общия размер на 

средствата за финансовото подпомагане на клуба;  

1.10. разходи по договор за счетоводни услуги на футболния клуб. 

2. За футболните клубове с аматьорски статут по чл. 18, ал. 1  

2.1. разходи за трудови и/или граждански договори, хонорарни сметки за организиране и 

провеждане на домакинските срещи от регионалното първенство (АОГ)  по футбол; 

2.2.  разходи за договор за счетоводни услуги на футболния клуб. 

(2) Извършените разходи на средствата за финансово подпомагане от Правилата се отчитат и 

доказват с разходооправдателни документи по Закона за счетоводството. 

Чл. 22.  За извършените разходи  футболните клубове представят в Община Търговище 

Отчет за касово изпълнение - Приложение № 6 към настоящите Правила, в срокове  както 

следват: 

1.За ФК „Светкавица“ Търговище и ФК „Светкавица - 2014“ Търговище  Отчет 

(Приложение № 6) се представя в срок до 10 число на месеца, следващ периода на отчитане. 

2. За футболните клубове с аматьорски статут по чл. 19, ал. 1 Отчет (Приложение № 6) 

се представя на тримесечие - в срок до 10 число на месеца, следващ  периода на отчитане. 

Чл. 23. Неизразходваните финансови средства, предоставени от Община Търговище, след 

приключване на календарната година се възстановяват по бюджета на Община  в срок до 15 

януари на настоящата календарна година. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VII.  КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 24. (1) Община Търговище самостоятелно или съвместно с други компетентни органи 

упражнява контрол върху ефективното, целесъобразното и законосъобразното изразходване на 

средствата за финансово подпомагане на футболните клубове. 

(2) Община Търговище има право целогодишно да изисква писмена информация и да 

извършва контрол по изпълнението  на поставените спортно-технически резултати в 

Годишната програма (Приложение № 1) на футболните  клубове, получили средствата за 

финансово подпомагане.   

(3) Спортните клубове, получили средства за финансово подпомагане, подлежат на финансов 

контрол от отдел „Вътрешен одит” на Община Търговище. 

(4) При констатирани нарушения на изискванията на тези Правила, Община Търговище има 

право едностранно да прекрати изплащането на средства за финансовото подпомагане и да 

изиска възстановяване на изплатени средства до момента на констатациите. 

(5) Средствата се възстановяват в общинския бюджет в едномесечен срок, считано от датата 

на полученото искане за възстановяване.  

(6)  Неразплатените и/или възстановените средства може да бъдат  преразпределени  между 

останалите футболни клубове или възрастови формации след решение на комисията по чл. 11, 

ал. 1 с Протокол, утвърден от кмета на Общината.  

Чл. 25. Спортен клуб губи правото си на финансово подпомагане по настоящите правила за 

срок от една година при:  

1.  непредставяне на Годишен финансов отчет за предходната календарна година;  

2. констатиране на незаконосъобразно и/или нецелесъобразно разходване на предоставените 

му финансови средства;  

3. установени финансови нарушения и/или задължения към държавата и общината, с 

изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и  на разсрочени, отсрочени или 

обезпечени задължения;  

4. представяне на документи с невярно съдържание и/или деклариране на неверни и/или 

неточни данни при подаване на документите за кандидатстване и последващото отчитане на 

предоставените му финансови средства. 

 

 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. Правилата влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване със заповед на кмета на 

Община Търговище 

§ 2. Неразделна част от настоящите Правила са следните приложения:  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  Годишна програма за изпълнение на спортно-технически 

резултати  от възрастовите формации на  ФК „ Светкавица“  и ФК „ Светкавица - 

2014“ през  202… г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Заявление за финансово подпомагане от Община Търговище за 

202.. г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Протокол за разпределяне на средствата за финансово 

подпомагане, получени от Община  Търговище по  възрастови формации за 202.. г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Критерии за администриране, класиране и управление на 

предоставени средства от Община Търговище на ФК „Светкавица“ и  ФК „Светкавица- 

2014“ за 202.. г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Искане 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – Отчет за касово изпълнение 

 


