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НАРЕДБА 
 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ 
ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ “WTF” 

 
I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1.(1) Настоящата наредба урежда условията и реда, при които Българска 
федерация по таекуон-до стил “WTF” /наричана по-долу Федерацията или 
БФТ/ предоставя финансиране на клубове, които са нейни редовни членове.  
(2) Наредбата се приема от Управителния съвет в съответствие с 
приложимите нормативи актове – ЗФВС, Устава и Вътрешните правила за 
организацията и дейността на Българска федерация по таекуон-до стил 
“WTF”.  
 
Чл.2. Целта на наредбата е да бъде осигурено: 

1. Прозрачност и ефективност при разходването на бюджетни средства и 
други средства, които се предоставят от Федерацията на нейните 
членове; 

2. Контрол и възможност за предотвратяване на злоупотреби при 
разходването на предоставените финансови средства.  

 
II.ПРАВО НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл.3. Право на финансиране от Федерацията има всеки спортен клуб, който 
отговаря на следните изисквания: 

1. редовен член на федерацията 
2. Вписан в Националния регистър на спортните клубове по Закона за 

физическото възпитание и спорта като член на Федерацията 
3. Вписан в регистъра за ЗЮЛНЦ 
4. Заплатил е членския си внос за текущата година 
5. Участвал е поне в едно от националните първенства по таекуон-до, 

организирани от Федерацията през годината на финансирането, а 
когато такива още не са проведени – през предходната година;  

6. Не му е налагано наказание от Дисциплинарната комисия или 
Управителния съвет за нарушения на Устава и действащите вътрешни 
актове на Федерацията през текущата година и предходната година.        

 
II.СИСТЕМА НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл.4.(1) Управителният съвет ежегодно определя общия размер на сумата, 
която се предоставя като финансиране на членовете на Федерацията. Сумата 
се определя с оглед на утвърдения бюджет за годината, включително 
предоставеното от държавния бюджет финансиране и други източници на 
финансиране, както и планираните разходи.  
(2) Общият размер на сумата се разпределя между отделните членове на 
Федерацията с оглед на утвърдена от Управителния съвет система от 
критерии, при които се предоставя определен брой точки.  
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(3) Системата от критерии се утвърждава най-късно до 31 януари на 
текущата година и включва задължително участията в международния 
спортен календар на мъже и жени, младежи и девойки, деца и кадети, 
турнири клас А – определени от WTF и ETU, клас В – турнири с участието на 
минимум 15 държави, клас С – турнири с участието на минимум 4 държави. 
Системата от критерии за финансиране съставлява ПРИЛОЖЕНИЕ към 
настоящата Наредба. 

 
III.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл.5. За да получи финансиране от Федерацията, спортния клуб следва да 
подаде справка за участието и класирането на състезатели от клуба в 
държавни и международни състезания, организирани или одобрени от 
Федерацията. Справката се подава в срок до 14 дни след публикуването на 
формуляр за финансиране на спортните клубове, към който се прилага: 

1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация 
2. Отчет за разходване на финансовите средства от предходната година 

по перата: разходи за участие в турнири, разходи за подготовка, 
разходи за заплати и премии, разходи за наеми на спортни обекти, 
разходи за материално-техническо оборудване, други разходи за 
дейността;  

3. Клубът е вписан в ЗЮЛНЦ; 
4. Квитанция или платежен документ, доказващ плащането на членски 

внос;  
5. Актуална банкова сметка 

 
Чл.6. Председателят на Управителния съвет назначава 3 членна комисия за 
преглеждането на справките на клубовете за класирания на техните 
състезатели, в състав: Член на Управителния съвет, Генералният секретар на 
БФТ и Треньорът на Националния отбор. След проверка на справките 
комисията изготвя доклад с предложение за разпределение на 
финансирането по клубове, който се внася за утвърждаване от Управителния 
съвет.  
 
Чл.7. Управителния съвет на свое заседание с решение утвърждава 
разпределението на финансирането по клубове. 
 
