ПРОГРАМА
ЗА СПОРТНО РАЗВИТИЕ НА
ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА И ЮНОШИ
( утвърдена със заповед № РД -09-649/08.12.2008г.)

І. Въведение
Програмата за спортно развитие на талантливи деца и юноши е насочена към
изпълнение на един от основните приоритети на Държавната агенция за
младежта и спорта (ДАМС) – насърчаване на талантливи деца и юноши,
постигнали високи спортни резултати и с потенциал за развитие.
Програмата е съобразена с традициите в системата на спортната подготовка,
както и с непрекъснато растящото равнище на спортните постижения и
изключителната конкуренция.
Акцентът в програмата е прилагане на селективен подход при определяне на
спортистите, оптимизиране условията за спортното им развитие и стимулиране
на младите таланти, което да гарантира израстването им като спортисти от
световна величина.
Програмата е разработена с оглед прилагане проектното финансиране на
спортните федерации в областта на спортното развитие на талантливи деца и
юноши.
Програмата отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации,
чиято е отговорността за усъвършенстване на съществуващата система на
управление на тренировъчния процес и представянето на талантливите деца и
юноши на световни и европейски първенства. Оптимизирането на дейността им
и повишаването на техните отговорности и ангажименти е гаранция за успех и
ефективност на Програмата.

ІІ. Нормативна основа
Програмата за спортно развитие на талантливи деца и юноши се финансира
съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната
година в рамките на средствата за ДАМС и чл.50 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Член чл.34, ал.1, т.1, 59а, т.3, и чл.63, ал.1 от Закона за физическото
възпитание и спорта, чл.48, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
физическото възпитание и спорта, чл.4, т.3 от Наредба № Н-1 от 08.02.2007г. за
условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.

ІІІ. Основна цел
Ранно откриване, чрез качествен подбор, на талантливи деца и юноши до 18
години по олимпийските спортове и дисциплини, създаване на условия за
спортното им развитие, реализиране на високи спортни резултати и завоюване
на призови класирания на първите младежки олимпийски игри – Сингапур’2010.

ІV. Конкретни цели
1. Прилагане на система от предварително обявени критерии и показатели
за определяне на спортистите за включване по програмата.
2. Максимална изява на спортистите на световни и европейски първенства
и покриване на критериите за включване по програмата за олимпийска
подготовка.
3. Покриване на квоти за участие и завоюване на призови класирания на
първите младежките олимпийски игри – Сингапур’2010.
4. Стимулиране чрез стипендии развитието на младите спортистите,
постигнали спортни резултати в състезателната дейност.
5. Формиране чрез спорта на социални качества – толерантност,
солидарност, спазване принципите на „Феър плей”.
6.

Завишаване

на

отговорността

при

спазване

на

действащите

антидопингови правила и обединяване на усилията в борбата срещу допинга.
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7. Утвърждаване на програмно и проектно финансиране на дейностите по
програмата за повишаване ефективността при усвояване на предоставените
средства.
8. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране сред
обществото на дейностите по Програмата.

V. Принципи
Законосъобразност
Ефективност
Партньорство
Перспективност и устойчивост
Откритост и прозрачност
Нетърпимост към допинга
Отговорност за планираните постижения и резултати
Ресурсна осигуреност
Отчетност, контрол и отговорност

VІ. Партньори
Спортни федерации
Български олимпийски комитет
Държавни институции
Средства за масова информация

VІІ. Бенефициенти и обхват
Преки бенефициенти са лицензираните спортни федерации, администриращи
олимпийски спортове. Същите могат да кандидатстват с проекти по Програмата
със спортисти до 18 години, отговарящи на следните критерии:
1. Спортисти – първо ниво, класирали се до VIII място на световни
първенства и/или класирали се до VI място на европейски първенства за юноши
и девойки младша възраст по олимпийски дисциплини.
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2. Спортисти – второ ниво, класирали се до ХVІ място на световни
първенства и/или класирали се до ХІІ място на европейски първенства за мъже,
жени, юноши и девойки старша и младша възраст по олимпийски дисциплини.
3. Спортисти – трето ниво, с постигнат резултат и реални възможности
за придобиване на квоти през 2009г. за участие на първите младежки
олимпийски игри – Сингапур’2010.
4. За включване в първо ниво на спортисти класирали се от IV до VIII
място на световни първенства и/или от IV до VI място на европейски
първенства, общият брой на участниците в дисциплините по индивидуалните
спортове трябва да е не по малко от 30 на световно първенство и не по малко от
20 на европейско първенство. При по-малък брой участници, спортистите
попадат във второ ниво.
5. Класиранията за първо и второ ниво се признават от последно
проведените състезания.
6. Спортистите от трето ниво се определят по експертна оценка на ДАМС
и съгласувано с Българския олимпийски комитет.
Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта, ежегодно
определя списък с талантливи деца и юноши по програмата по предложение на
българските спортни федерации.

