ПРОГРАМА
ЗА ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА
( утвърдена със заповед № РД -09-614/25.11.2008г.)

І. Обосновка
Програмата за олимпийска подготовка е разработена в изпълнение на
националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и в
съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта. Насочена е към
изпълнение на един от основните приоритети на Държавната агенция за младежта
и спорта (ДАМС) – издигане и утвърждаване на спортния престиж на страната,
провеждане на целогодишен високоефективен тренировъчен процес и финансова
подкрепа на спортистите от проектоолимпийския отбор на Република България.
Програмата е съобразена с дългогодишните традиции у нас в областта на
олимпийската подготовка, както и с тенденциите на развитие на олимпийските
спортове в европейските страни и света.
Акцентът в програмата е прилагането на селективния подход при подбора на
талантливи спортисти, определянето на опитни треньори и включването по
определени критерии на изявени млади спортисти в състава на звеното за
олимпийска подготовка с оглед повишаване на тяхната конкурентноспособност.
Програмата е разработена с оглед прилагане метода на програмно-проектното
финансиране на спортните федерации, заложено в Наредба Н-1 от 8.02.2007г. за
условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности. Дава
се приоритет на проекти и инициативи с комплексен подход, значимост и
предсказуемост на очаквания резултат с цел постигане на високи спортни
резултати на европейски и световни първенства и достойно представяне на
Олимпийски игри.
С изпълнение на Програмата се предприемат действия насочени към
определяне на ясни параметри и по-добра ефективност и целенасоченост на
средствата съчетани с поетапен контрол.

Програмата отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации,
чиято е отговорността за усъвършенстване на методите и средствата за
подготовка и управление на тренировъчния процес на спортистите от
проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка, като се спазва
принципа при равни тренировъчни условия да се предпочитат българските
спортни бази. Активното им включване, оптимизиране на дейността им и
повишаване на техните ангажименти и отговорности е гаранция за успех и
ефективност на Програмата.
ІІ. Нормативна основа
Програмата за олимпийска подготовка 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.
Програмата се реализира в съответствие с чл. 4, т.5 и т.12, чл.8, ал.3, т.6, чл.36,
ал.4, чл.58, т.8, чл. 59б, ал.2, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта,
чл.49, чл.50 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта, чл.4, т.1 от Наредба № Н-1 от 8.02.2007г. за условията и реда
за финансово подпомагане от ДАМС на спортни дейности.
ІІІ. Основна цел
Издигане на спортния престиж на нацията чрез осигуряване на ефективно
финансиране и контрол на олимпийската подготовка.
ІV. Конкретни цели
1. Провеждане на целогодишен високоефективен тренировъчен процес.
2. Планиране и периодизация на спортната тренировка.
3. Усъвършенстване на спортната подготовка и постигане на високи спортни
резултати.
4. Създаване на организационни и технологични предпоставки за повишаване
ролята на спортно-методическия контрол.
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5. Създаване на условия и възможности за успешно представяне на
спортистите от проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка
на световни и европейски първенства и на олимпийски игри.
6. Спазване на действащите антидопингови правила и обединяване на
усилията в борбата срещу употребата на допингови вещества и методи.
7. Прилагане на програмно-проектното финансиране и контрол на дейностите
по олимпийска подготовка за повишаване ефективността при усвояване на
предоставените средства.
8. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране сред
обществото на олимпийските ценности и постигнатите резултати.
V. Принципи
Законосъобразност
Ефективност
Партньорство и консолидация
Перспективност и устойчивост
Откритост и прозрачност
Нетърпимост към допинга
Планиране на конкретни постижения и резултати
Ресурсна осигуреност
Отчетност, контрол и отговорност
VІ. Партньори
Български олимпийски комитет
Спортни федерации
Държавни институции
Научни институти
Средства за масова информация