Чл.8.(1) Финансирането на спортните клубове се осъществява след 
подписване на договор за финансово подпомагане между Федерацията и 
съответния спортен клуб, чрез превод по банкова сметка:  
(2) Ако друго не е определено с решение на УС, сумите се изплащат на 
следните вноски:  

1.  50% от сумата – в срок до 30 юни; 
2.  25% от сумата – в срок до 1 октомври; 
3.  25% от сумата – в срок до 20 декември. 

 
IV.ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Чл.9. Всеки спортен клуб, получил финансиране от федерацията, е длъжен: 



 3 

1. да разходва целевите финансови средства единствено за дейностите и 
целите, за които са предоставени, по предназначението и съгласно 
условията на сключения договор;  

2. да развива и популяризира физическото възпитание и спорта и да 
осъществява активна тренировъчна и спортно-състезателна дейност по 
спорта таекуон-до; 

3. да осигури подготовка на своите клубни състезатели и отбори за 
участието им в състезания от официалния спортен календар на 
Федерацията, за съответната година; 

4. да осигури присъствие на своите клубни състезатели за извършване на 
комплексни функционални и медико-биологични изследвания и 
спортно-педагогически тестове за контрол и управление на спортната 
педагогика, когато това е необходимо; 

5. да следи за спазването на спортната етика и изследванията против 
използване на забранени медикаментозни и допингови средства и 
прилагане на допингови методи от своите клубни състезатели, 
треньори, лекари, длъжностни лица, свързани с дейността на Втората 
страна като спортен клуб член на федерацията;  

6. да спазва и изпълнява точно условията на сключения договор, 
приложимите нормативни актове от законодателството, Устава и 
действащите вътрешни правила и актове на Федерацията.  

 
Чл.10. До колкото друго не е предвидено в договора за финансиране, 
спортният клуб е длъжен да представя на федерацията следните отчети: 

1. годишен отчет за дейността на спортния клуб за съответната година – 
по образец, за проведените през годината спортни дейности и 
изразходваните за тях финансови средства – в срок до 24 декември на 
текущата година;  

2. годишен финансов отчет за съответната година, изготвен в 
съответствие с изискванията на счетоводното законодателство – в срок 
до 21 февруари на следващата година;  

3. при всяко поискване, в срок до 3 дни – банково извлечение и отчет с 
подробно описание на плащанията и основанията за тях, връзката им с 
целта на договора, и копия на платежни документи, показващи 
надлежно плащане по предназначение.  

 
V.ОТКАЗ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл.11.(1) Финансирането на спортен клуб от федерацията се 
преустановява незабавно с решение на Управителния съвет на 
федерацията, при наличие на някое от следните основания: 
1. Спортният клуб не е представил в срок необходимата форма, някой от 

дължимите отчети, разходни документи, а също и ако представеният 
бюджет не е бил одобрен от федерацията или Министерството на 
младежта и спорта;  

2. Спортният клуб не е разходвал получените финансови средства или не 
ги е разходвал по предназначение; 

3. Спортният клуб, членовете на управителният му орган, негови 
състезатели, треньори или други негови представители и длъжностни 
лица са извършили или допуснали извършването на нарушение на 
Устава на БФТ-WTF, на правилата за организация и дейността на БФТ-
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WTF и други вътрешни нормативни актове на Федерацията, нарушение 
на договора за финансиране 

(2) За нарушения, които съставляват основание за незабавно 
прекратяване на финансирането на съответния спортен клуб по смисъла 
на т.3 от предходната алинея, ще се считат: 
1. участие на състезатели на съответния спортен клуб в спортно 

състезания, което не е регламентирано от БФТ-WTF и/или не отговаря 
на Правилата за провеждане на състезания, включително участие в 
международно състезание нерегламентирано от ETU, WTF; 

2. организиране на спортно състезание, турнир или друго мероприятие 
без одобрението на БФТ-WTF или в нарушение на нормативните актове 
на БФТ-WTF; 

3. организиране на официално спортно състезание, турнир или друго 
мероприятие, одобрено от БФТ-WTF, но проведено в нарушение на 
установените критерии, указания и изисквания на БФТ-WTF или на 
такова, което накърнява имиджа и дейността на БФТ-WTF, ММС, 
таекуон-до и спорта като цяло. Резултатите от такива състезание, 
турнири и мероприятия няма да бъдат официално признати, а 
състезателите и спортните клубове няма да получат никакви точки 
съгласно Системата от критерии за финансиране; 

