
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община Елена 

 

     П Р О Т О К О Л 

№1 / 22.02.2023 г. 

от заседанието на експертно-консултативната комисия за разглеждане на 

заявленията за финансово подпомагане, постъпили във връзка с Правилата за 

условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества на територията на община Елена 

 

 

Днес, 22.02.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в стая № 317 в административната сграда на 

Община Елена на ул. „Иларион Макариополски“ № 24, се проведе заседание на комисията, 

определена със Заповед № РД.02.05-102 / 20.02.2023 г. на кмета на Община Елена, в 

изпълнение на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Правилата 

за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества на територията на община Елена, определени със Заповед № РД.02.05–1028 / 

23.12.2022 г. 

 

КОМИСИЯТА ЗАСЕДАВА В СЪСТАВ: 

Председател: Десислава Шопова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“; 

и членове: 

1. Христо Захариев - директор Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо 

развитие, планиране и сътрудничество“; 

2. Даниела Бончева – финансов контрольор; 

3. Цветана Гайдарова - главен експерт „Образование и култура“; 

4. Марина Станева - младши експерт „Спортни и младежки дейности“. 

Комисията заседава в пълен състав. 

 

Заседанието премина през два етапа: 

ПЪРВИ ЕТАП: Разглеждане на подадените заявления за кандидатстване за финансово 

подпомагане по Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните 

клубове и туристически дружества на територията на община Елена по реда на тяхното 

постъпване. 

 

     О Б Щ И Н А   Е Л Е Н А 
 

 

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24                       e-mail: obshtina@elena.bg 

тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10      web: www.elena.bg 
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Община Елена подпомага спортни и футболни клубове към Детски специализирани 

спортни школи и клубове към спортно-туристически школи, чиито седалища и дейност са 

на територията на общината и отговарят на условията от Раздел II на Правилата за 

условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества на територията на Община Елена, а именно: 

Чл. 3 (1) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от 

Община Елена, трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да имат седалище и адрес на управление на територията на община Елена; 

2. Да са регистрирани като  юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност; 

3. Да членуват в съответната спортна федерация; 

4. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако не са 

разсрочени или отсрочени; 

5.  Да са вписани в регистъра на спортните клубове, воден от Министерство на младежта 

и спорта; 

6. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

Националните счетоводни стандарти; 

7. Да водят активен тренировъчен процес и участват в спортни мероприятия на 

общинско, областно, републиканско и/или международно ниво; 

 (2) Условията по ал. 1, т.7 не се прилагат за клубове, развиващи социален туризъм.  

Чл. 4  Община Елена не предоставя финансиране на спортни клубове, регистрирани като 

търговски дружества, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 

дейност в частна полза. 

Чл. 5 Туристическите дружества и клубове към туристически дружества, 

кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Елена, трябва да отговарят 

на следните условия: 

1. Да са регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

в обществена полза; 

2. Да имат седалище и дейност  на територията на община Елена; 

3. Да нямат финансови задължения към общината и държавата; 

4. Да провеждат масови спортно-туристически мероприятия, стимулиращи развитието 

на физическата активност на деца, младежи, мъже и жени; 

5. Да са вписани в регистъра на спортните клубове, воден от Министерство на младежта 

и спорта; 

6. Туристически дружества, които извършват стопанска и нестопанска дейност, но не 

разграничават видовете дейности, така че да е налице счетоводно разделяне на 

съответните дейности, и не осъществяват отделно счетоводно отчитане на 

стопанската и на нестопанската дейност, получават публични средства, 



предоставянето на които се  извършва при спазване на правилата в областта на 

държавните помощи и съгласно Закона за публичните финанси.  

