
 

Приложение №7 

 
 

 Категоризацията ще даде ясна представа на всички граждани за нивото на развитие на отделните 
видове спорт в Община Поморие и ще послужи за още по-справедливо разпределение на финансовите 

средства, предназначени за финансово подпомагане на поморийските спортни клубове. 

 Тя се извършва от Общинската експертна комисия по спорт (ОЕКС), веднъж годишно, преди 

процедурата по разпределение на финансовите средства за спортните  клубове.  
  

І. Категории 

 
Спортните клубове в Община Поморие се разпределят в следните категории: 

 1. Категория “Първа” - К1 

 2. Категория “Втора” - К2  

 

ІІ. Критерии за определяне на категорията на Спортните клубове в Община Поморие,  по 

следните критерии: 

 
1. Брой нива на подготовка : 

 а) подготвителни групи – минимум 15 човека – за всеки по 1 точка 

 б) момчета/момичета до 16 г. минимум 8 състезатели – за всеки по 1 точка 
 в)  юноши/девойки младша възраст - минимум 6 състезатели - за всеки по1точка 

 д) юноши/девойки старша възраст  - минимум 4 състезатели - за всеки по1 точка 

 е) мъже/жени минимум 2 състезатели - за всеки по1точка 

 
2.  Брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи ; 

 а) момчета/момичета  до 16 г. минимум 8 състезатели - за всеки по1точка 

 б)  юноши/девойки младша възраст - минимум 6 състезатели  - за всеки по1точка 
 в) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели - за всеки по1точка 

 г) мъже/жени минимум 2 състезатели - за всеки по1точка 

 
3. Брой участници в проявите от държавния спортен календар; 

 Минимум с 50 % от картотекираните състезатели - за всеки по1точка 

 

4. Предлагани спортни услуги на населението -1точка 
 

5. Брой треньори, отговарящи на изискванията на Наредба № 2 от 7 април 2017 г. за професионалната 

правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри или с лицензирани треньори по 
футбол или с треньори по дадения вид спорт, придобили лиценз според лицензионната система на 

Федерацията или съюза; 

  – минимум 2-ма  - за всеки по1 точка 

 
6. Брой спортисти със статут на високоразряден спортист/състезатели, включени в националните отбори 

за съответната възрастова група; 

 - за всеки спортист се начислява по 1 точка 
 

7. Брой спечелени медали и призови места от Държавни и Международни първенства за съответната 

възрастова група.  
  

 За всеки спортист се начисляват предвидените за конкретното състезание точки подробно 

описани в анкетната карта.  

 Определяне на категорията на спортен клуб става въз основа на получените крайни резултати от 
попълнената от всеки клуб  анкетна карта, към Приложение № 7 
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АНКЕТНА КАРТА 

за 
определяне категорията на Спортните клубове в Община Поморие 

/към Приложение 7/ 

 
спортен клуб................................................. 

рег. № към ММС........................................ 

пощенски код.................. град...................... 

област.......................... община..................... 
адрес......................................................... 

тел. ........................................................... 

е-маil......................................................... 
председател на УС:.................................  
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1.  Изградени групи занимаващи се на всички нива – от подготвителни групи до мъже и жени: 

 
а) подготвителни групи – минимум 15 човека     да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
б) момчета/момичета  до 16 г.- минимум 8 състезатели    да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 

в)  юноши/девойки младша възраст - минимум 6 състезатели   да - 1т.  не - 0 т. 
…….................................т. 

 

д) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели    да - 1т.  не - 0 т. 
…….................................т. 

 

е) мъже/жени минимум 2 състезатели       да - 1т.  не - 0 т. 
…….................................т. 

 

2.  Брой картотекирани спортисти по отделните възрастови групи: подготвителни групи до мъже и жени: 

 
а) момчета/момичета  до 16 г. минимум 8 състезатели    да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
б)  юноши/девойки младша възраст - минимум 6 състезатели   да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
в) юноши/девойки старша възраст  -минимум 4 състезатели    да - 1т.  не - 0 т. 

 

…….................................т. 

 
г) мъже/жени минимум 2 състезатели       да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
3. Участие на СК с минимум 50%  от картотекираните си състезатели в ДСК: 

          да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
4. Предлагани спортни услуги на населението:     да - 1т.  не - 0 т. 

…….................................т. 

 
5. Назначени щатни или хонорувани специалисти към СК / минимум 2-ма  притежаващи професионална 

правоспособност и квалификация, вписани в Регистъра Регистър на спортно-педагогическите кадри:  

        да - 1т.  не - 0 т. 
…….................................т. 

 

6. Брой спортисти със статут на високоразряден спортист / състезатели на спортния клуб, участници на МТ 

/състезания, ОИ,МОИ, СП, ЕП       да - 1т.  не - 0 т. 
…….................................т. 

 

 
7. Класиране на състезатели от спортният клуб на престижни МТ /състезания, ОИ,МОИ, СП, ЕП, БП  
 Забележка:Състезател постигнал повече от едно призово класиране в съответното първенство, за всяко от 

класиранията му се начисляват предвидените, по-долу точки: 

 

„Юноши” и „Девойки” 
1. Младежки Олимпийски игри: класиране до 15-то място - 2 т., както следва: 

 

  Брой състезатели..................................... х 2  т.  =  .................................точки 
2. Световно  първенство : класиране до 10-то място - 2 т., както следва: 

 

  Брой състезатели..................................... х 2  т.  =  .................................точки 

3. Европейско  първенство: класиране до 8-мо място - 2 т., както следва: 
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  Брой състезатели..................................... х 2  т.  =  .................................точки 

4. Балкански първенства : класиране до 3-то място - 1 т., както следва: 

 
  Брой състезатели..................................... х 2  т.   =  .................................точки 

5. Престижни Международни турнири/състезания 

 
  Брой състезатели..................................... х 1  т.   =  .................................точки 

„Мъже” и „Жени” 

1. Олимпийски игри: класиране до 15-то място - 3 т., както следва: 

 
  Брой състезатели..................................... х 3 т.   =  .................................точки 

2. Световно  първенство : класиране до 10-то място - 3 т., както следва: 

 
  Брой състезатели..................................... х 3 т.   =  .................................точки 

3. Европейско  първенство: класиране до 8-мо място - 3 т., както следва: 

 
  Брой състезатели..................................... х 3 т.   =  .................................точки 

4. Балкански първенства : класиране до 3-то място - 2 т., както следва: 

 

  Брой състезатели..................................... х 1 т.   =  .................................точки 
5. Престижни Международни турнири/състезания 

 

  Брой състезатели..................................... х 1 т.   =  .................................точки 
 

                Събрани точки (СТ): ..............................................   

                       /по критериите от 1 до 7/ 

 
 Сборът на събраните точки, по критериите от 1 до 7 се умножава с коефициент за олимпизъм, както 

следва: 

  

 - За олимпийски спортове и дисциплини - СТ  х 2 т.     = Общ брой точки (ОБТ),  
                     определящ категорията на СК 
  

 - За неолимпийски спортове и дисциплини - СТ  х 2 т. = Общ брой точки (ОБТ),  

                     определящ категорията на СК 
 

1. Категория „Първа” – СК, който има сбор не - по-малко от 13 точки 

 
2. Категория „Втора” – СК, който има сбор не - по-малко от 5 точки 

 

Категория на спортен клуб: ………………………………………………………. 

   
К1       /        К2 

 

Дата:..........................       Изготвил:................................. 

гр. Поморие                /подпис и печат/ 
 

 