VІІІ. Дейности
1.Организационни:
1.1. публикуване на програмата в интернет страницата на ДАМС;
1.2. популяризиране на програмата чрез партньорите;
1.3. предоставяне на възможност на спортните федерации за участие с годишни
проекти за изпълнение на програмата – процедура по кандидатстване, внасяне
на проектите в деловодството на ДАМС;
1.4. разглеждане от експертна комисия на годишните проекти и даване на
становища за целесъобразните размери на финансовите средства по дейности;
1.5. изготвяне на списък на спортистите ;
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1.6. изготвяне на списък на треньорите, отговорни за подготовката на
спортистите;
1.7. издаване на заповед от председателя на ДАМС, с която:
1.7.1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;
1.7.2. одобрява и частично финансира предложения проект;
1.7.3. не одобрява и не финансира предложения проект.
2. Оперативни:
2.1. сключване на годишни договори с изпълнителите на одобрените проекти с
оглед регламентиране на условията за финансово подпомагане от ДАМС,
размера на утвърдените средства, тяхното законосъобразно и целесъобразно
разходване, отчитане и контрол, както и на взаимните задължения и
отговорности;
2.2. осъществяване на оперативно взаимодействие и активно партньорство за
изпълнение на програмата;
2.3. изпълнение на дейностите по реализиране на одобрените проекти;
2.4. предоставяне на стипендии на спортистите, чрез дебитни банкови карти;
2.5. предоставяне на премии на треньорите;
2.6. предоставяне на периодична информация в ДАМС за времето и мястото на
спортните дейности от изпълнителите на проектите;
2.7. извършване на наблюдение и проверки от представители на ДАМС за
изпълнение на горепосочените дейности;
2.8. изготвяне и предоставяне от изпълнителя на съдържателни и финансови
отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и в
срокове определени в договора за финансово подпомагане;
2.9. предоставяне от изпълнителя на информация за тренировъчната и
състезателната дейност на спортистите, включени по програмата, в срокове
определени в договора за финансово подпомагане.

ІХ. Условия за кандидатстване с проект
С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни федерации със
спортисти, отговарящи на критериите от раздел VІІ.
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Проектът се представя на формуляр по образец на ДАМС.
1. Изисквания към изпълнителя
Същият трябва:
1.1. да е регистриран като юридическо лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност;
1.2. да притежава валидна спортна лицензия;
1.3.

да

провежда

тренировъчна,

състезателна

и

организационно-

административна дейност в съответствие с нормативните изисквания;
1.4. да няма финансови задължения към държавата и общините;
1.5. да няма задължения към ДАМС по предходни договори;
1.6. да води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
1.7. да осъществява мерки срещу употребата на допингови вещества и насилието
в спорта.
2. Допълнителни изисквания
Изпълнителят трябва да има:
2.1. планиране и отчитане на тренировъчната и резултатите от състезателната
дейност;
2.2. оптимална структура на международния спортен календар;
2.3. треньорски кадри, притежаващи съответната квалификация;
2.4. материално-техническо осигуряване за ефективно осъществяване на
тренировъчния процес;
2.5. спортна база за реализиране на проекта.
3. Изисквания към съдържанието на проекта:
3.1. основна и конкретни цели;
3.2. списък на спортистите, покрили критериите за включване в програмата;
3.3. списък на треньорите с посочена професионална правоспособност и
квалификация;
3.4. описание на тренировъчната програма и на състезанията, включени в
международния спортен календар;
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3.5. правила на международната федерация за квалификации и участие на
първите младежки олимпийски игри - Сингапур’2010;
3.6. етапи и срокове за изпълнение на дейностите;
3.7. очаквани резултати от реализацията на проекта;
3.8. финансова обосновка за размера на исканите средства;
3.9. размер на собствените средства и източника;
3.10. наименование, местонахождение и собственост на спортната база, на която
ще се провеждат спортните дейности;
3.11. официални протоколи удостоверяващи, че спортистите са покрили
критериите на програмата;
3.12. копие от личните карти на спортистите.

