
Приложение № 3

Спортен клуб …………………………………………………..............               
(наименование)

Гр./с …………………………………............................................                               

Спорт ………………………………………………..

ИНФОРМАЦИОНЕН ФИНАНСОВ ПЛАН НА СПОРТНИЯ КЛУБ

А.
РАЗМЕР НА ОДОБРЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ОТ 
ОБЩИНА БУРГАС

1 Подготовка и възстановяване на спортисти 
1.1. Разходи за провеждане на спортни лагери

1.2.
Разходи за медицински прегледи на спортисти.
Допустим е разходът, извършен в специализирано звено за спортна медицина

2
Разходи за участие в Държавен и Международен спортен календар (с 
изключение на национални състезатели)

2.1.
Разходи за храна и нощувки на състезатели и треньори в деня на провеждане на 
състезанието

2.2.
Разходи за пътуване от гр.Несебър  до мястото на провеждане на състезанието от 
ДСК и обратно за физическите лица – състезатели, треньори и спортни животни

2.3. Разходи за охрана, свързани с домакински състезания

2.4.
Разходи за медицинско обслужване, извършено от медицинско звено за спешна 
помощ при провеждане на домакински първенства

2.5.
Разходи за гориво на спортни съоръжения (яхти, лодки, състезателни автомобили 
и др.)

2.6.
Разходи за храна за спортни животни (коне, гълъби и др.), с които се участва в 
спортни състезания.

3
Разходи за наем на спортна база, находяща се на територията на община 
Несебър

    4
Разходи за закупуване на екипировка и спортни пособия, с изключение на 
дълготрайни материални активи

    5 Разходи за такси за участие в състезание, доказани със съответните първични
документи по Закона за счетоводството;

    6
Разходи за заплати, в т.ч хонорари по граждански договори на треньори и 
други лица, свързани със състезателно-тренировъчната дейност.

ОДОБРЕНА СУМА ПО РАЗДЕЛ А:

Б. 
РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО 
ДЕЙНОСТИ за ДЮШ и/или АМАТЬОРСКИ ОТБОР ГРУПА
МЪЖЕ/ЖЕНИ

Лева



1 Членски внос

2
Други (описват се)

ВСИЧКО по раздел Б:

В. 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ 
ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ за ДЮШ и/или АМАТЬОРСКИ ОТБОР 
ГРУПА МЪЖЕ/ЖЕНИ
(Задължително се попълва от клубове с филиали в други общини)

организация
цел на 
подпомагането

видове разходи стойност

ВСИЧКО по раздел В:

Г. ДРУГ ВИД ПОДПОМАГАНЕ

организация
цел на 
подпомагането

видове разходи стойност

ВСИЧКО по раздел Г:

ОБЩО:

Задължително:
1. Попълват се всички полета по раздели А, Б, В и Г
2. За вписаните разходи по раздел А от Информационния финансов план не трябва да се
получават публични средства от други организации.

Председател: ………………………………………………………..
(име, фамилия, подпис и печат)

Дата: ………………….