Всяко постъпило заявление и комплект документи към него бяха разгледани подробно в 

следния ред:  

1. Спортен клуб „Ипон – 87“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 26, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1, 2, 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Удостоверение за вписване в Регистъра на треньорските кадри; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 

2. Спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 25, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1 и 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за квалификация на треньор; 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 



3. Футболен клуб „Чумерна“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 49, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1 и 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за квалификация на треньор; 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 

4. Сдружение „Футболен клуб „Рудановски – 1922“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 21, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1 и 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Удостоверение за квалификация на треньор; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 

5. Туристическо дружество „Чумерна - 1901“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист; 

- Финансова план сметка за 2023 г.; 



- Формуляр за финансов отчет; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на туристическото 

дружество; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за вписване в Регистър на регистрираните туристически сдружения; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

 

 Клубове към Туристическо дружество „Чумерна - 1901“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 123, и приложени списъци; 

- Отчетен доклад за дейност през 2022 г.; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на туристическото 

дружество; 

- Календарен план за 2023 г. 

 

Констатация:  

1. Приложени са списъци на членове към спортните клубове, които не са с актуална 

информация към момента. В тях комисията установи, че са включени лица, които отдавна 

са починали, и такива, за които се знае, че са със здравословни проблеми и физически няма 

как да вземат участие в мероприятията, организирани от съответния клуб, в който членуват. 

2. Спортните клубове към туристическо дружество „Чумерна – 1901“ не отговарят на чл. 5, 

т. 4 от Раздел II на Правила за условията и реда на финансово подпомагане на спортните 

клубове и туристически дружества на територията на община Елена, който гласи: 

Чл. 5 Туристическите дружества и клубове към туристически дружества, 

кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Елена, трябва да отговарят на 

следните условия: 

4. Да провеждат масови спортно-туристически мероприятия, стимулиращи развитието 

на физическата активност на деца, младежи, мъже и жени; 

Представен е отчетен доклад за 2022 г. по месеци за мероприятия, за които не е 

предоставена информация на коя дата и място са се провели, както и брой участници в тях.  

 

6. Клуб по борба „Дан Колов“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 20, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1, 2, 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 



- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Удостоверение за вписване в Регистъра на треньорските кадри; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 

7. Спортен клуб по катерене и алпинизъм „Чумерна – Елена“: 

- Декларация за вярност и пълнота на данните; 

- Информационен лист с брой регистрирани членове – 3, и приложен списък; 

- Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година; 

- Информационен финансов план на клуба; 

- Формуляр за финансов отчет; 

- Формуляр за оценка на спортните резултати Образец 1 и 3; 

- Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

- Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

- Удостоверение за вписване в Национален регистър на лицензираните спортни организации; 

- Удостоверение за квалификация на треньор; 

- Копие от регистрация по Булстат; 

- Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията или 

БФС; 

- Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб. 

Констатация: Всички изискуеми документи са представени. 

 

ВТОРИ ЕТАП: Разпределение на средствата. 

Разпределяне на средствата според утвърдените Правила за условията и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове и туристически дружества на територията на община 

Елена и Механизма за оценка на спортните резултати – Приложение №7. 

Комисията прегледа и анализира предоставената информация и изготви обобщен формуляр 

за оценка на постигнатите спортни резултати. 

Клуб Брой 

състезатели

/членове 

Състезания 

през 2022 г. 

Точки по 

Механизъм/ 

средства 

Състезания 

през 2023 г. 

Спортен клуб 

„Ипон – 87“ 

26 Държавен 

спортен 

календар – 3 

1091,9 

8 516,82 лв. 

Държавен 

спортен 

календар – 7 



Международни 

състезания - 4 

Международни 

състезания - 3 

Клуб по борба 

„Дан Колов“ 

21 Държавен 

спортен 

календар – 7 

Международни 

състезания - 7 

1113,55 

8 685,69 лв. 

Държавен 

спортен 

календар – 16 

Международни 

състезания - 3 

Спортен клуб по 

ориентиране 

„Чумерна-83 

Елена“ 

25 Държавен 

спортен 

календар – 23 

Организирал 1 

състезание 

859,9 

6 707,22 лв. 