Х. Критерии за оценка на проекта
1. Статут на спортната федерация
1.1. степен на реализиран резултат от финансираните дейности с проекта от
последната година;
1.2. традиции на вида спорт и перспективи за неговото развитие.
2. Приоритети на проекта
2.1. съответствие на проекта с целите на Програмата;
2.2. ясни, реалистични и конкретно формулирани цели, дейности и очаквани
резултати от изпълнението на проекта;
2.3. съотношение между необходими средства за реализиране на проекта и
собствените средства;
2.4. обективно проверими показатели и източници на оценка.
3. Планиране и отчетност
3.1. целесъобразно и законосъобразно разходване на одобрените средства при
изпълнение на проекта;
3.2. приоритетно разпределение на средствата по дейности;
3.3. предоставени в срок по предходни договорни задължения, съдържателен
отчет за изпълнението на проекта по дейности и финансов отчет за
целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата.
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ХІ. Показатели за оценка на проекта
1. Показатели за обществена популярност
1.1. брой спортисти, участвали в европейски и световни първенства;
1.2. брой спортисти, покрили критериите за включване в програмата.
2.Показатели за изпълнение
2.1. брой състезания и стартове от държавния и международния спортен
календар на спортистите, включени в програмата;
2.2. брой спортно-тренировъчни лагери, брой тренировъчни дни и брой
състезателни дни на спортистите, включени в програмата.
3. Показатели за резултат
3.1. брой спечелени медали и призови класирания на последно проведените
европейски и световни първенства от спортистите, включени в програмата;
3.2. брой спортисти, участвали в програмата и преминали в програмата за
олимпийска подготовка;
3.3. брой спортисти, спечелили квоти за участие на първите младежките
олимпийски игри – Сингапур’2010.

ХІІ. Регламент, процедура и срокове за кандидатстване
1. Кандидатстването с годишни проекти по Програмата за спортно
развитие на талантливи деца и юноши се извършва ежегодно до 1 декември на
предходната календарна година.
2. За включване на спортисти в трето ниво, спортните федерации могат да
внасят допълнения към проекта, след публикуване на регламентите на
международните федерации

за

квалификации

и участие

на

първите

младежките олимпийски игри – Сингапур’2010.
3. Спортните федерации, които нямат класирани спортисти за първо и
второ ниво, внасят уведомително писмо до 1 декември 2008г., че ще
кандидатстват със спортисти за трето ниво след публикуване на регламентите
на международните федерации за квалификации и участие на първите
младежките олимпийски игри – Сингапур’2010.
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4. Експертната комисия по т.1 от раздел VІІІ, подт. 1.4. разглежда
проектите, дава становище за целесъобразните размери на финансовите
средства по дейности и прави предложение на председателя на ДАМС за
общия размер на финансовите средства за всеки проект отделно.
5. Договорът за финансово подпомагане на спортните федерации по
Програма за спортно развитие на талантливи деца се сключва в едномесечен
срок от издаване на заповедта на председателя на ДАМС за одобряване на
проекта и на средствата по него.
6. Програмата се реализира ежегодно в рамките на съответната календарна
година.

ХІІІ. Очаквани резултати
1. Разработени и успешно реализирани годишни проекти по програмата.
2. Стимулиране на спортните федерации чрез реализиране на проектите
им по т.1 с цел:
2.1. усъвършенстване на тренировъчния и състезателния процес;
2.2. попълване и подмладяване състава на проектоолимпйския отбор с
талантливи спортисти, показали високи спортни постижения;
2.3. покриване на олимпийски квоти за участие на първите младежки
олимпийски игри - Сингапур’2010.
3. Създаване на мотивация в спортистите за участие в целогодишна
тренировъчна и състезателна дейност за изява и постигане на лични спортни
резултати.
4. Подобрена координация и взаимодействие между ДАМС и спортните
федерации.

ХІV. Финансиране и условия за разходване на средствата
1. Средствата необходими за изпълнение на Програмата се осигуряват
от бюджета на ДАМС и изпълнителя на проекта.
2.