4. не осигуряването на участие на състезатели от съответния спортен 
клуб в едно Държавно първенство на Федерацията и/или турнир от 
официалния вътрешен календар на Федерацията, независимо от 
възрастовата група, за която се отнася, без надлежно аргументирано 
писмено уведомление до БФТ-WTF в срока за подаване на заявките за 
съответното състезания;  

5. други груби нарушения на договора за финансиране, на Устава на 
БФТ-WTF, на Правилата за организация и дейността на БФТ-WTF и 
други вътрешни нормативни актове на Федерацията. 

(3) В зависимост от основанието за преустановяване на финансирането и 
последиците в конкретния случай, Управителния съвет със свое решение 
може: 
1. В случаите по ал.1, т.1 – да преустанови временно финансирането до 

отпадането на пречки за това, ако са на лице обективни причини и ако 
спортният клуб и неговите състезатели, треньори и длъжностни лица 
не са допуснали никакви нарушения на договора, нормативните актове 
и вътрешните актове на Федерацията. След отпадане на пречките, 
финансирането се възобновява; 

2. В случаите по ал.1, т.3 и по ал.2, т.1-3 и т.5 – да прекрати текущото 
финансиране, да прекрати договора за финансово подпомагане, да 
лиши спортния клуб от правото на финансиране за текущата и 
следващата календарна година и да задължи спортния клуб да 
възстанови всички финансови средства за съответната година, заедно 
със законната лихва, считано от момента на получаването им; 

3. В случаите по ал.1, т.2 и ал.2, т.4 – да прекрати договора за текущо 
финансиране и да лиши спортния клуб от право на финансиране за 
следващата година. 

  
Чл.12. Финансирането на спортния клуб се прекратява автоматично в 
следните случаи:  
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1. с прекратяване на юридическото лице на някоя от страните или 
регистрацията му като юридическо лице с нестопанска цел в 
обществена полза; 

2. с прекратяване на членството на спортния клуб във Федерацията или 
прекратяване на регистрацията му като юридическо лице с 
нестопанска цел в обществена полза;  

3. с прекратяване на договора за финансово подпомагане, сключен 
между Федерацията и Министерството на младежта и спорта за 
съответната година или неговото изменение, което изключва 
възможността за финансиране на спортните клубове – членове на 
Федерацията 

 
Чл.13. В случаите, когато се преустановява финансирането на някой 
спортен клуб, неусвоените и възстановените финансови средства се 
преразпределят от Управителния съвет на федерацията в съответствие 
със сключените договори между Федерацията и Министерството на 
младежта и спорта.  
 

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.14. (1) Настоящата наредба е приета с решение на Управителния 
съвет на 30.04.2010 г. (изменена и допълнена 19.03.2014 г.)  
(2) Контролът по спазване на наредбата и установяването на нарушения 
на изискванията за финансиране се възлага на Дисциплинарната комисия 
на Федерацията.  

 
 

Председател на УС: 
 
 
 

......................................................... 
/г-н Андрей Георгиев/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

КЪМ ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛЪБОВЕ ЧЛЕНОВЕ 
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО СТИЛ “WTF” 

 
 

ТОЧКОВА СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (СПАРИНГ) 
 
 

 
I. ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 

  
ДП 
Мъже/жени 

ДП 
Младежи/девойки 

ДП 
Кадети 

ДП 
Деца 

1-во място 80 40 20 10 

2-ро място 48 24 12 6 

3-то място 32 16 8 4 

 
- Усвоено първо място се зачита при минимум 3-състезатели в теглова категория; 
- Усвоено второ място се зачита при минимум 4-сътезатели в теглова категория; 
- Усвоено трето място се зачита при минимум 6-състезатели в теглова категория; 
- Клуб организирал и обезпечил турнир, от календара на Българска федерация по таекуон-до стил “WTF”, съгласно 

одобрен от Управителния съвет правилник за организация и провеждането на състезанието, получава бонус от 200 
точки;  

- Клуб получава бонус от 2 т. за всеки състезател над петия /т.е. 6-и, 7-и и т.н./, който участва в състезание.  
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II. МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 
МЪЖЕ И ЖЕНИ (17+ г.) 
 

