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За определяне на количествените и качествените показатели за оценка 
на дейностите на спортните клубове по Самбо /СК/ във връзка с 
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I. ЦЕЛ 
Настоящата наредба третира реда и начина на показателите на оценка на дейността на 
СК в Р България, във връзка с финансирането им от ММС. 
 

II. ПРАВО НА ФИНАНСИРАНЕ 
За да участва с проект и да бъде финансиран от ММС, всеки СК трябва да покрива 
следните критерии: 
1.Да е вписан в Регистъра на лицензираните спортни организации и спортни клубове – 
техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС към ММС. 
2. Да е член на Българска федерация по самбо 
 

III. РЕД И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
1.До 31.12.2022 г.  Спортните клубове представят проект за финансиране съгласно: 

 Наредбата на Б Ф Самбо за определяне на количествените и качествени 
показатели. 

 Проектът завършва с общия брой точки за СК. 
Три членна комисия проверява проектите и нанася корекции ако има такива. 

Указания на Б Ф самбо за прилагане на Наредбата за финансиране от ММС 
 
1.  При отчета състезателите получават по 100% от стойността на точката. 
2. Отчитането на всеки състезател да се извършва, като се изписват трите му имена и 
ЕГН, като се изреждат последователно класиранията му в ДЛОШ. Изписването да 
започва от момчета, момичета, кадети, кадетки и т.н. по възходящ ред. 
 
Отчитането на възрастовите групи става с коефициент за обхват. Коефициентите за 
обхват са следните: 

 
Таблица № 1  

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА               КОЕФИЦИЕНТ 

Една възрастова група 1.0 

Две възрастови групи 1.2 

Три възрастови групи 1.3 

Четири възрастови групи 1.4 

Пет възрастови групи 1.5 

Шест възрастови групи 1.6 

Седем възрастови групи 1.7 

 



За да покрие критериите за обхват СК трябва да участват със следния 
брой състезатели: 

 
 

Таблица №2  
 
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА 10-12 год. 6 
МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА 13-14 год. 6 
КАДЕТИ И КАДЕТКИ 6 
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 18 г.  6 
ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ ДО 20 г.  6 
МЪЖЕ И ЖЕНИ 5 
БОЙНО САМБО 4 

 
Уточнение:  Един състезател може да бъде отчитан само в една възрастова група при 
коефициента за обхват. 
 
Коефициентът при отборното класиране е 2 /две/, като броя на точките е посочен в 
таблицата за индивидуално класиране за различните възрастови групи. Полученият 
сбор от точки при отборното класиране не се умножава по коефициент за отдалеченост  
/Таблица 3/ и по коефициент за обхват /Таблица 1/. 
 
 
ПРИМЕР: 
Първо място мъже - 80 точки X коефициент 2 - 160 точки. 
 

 СК чиито състезател е преминал в НСА и СУ /и си променя клубната 
принадлежност/ получава по 100 точки.  

След събиране на точките от:  
 Проекта на СК за финансиране 

 
ПРИМЕР 
1-во място мъже - 80 точки по коефициент на отдалеченост е равно на .......... точки. 
Общия брой получени точки от индивидуалните класирания за всички възрастови групи 
се събират с общия брой точки от отборните класирания и получената сума се умножава 
по  коефициента за обхват. Към тези точки се прибавят и точките от ученици в НСА и/или 
СУ. Получената сума е крайният резултат на проекта.  
 
 
 
 
 



Таблица № 3 

 

КИЛОМЕТРИ ОТДАЛЕЧЕНОСТ 

0 - 50 0% 
50 — 150 20% 
150-250 30% 
250-350 40% 
над 350 50% 

 

Таблица №4 

За определяне на точките според състезанието и класирането. 

 
Класиране 

/място/ 

Мъже, 
жени и 
бойно 
самбо 

Младежи и 
девойки до 
20 г. 

Младежи и 
девойки до 
18 г. 

Кадети и 
кадетки 

Момчета и 
момичета 
13-14 
години 

Момчета и 
момичета 
10-12 
години 

 ДЛОШ ДЛОШ ДЛОШ ДЛОШ ДЛОШ ДЛОШ 
1 Първо 80 50 45 35 30 30 
2 Второ 65 40 40 30 25 25 
3 Трето 60 35 35 25 20 20 
5 Пето 45 30 25 20 15 15 
7 Седмо 35 25 20 15 10 10 
9 Девето 30 20 15 10 5 5 
 

Категории с конкуренция до 3 състезатели получават 50% от точките по таблица №4. 

Наредбата е изработена съгласно изискванията на Наредба №1 на ММС. 

Настоящата Наредба е утвърдена с протокол № 5 /14.12.2022 г. на УС на БФ самбо. 

Наредбата влиза в сила от 15.12.2022 г. 

Краен срок за получаване на отчетните форми – 21.12.2022 г. 

 

 

Председател УС на БФ САМБО: 

Росен Димитров 


