
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОТ 

НАРЕДБАТА 
 

 

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Всеки спортен клуб развиващ своята подготвителна и състезателна дейност на 

територията на Община Смолян има право да получи оценка за финансова подкрепа от 

страна на Община Смолян, след като спортният клуб подаде всички необходими за 

това документи в определените срокове от Наредбата.  

 Настоящата наредба предвижда финансирането на спортните клубове 

реализиращи своята подготвителна и състезателна дейност на територията на Община 

Смолян, да се реализира, като разделя клубовете на „Индивидуални“ и „Колективни“. 

След приемане на годишен бюджет на Община Смолян от ОбС Смолян и определянето 

на точните средства, които да бъдат разпределени между спортните клубове, сумата се 

разпределя на 40%  за „Индивидуалните“ спортни клубове и 60% за „Колективните“ 

съгласно чл. 11 ал. 4 от Наредбата.  

 Подадените заявления за всеки вид спорт (индивидуален или колективен) се 

разглеждат от комисията определена по чл. 10 от Наредбата от Кмета на Община 

Смолян. След като бъдат разгледани и проверени всички подадени документи от 

страна на спортните клубове и бъдат установена коректността на предоставените 

данни, се потвърждават точките, които всеки клуб е събрал. След като бъдат 

потвърдени точките на всички спортни клубове, те се сборуват по вид спорт – сбор на 

точките от „Индивидуалните“ спортове и сбор на точките от „Колективните“ спортове.  

  

II МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ВСЕКИ 

КЛУБ. 

 

Финансовите средства за всеки клуб се определя по следната формула - сумата 

определена за „Индивидуалните“ спортове (40% от общата сума за финансиране на 

спортните клубове определена от ОбС Смолян съгласно чл. 11 ал. 4 от Наредбата) се 

дели на общия брой точки събрани от всички „Индивидуални“ спортни клубове, 

получената стойност се умножава по точките на конкретния „Индивидуален“ спортен 

клуб и полученото произведение е паричната стойност, с която клуба ще бъде 

подкрепен.  

Аналогична е ситуацията с „Колективните“ спортове - сумата определена за 

„Индивидуалните“ спортове (60% от общата сума за финансиране на спортните 

клубове определена от ОбС Смолян съгласно чл. 11 ал. 4 от Наредбата) се дели на 

общия брой точки събрани от всички „Колективни“ спортни клубове, получената 

стойност се умножава по точките на конкретния „Колективен“ спортен клуб и 

полученото произведение е паричната стойност, с която клуба ще бъде подкрепен. 

  

II МТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКИТЕ ИМАЩ ВСЕКИ КЛУБ. 

 

Определянето на точките, с които всеки клуб участва в разпределението на 

средствата се базира на броя състезатели в клуба и техните постижения. Определянето 



на точките става чрез попълването на Приложение 4, в което се описват всички 

активни/картотекирани състезатели на клуба, техните постижения. Приложението само 

изчислява точките, които всеки състезател носи на клуба, както и общия сбор точки на 

клуба.  

 Всеки състезател носи точки на своя клуб от участието си на състезание, както и 

класирането, което е постигнал. Критериите за оценка предвиждат следната методика 

за определяне на точки: 

 
Участие 

на 

региона
лно 

ниво 

Класиране на 

РЕПУБЛИКАНСКО първенство 

Класиране на ЕВРОПЕЙСКО 

първенство 

Класиране на СВЕТОВНО 

първенство 

Участ
ие 

трето 

място 

второ 

място 

първо 

място 

Участи
е 

трето 

място 

второ 

място 

първо 

място 

Учас
тие 

шест
ица 

трето 

място 

второ 

място 

първ
о 

мяст
о 

1 т. 1.5т. 2 т. 2.5т. 3 т. 2 т. 3  т. 3.5 т. 4  т. 2.5т. 3  т. 4  т. 5  т. 6  т. 

Един състезател може да носи точки само от едно класиране на своя клуб. Ако един 

състезател е Европейски шампион и има класиране в шестицата от световно 

първенство се отбелязва класирането, което дава повече точки. 

 

 Един състезател може да носи точки само на два спортни клуба, без значение на 

типа клубове (индивидуален или колективен). Ако един състезател бъде отчетен от три 

клуба, комисията ще даде право на трите клуба да постигнат договорка, кой да се 

откаже от отчитането на състезателя. Ако не се постигне такава договорка, конкретния 

състезател ще бъде изваден от отчетите на трите клуба. 

 


