РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на младежта и спорта
ПРОГРАМА
ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ
(утвърдена със заповед № РД-09-902/05.11.2021 г. на министъра на младежта и спорта)
І. ОБОСНОВКА И ОСНОВНА ЦЕЛ
Основната цел на Програмата е да се осигурят кадрово спортните клубове, чрез
финансово подпомагане със средства в размер на минималната месечна работна заплата
за една календарна година за възнаграждение на треньори. Подпомагат се треньорите,
работещи със спортисти от различни възрастови групи, със средства осигурени от
бюджета на Министерството на младежта и спорта, чрез клубовете към лицензираните
спортни федерации. По този начин ще се мотивират и стимулират спортни
специалисти, които да работят за изграждането на спортисти в различни възрастови
групи. Ще се подпомогнат финансово клубовете и ще има възможност да се извършва
постоянен контрол върху работата на треньорите.
Програмата отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации, които в
партньорство с Министерството на младежта и спорта организират реализирането на
дейностите по изпълнение на политиката в областта на спорта.
II. БЕНЕФИЦИЕНТИ
По Програмата могат да кандидатстват с проекти лицензирани спортни федерации,
с членуващи в тях не по-малко от 15 спортни клуба, съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, буква
„а“ от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Краен бенефициент са
треньори, работещи в спортните клубове – членове на съответната спортна федерация
и отговарящи на критериите на Програмата. Непряк бенефициент са спортистите от
всички възрастови групи, упражняващи тренировъчна и състезателна дейност в
спортните клубове.
III. ДЕЙНОСТИ
1. Публикуване на интернет страницата на ММС.
2. Популяризиране на Програмата.
3. Изготвяне на проекти от кандидатите за изпълнение на Програмата.
4. Изготвяне и подаване на проектите в деловодството на ММС. Внасянето на
проекти по Програмата се извършва от спортните федерации ежегодно в срок до 17
декември на годината, предхождаща годината, за която се кандидатства, като в
посочения срок проектите трябва да са постъпили в деловодството на ММС. Проекти,
постъпили в деловодството на ММС след срока се оставят без разглеждане и
кандидатите се уведомяват писмено за това.
5. Разглеждане на проектите от дирекция „Спорт за високи постижения” за
административно съответствие (вида и броя на необходимата документация) и за
допустимост (изисквания за съдържание) на проектите.
6. Разглеждане на проектите от комисия, назначена по реда и условията на Наредба
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№ 3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност (Наредба № 3 от 02.04.2019 г.). Комисията изготвя предложение до министъра
на младежта и спорта за финансово подпомагане.
7. Издаване на заповед на министъра на младежта и спорта за неодобрените
проекти и за размера на средствата за одобрените проекти.
8. Сключване на годишни договори с изпълнителите на одобрените проекти, с
които се регламентират взаимните отговорности и задължения на ММС и спортните
федерации, свързани с изпълнение и отчитане на одобрените проекти по Програмата.
9. Превод на средства за одобрените проекти ежемесечно, съобразно сключените
договори и финансовите планове към тях.
10. Извършване на проверка и контрол от представители на ММС за изпълнение
на проектите.
11. Изготвяне на ежемесечни финансови отчети по образец, в съответствие с
изискванията на счетоводното законодателство в срокове, определени в договорите.
12. Предоставяне на информация от спортните федерации за дейността на
спортните клубове и треньори, включени в Програмата.
IV. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ
1. Към спортните федерации:
1.1.
Да притежават спортен лиценз и да са вписани в Регистъра
на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни
членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС;
1.2.
В тях да членуват не по-малко от 15 спортни клуба,
съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗФВС;
1.3.
Да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба № 3 от
2019 г. и условията и изискванията на Програмата – нямат подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения към държавата,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и
нямат неизпълнени задължения към ММС по договори, чийто срок за
изпълнение е изтекъл.
2. Към спортните клубове, които са предложени от спортните федерации:
2.1.
Да са вписани в Регистъра на лицензираните спортни
федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от
ЗФВС;
2.2.
Да са сдружения, регистрирани за осъществяване на
общественополезна дейност, съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗФВС;
2.3.
Да имат спортно-състезателна дейност за всяка от
последните 5 години, включително годината в която се кандидатства,
удостоверено от съответната спортна федерация с протоколи от
състезания или други документи;
2.4.
Да имат най-малко 25 картотекирани спортисти за
индивидуалните спортове или 3 отбора в 3 различни възрастови групи за
колективните спортове, участвали в Държавни първенства в година,
предхождаща годината, за която се кандидатства;
2.5.
Да имат участници в най-малко три от възрастовите групи
на Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се
кандидатства;
2.6.
Да имат на разположение собствен спортен обект или
съоръжение или такъв с право на ползване за съответната година, за
която се кандидатства;
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2.7.
Един спортен клуб може да предложи за финансово
подпомогане по тази програма само един треньор;
2.8.
