РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на младежта и спорта
Изх. № 09-00-26
Дата: 04.01.2019 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА......................................
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Във връзка със сключения договор с ММС за изпълнение на одобрения Ви проект по
„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2019 г. (Програмата), Ви
предоставяме указания за отчитане на средствата:
Съгласно горецитирания договор се задължавате да внасяте в деловодството на
Министерство на младежта и спорта (ММС) в определените срокове отчети по утвърдени
образци по направленията, както следва:
I. Направление I „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“
1. Ежемесечни отчети за преведените средства на спортисти, треньори и длъжностни лица
и преведените средства към търговските дружества с държавно участие в капитала, на които
министъра на младежта и спорта е принципал.
2. Съдържателен отчет за дейността (шестмесечен/годишен) – Образец № 4 и
придружаващите го документи:
- Отчети на треньорите за изпълнението на показателите от тренировъчната програма;
- Отчет за контрол на ефективността на тренировъчните въздействия – Образец № 5;
- Протокол от проведено състезание от ДСК – Образец № 6.
Съдържателните отчети се придружават от документи, доказващи изпълнението на
включените дейности, проведените състезания и спортни прояви – протоколи за проведени
състезания или прояви от ДСК и МСК в т.ч. наредби и/или документи, регламентиращи
тяхното провеждане и участие, както и оценка за дейностите, информация за изпълнение на
целите на проекта, резултати и перспективи за спортно развитие. Прилага се и списък на
лицата, удостоверяващи с подпис получаването на личната спортна екипировка.
3. Финансов отчет за целевото разходване на средствата (шестмесечен/годишен) –
Образец №7, с таблици от № 1 до № 8 включително.
При отчитане на средствата, предоставени от ММС, свързани с:
 „Подготовка, възстановяване и транспортни разходи на спортисти по групи“ – трябва
да са описани първичните счетоводни документи, от които да е видно как са разходвани
средствата, одобрени поименно за всеки спортист, треньор и длъжностно лице.
 „Подготовка по вид спорт на спортисти и/или отбори за участие в състезания от МСК“
– трябва да са описани първичните счетоводни документи, от които да е видно как са
разходвани средствата, одобрени по вид спорт или за подготовка за участие в конкретна
проява от МСК.
Предоставените средства могат да се разходват само за видовете дейности, включени във
Финансовия план – Приложение А към договора и в срока на договора. При изготвянето на
финансовите отчети за отделните видове разходи се описват първичните счетоводни
документи, съставени при тяхното извършване.

II. Направление II „Спорт в свободното време за хора с увреждания“
1. Съдържателен отчет за дейността – Образец № 4 и придружаващите го документи:
- Списъци с имена на лицата, включени в проекта;
- Списъци с имена, телефони и/или данни на спортните специалисти, включени в
проекта;
- Списък на лицата, удостоверяващи с подпис получаването на личната спортна
екипировка;
- Анкетни карти от лица, участвали в спортните занимания;
- Снимки, CD, копия от публикации в медии, информационни материали и др.
2. Финансов отчет за целевото разходване на средствата – Образец №7, таблица № 9 и
опис на разходо-оправдателните документи за извършените плащания.
Предоставените средства могат да се разходват само за видовете дейности, включени във
Финансовия план – Приложение Б към договора и в срока на договора. При изготвянето на
финансовия отчет за отделните видове разходи се описват първичните счетоводни документи,
съставени при тяхното извършване.
При отчитане на средствата, предоставени от ММС, свързани със „Закупуване на спортни
уреди, пособия, помощни средства и екипировка, свързани с провеждане на заниманията по
съответния вид спорт“ – разходите трябва да са извършени не по-късно от първата половина
от времетраенето на проекта.
Образците на документи по Програмата са публикувани в интернет страницата на ММС –
секция „Програми“, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2019 г.,
документи към одобрените проекти на спортни организации.
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