Класиране 
Олимпийски 
игри 

Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Лятна 
универсиада 

Световно 
студентско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

Европейско 
студентско 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 6000 3000 2000 1500 750 600 500 500 200 200 100 

2 3600 1800 1200 900 450 360 300 300 120 120 60 

3-4 2400 1200 800 600 300 240 200 200 80 80 40 

5-6 1440 720 480 360 180 144 120     

7-8 864 432  216 108       

 
  
  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ (15-17 г.) 
  

Класиране 
Младежки 
олимпийски 
игри 

Световно 
първенство 

Европейско 
първенство -
21 г. 
 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 3000 1500 1200 1000 300 250 100 100 50 

2 1800 900 720 600 180 150 60 60 30 

3-4 1200 600 480 400 120 100 40 40 20 

5-6 720 360 288 240 72     

7-8 432 216        
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КАДЕТИ (12-14 г.) 
 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A/G1 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 750 500 150 125 50 50 25 

2 450 300 90 75 30 30 15 

3-4 300 200 60 50 20 20 10 

5-6 180 120 36     

7-8 108       

 
ДЕЦА (7-11 г.) 
 

Класиране 
MT-

A/G1 
МТ-B MT-C 

1 62,5 25 12,5 

2 37,5 15 7,5 

3-4 25 10 5 

 
- Усвоено първо място се зачита при минимум 4-ма състезатели в теглова категория; 
- Усвоена второ място се зачита при минимум 4-ма състезатели в теглова категория; 
- Усвоено трето място се зачита при минимум 6-ма състезатели в теглова категория. 
 
Международните турнири се разделят както следва: 
- Клас А/G1 – турнири определени WTF и ETU; 
- Клас B – турнири, с участието на минимум 15 държави, включени в Международния спортен календар на 

Федерацията; 
- Клас С – турнири с участието на минимум 4 държави, включени в Международния спортен календар на Федерацията, 
След приключването на Международния турнир, на базата на протоколите от него се определя неговия клас. При 
липса на протокол от класирането, водачът и треньорът на отбора изготвят докладна записка до Управителния съвет 
на федерацията с информация за турнира. Въз основа на тази докладна записка, УС определя класа на Турнира и 
приема или не същият да бъде точкуван.    
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ТОЧКОВА СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ (ПУМСЕ) 
 
I. ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
 

  
ДП 
Мъже/жени 

ДП 
Младежи/девойки 

ДП 
Кадети 

ДП 
Деца 

1-во място 40 20 10 5 

2-ро място 24 12 6 3 

3-то място 16 8 4 2 
 
- За ДСК, отборните класирания се премират със същите точки като за съответната възрастова група; 
- Организация на състезание одобрено от БФТ-WTF само в дисциплина пумсе се стимулира със 100 точки за клуба 

организатор 
 
МЪЖЕ И ЖЕНИ (17+ г.) 
 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 1500 1000 250 250 100 100 50 

2 900 600 150 150 60 60 30 
3-4 600 400 100 100 40 40 20 

5-6 360 240 60     
7-8 216       
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  ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ (15-17 г.) 
  

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 750 500 125 125 50 50 25 

2 450 300 75 75 30 30 15 

3-4 300 200 50 50 20 20 10 

5-6 180 120 30     

7-8 108      

 
КАДЕТИ (12-14 г.) 
 

Класиране 
Световно 
първенство 

Европейско 
първенство 

Европейско 
клубно 
първенство 

MT-A 
Балканско 
първенство 

МТ-B MT-C 

1 375 250 62,5 62,5 25 25 12,5 

2 225 150 37,5 37,5 15 15 7,5 

3-4 150 100 25 25 10 10 5 

5-6 90 60 15     

7-8 54       

 
ДЕЦА (7-11 г.) 
 
Класиране MT-A МТ-B MT-C 

1 31,25 12,5 6,25 

2 18,75 7,5 3,75 

3-4 12,5 5 2,5 

 
- За МСК, при участие в национален отбор на 2-ки или 3-ки, клуба се премира съответно с 60% за 2-ките и 40% в 3-
ките. 