Да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на
труда, получаващ възнаграждението си от друго юридическо лице,
финансирано от бюджета на държавата.
2.9.
Да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба № 3 от
2019 г. и условията и изискванията на Програмата – нямат подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения към държавата,
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и
нямат неизпълнени задължения към ММС по договори, чийто срок за
изпълнение е изтекъл.
3. Към треньорите, предложени от спортните клубове и утвърдени от спортните
федерации:
3.1.
Да са вписани в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9,
ал. 1, т. 4 от ЗФВС на длъжност „треньор“, „старши треньор“ или
„главен треньор“ по съответния или сходен вид спорт към датата на
кандидатстване по Програмата;
3.2.
Да нямат влязло в сила наложено наказание за нарушаване
на антидопинговите правила, съгласно чл. 90, ал. 5, т. 3 от ЗФВС, което
към момента на кандидатстване не е изтърпяно;
3.3.
Да нямат трудов договор по Кодекса на труда, по който
получават възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано
от бюджета на държавата;
3.4.
Да не получава средства по други програми на
Министерството на младежта и спорта.
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Формуляр от спортната федерация по образец.
2. Списък по образец на спортните клубове и треньори, за които се кандидатства за
финансово подпомагане, съдържащ следната информация:
2.1. Три имена на треньора;
2.2. ЕГН на треньора;
2.3. Рег. № на треньора в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от
ЗФВС;
2.4. Наименование на спортния клуб, в който треньорът работи;
2.5. ЕИК на спортния клуб.
2.6. Рег. № на спортния клуб в Регистъра на лицензираните спортни федерации и
спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС;
3. Копия на решенията на Управителния съвет на спортния клуб за утвърждаване
на треньора, за който се кандидатства.
4. Копие на решението на Управителния съвет на спортната федерация за
утвърждаване на списъка по т. 2.
5. Декларация от спортната федерация за съответствие на проекта с условията на
Раздел IV, т. 1 и т. 2.
6. Декларации от спортните клубове за съответствие с условията на Раздел IV, т. 2.
7. Декларации от треньорите за съгласие за кандидатстване по Програмата, за
обработване на личните данни и за съответствие с условията на Раздел IV, т. 3.
8. Документи, удостоверяващи условията по Раздел IV, т. 2.3, 2.4 и т. 2.5 за
спортно-състезателна дейност на спортните клубове през последните 5 г. (протоколи от
състезания, класирания и др.)
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9. Документ, удостоверяващ условията по Раздел IV, т. 2.6 (договор за ползване на
спортна база, документ за собственост, служебна бележка за ползване и други) за
спортния клуб.
VI. ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА
1. Средствата, необходими за изпълнение на Програмата се осигуряват от
бюджета на ММС.
2. Определянето на средствата от ММС за реализиране на Програмата се
извършва ежегодно в рамките на програмния бюджет на ММС за съответната година
3. Спортните федерации кандидатстват за финансово подпомагане на дейности,
свързани с процеса на спортна подготовка на спортисти, а именно за възнаграждение
на един треньор от спортен клуб за 1 календарна година.
4. Допустимото финансово възнаграждение за треньор е до размера на
минималната работна заплата за страната към 1 януари на годината, за която се
кандидатства.
5. Министърът на младежта и спорта със заповед утвърждава одобрените проекти
по Програмата.
6. Министерството на младежта и спорта сключва договори със спортните
федерации за одобрените проекти.
7. В едномесечен срок от сключването на договора между спортната федерация и
ММС, спортните клубове чрез спортната федерация представят в ММС копия на
трудови договори по Кодекса на труда с треньорите за календарната година, за която се
кандидатства. В едномесечен срок от сключването на договора между спортната
федерация и ММС, спортната федерация представя в ММС копия на сключени
договори между спортните федерации и спортните клубове за изпълнение на
Програмата.
8. Одобрените финансови средства не могат да бъдат разходвани за дейности,
извършени извън срока на договора и/или извън дейностите, посочени в договорите по
т. 6.
9. Средствата за одобрените проекти се превеждат ежемесечно, съобразно
сключените договори, при представяне в ММС на ежемесечни заявки от спортните
федерации.
VII. УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
1. Управлението, координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на
дейностите, включени в Програмата се осъществява от Министерството на младежта и
спорта и спортните федерации.
2. Отчитането и анализа на Програмата се осъществява от Министерството на
младежта и спорта със съдействието на спортните федерации и спортните клубове.
3. ММС осъществява текущ и последващ контрол върху дейноста, финансирана по
Програмата.
4. Спортните федерации и спортните клубове носят отговорност за
целесъобразното разходване на предоставените финансови средства, съобразно
условията на сключения с ММС договор.
VIII. НОРМАТИВНА ОСНОВА
Програмата е разработена в съответствие с чл. 78, ал. 1, чл. 127, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 3
и чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Законa за физическото възпитание и спорта, чл. 2, ал. 1, от
Наредба № 3 от 02.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта
на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност.
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