Държавен 

спортен 

календар – 21 

Ще организират 

1 състезание 

Спортен клуб по 

катерене и 

алпинизъм 

„Чумерна – 

Елена“ 

3 Държавен 

спортен 

календар – 1 

 

11 

85,80 лв. 

Държавен 

спортен 

календар – 4 

Футболен клуб 

„Чумерна“ 

49 Зонално 

първенство: 

деца/ юноши 

мл. – 26 срещи 

(VII място за 

2021/2022 г.) 

мъже – 16 

срещи (II място 

за 2021/2022 г.) 

Организирали 

2 турнира 

1121,2 

22 127 лв. 

Зонално 

първенство: 

юноши мл. – 13 

срещи 

мъже – 9 срещи 

Ще организират 

2 турнира 

Сдружение 

„Футболен клуб 

„Рудановски – 

1922“ 

21 Зонално 

първенство: 

мъже – 16 

срещи (VIII 

място за 

2021/2022 г.) 

399 

7 873 лв. 

Зонално 

първенство: 

мъже – 9 срещи 

Туристическо 

дружество 

„Чумерна - 

1901“ 

  Кандидатства за 

субсидия за 

стопанисване на 

база. 

 

клуб на 

ветерани-

туристи 

20 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия 

 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия по 



по дати и 

участници. 

дати и 

участници. 

клуб по туризъм 60 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия 

по дати и 

участници. 

 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия по 

дати и 

участници. 

клуб по вело-

туризъм 

20 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия 

по дати и 

участници. 

 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия по 

дати и 

участници. 

клуб по ски-

туризъм 

23 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия 

по дати и 

участници. 

 Няма 

предоставена 

информация за 

конкретни 

състезания и 

мероприятия по 

дати и 

участници. 
 

С оглед на резултатите, комисията предлага разпределението на субсидиите на спортните 

клубове за 2023 г. да бъде както следва: 

Спортен клуб „Ипон – 87“ – 9 000 лв.  

Клуб по борба „Дан Колов“ – 9 000 лв. 

Спортен клуб по ориентиране „Чумерна-83 Елена“ – 7 000 лв. 

Спортен клуб по катерене и алпинизъм „Чумерна – Елена“ – 2 000 лв.  

Забележка: Заложени нови спортни участия в план за 2023 г. 

Футболен клуб „Чумерна“ – 23 000 лв.  

Сдружение „Футболен клуб „Рудановски – 1922“ – 7 000 лв. 

Комисията предлага разпределението на субсидиите за Туристическо дружество 

„Чумерна – 1901“ и спортните клубове към него да бъде както следва: 

За стопанисване на туристическа база – 20 000 лв. 

 

Въпреки че клубовете не покриват напълно критериите на  чл. 5, т. 4 от Правилата за 

условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества на територията на община Елена, комисията предлага следното финансиране:  

 



- за клуб на ветерани-туристи – 500,00 лв. 

- за клуб по туризъм – 500,00 лв.   

- за клуб по вело – туризъм – 500,00 лв. 

- за клуб по ски – туризъм -500,00лв. 

Забележка: Голяма част от посочените дейности в календарния план на ТД „Чумерна -

1901“ са включени в проекта за Спортно-туристическия календар 2023 г. на Община Елена 

и ще се осъществят съвместно. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя. 

 

Приложение: Механизъм за оценка на спортните резултати – Приложение №7. 

 

Десислава Шопова 

зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ __________________ 

 

Христо Захариев 

директор Дирекция „Хуманитарни дейности, икономическо развитие, планиране и 

сътрудничество“ __________________ 

 

Даниела Бончева 

финансов контрольор __________________ 

 

Цветана Гайдарова 

главен експерт „Образование и култура“ __________________ 

 

Марина Станева 

младши експерт „Спортни и младежки дейности“ __________________ 

 

Протоколирал: _________________ 

                           /Марина Станева/                                                                                                 