Председателят

на

ДАМС

ежегодно

утвърждава

размера

на

финансовите средства по Програмата.
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3. Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти се
уреждат с годишен договор за спортно развитие на талантливи деца и юноши.
4. Договорът между спортната федерация и ДАМС се сключва
задължително в писмена форма и включва клаузи относно:
4.1. предмет на договора, включващ и размера на финансовите средства;
4.2. срок на договора;
4.3. права и задължения на страните;
4.4. финансиране;
4.5. отговорност и санкции;
4.6. прекратяване на договора;
4.7. други условия на договора.
5. Неразделна част от договора е двустранно подписано приложение за
разпределение на средствата по дейности по одобрения проект.
6. Предоставените финансови средства на спортните федерации могат да
бъдат разходвани за:
6.1. подготовка и възстановяване;
6.2. премии на треньорите;
6.3. участие в квалификации за първите младежки олимпийски игри Сингапур’2010.
7. За изброените дейности по Програмата се изготвя финансова обосновка
при спазване на следните параметри:
7.1. пансионат, включително и средства за възстановяване до 45 лева на ден;
7.2. пансионат, такса участие и пътни разходи за участие в квалификационни
състезания за първите младежки олимпийски игри Сингапур’2010 по регламент
на международните федерации;
7.3. месечни премии в лева на треньорите, пряко свързани с подготовката на
спортистите, включени в първо и второ ниво на програмата, съгласно т.8.
8. На спортистите, включени в първо и второ ниво на програмата могат да
бъдат предоставени месечни стипендии, а на треньорите, пряко свързани с
подготовката им месечни премии, както следва:

10

първо ниво

спортисти

треньори

до 220 лв.

до 220 лв.

и II-VІ-то място на ЕП

до 180 лв.

до 180 лв.

второ ниво

спортисти

треньори

І-ІІІ-то място на СП
и І-во място на ЕП
IV-VІІІ-мо място на СП

до ХVІ -то място на СП
и до ХІІ-то място на ЕП

до 150 лв.

до 150 лв.

9. Спортистите, постигнали спортни резултати и навършили 18 години в
годината в която е постигнат спортния резултат, остават в програмата за една
календарна година.
10. Средствата за стипендии на спортистите се предоставят чрез дебитни
карти, издадени от Държавната агенция за младежта и спорта на името на
спортистите.
11. Спортните федерации предоставят средствата за премии на треньорите
с банков превод в съответствие с двустранно подписаното приложение към
годишния договор за спортно развитие на талантливи деца и юноши.
12. На треньори имащи повече от един спортисти, включени по
програмата, се предоставя една премия, за най-добре представилия се
състезател.
13. Спортистите губят правото си на стипендия, както и треньорите им на
премия, като средствата не могат да бъдат пренасочвани, когато:
13.1. получават стипендия и/или премия по други програми на ДАМС;
13.2. прекратят тренировъчна и състезателна дейност;
13.3. спортистите са уличени в употреба на забранени стимулиращи средства.
14. Предоставените финансови средства не могат да бъдат разходвани за
дейности, извършени извън периода на действие на проекта по Програмата и
извън посочените дейности в приложенията към годишния договор за спортно
развитие на талантливи деца и юноши.
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15. В случай на необходимост и при мотивирано искане от съответната
спортна федерация, може да се направи корекция на размера на средствата по
посочените дейности в приложенията, без това да води до промяна на общия
размер на средствата по проекта.

ХVІ. Мониторинг и оценка на програмата
1. Анализът и отчитането на изпълнението на дейностите, включени в
Програмата се осъществяват от спортните федерации.
2. Координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на
дейностите, включени в Програмата, се осъществяват от ДАМС.
3. За ефективната реализация на т.1 и т.2 е необходимо:
3.1. редовно и периодично събиране на информация за степента на
изпълнение на поставените цели в Програмата;
3.2. своевременно ефективно разрешаване на възникнали проблеми в
областта на детско-юношеския спорт;
3.3. редовно и системно информиране за изпълнението на програмата;
3.4. осигуряване на по-голяма прозрачност;
3.5. подобряване на възможностите за прогнозиране, планиране и
управление на програмата.
4. Ежегодно след реализиране на Програмата, в зависимост от
постигнатите резултати, дейностите й могат да бъдат продължени,
допълнени или променени.
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