VІІ. Бенефициенти и обхват
Преки

бенефициенти

са

лицензирани

спортни

федерации,

развиващи

олимпийски дисциплини, които отговарят на следните критерии:
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1. Спортни федерации по индивидуални спортове, които имат относителен
дял по голям от единица от завоювани медали спрямо спечелените общо за
България медали на летни и зимни олимпийски игри от 1952 до 2008 година, без
Игрите на ХХІІ Олимпиада Москва’1980.
2. Спортни федерации по колективни спортове с класиране от I до VIII
място на проведените от 1952 до 2008 година до сега летни и зимни олимпийски
игри, без Игрите на ХХІІ Олимпиада Москва’1980.
3. Спортните федерации по т.1 и 2 с проекта предлагат за включване в
Програмата за олимпийска подготовка отбори или спортисти, в т.ч.:
3.1. в проектоолимпийския отбор - мъже и жени, с класирания по
олимпийски дисциплини от предходните две години на:
3.1.1.олимпийски игри от I до VIII място;
3.1.2. световни първенства от I до VIII място;
3.1.3. европейски първенства от I до VІ място.
3.2. в звеното за олимпийска подготовка - младежи и юноши/девойки
старша възраст, с класирания по олимпийски дисциплини от предходните две
години на:
3.2.1. световни първенства от І до VІІІ място;
3.2.2. европейски първенства от І до VІ място.
Класирането на щафети при участие на европейски и/или на световни
първенства не се включва в критериите за определяне състава по Програмата за
олимпийска подготовка.
4. Спортистите от звеното за олимпийска подготовка, ако преминат
възрастовата граница за мъже и жени, им се запазва статута, аналогичен на този
за младежи и юноши/девойки старша възраст, ако до две години не покрият
критериите на Програмата за категорията „спортисти – мъже и жени”.
5. Спортни федерации, включени в Програмата за олимпийска подготовка, за
постигане на очакваните резултати могат:
5.1. да предлагат спортисти с потенциал за спортно развитие и постигнати
реални постижения в олимпийски дисциплини, потвърдено с експертно
становище от ДАМС, за включване с олимпийски карти в проектоолимпийския
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отбор или звеното за олимпийска подготовка, които да се финансират с проекта
по Програмата;
5.2. в случаите, когато един или повече спортисти, показват слаби резултати
или напуснат съставите на многоместни лодки, ансамбли, отбори (при
колективните спортове), след мотивирано писмено предложение и/или експертно
становище от ДАМС, да ги подменят еднократно;
5.3. в случай на необходимост, след мотивирано писмено предложение и
експертно становище на ДАМС, да бъдат заменяни треньори, лекари и други лица
от спортно-техническия и медицинския екип, включени в проекта.
VІІІ. Дейности
1. Организационни:
публикуване на Програмата в интернет страницата на ДАМС;
популяризиране на Програмата чрез партньорите;
изготвяне на списък на спортистите за включване в проектоолимипйския отбор
и звеното за олимпийска подготовка;
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;
разглеждане от експертна комисия по чл.26, ал.1, т.1 на Наредба № Н-1 от
8.02.2007г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни
дейности на годишните проекти и даване на становища за целесъобразните
размери на финансовите средства по дейности;
издаване на заповед от председателя на ДАМС, с която:
1.6.1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;
1.6.2. одобрява и частично финансира предложения проект;
1.6.3. не одобрява и не финансира предложения проект.
2.Оперативни:
сключване на годишни договори с изпълнителите на одобрените проекти с
оглед регламентиране на условията за финансово подпомагане от ДАМС, размера
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на утвърдените средства, тяхното целесъобразното разходване и отчитане, както и
на взаимните задължения и отговорности;
осъществяване на оперативно взаимодействие и активно партньорство за
изпълнение на Програмата;
изпълнение на дейностите по реализиране на одобрените проекти;
системно извършване от представители на ДАМС на спортно-методически
контрол на тренировъчния процес и проверки за изпълнение на горепосочените
дейности в съответствие със сключения договор;
изготвяне и предоставяне от изпълнителя на тримесечни доклади за
дейностите и очакваните резултати по олимпийска подготовка и на тримесечни
финансови

отчети

в

съответствие

с

изискванията

на

счетоводното

законодателство и Наредба Н-1 от 8.02.2007г. за условията и реда за финансово
подпомагане от ДАМС на спортни дейности в срокове, определени в договора за
финансово подпомагане.
ІХ. Управление на тренировъчния процес
Приоритет на Програмата за олимпийска подготовка е да осигури
необходимите условия за пълноценен тренировъчен и състезателен процес на
спортистите от проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка.
Изпълнението на този приоритет е свързано с анализ на тренировъчния процес,
представянето и постигнатите резултати през отделните етапи на подготовката и
прогностичната оценка при селекцията на спортисти за проектоолимпийския
отбор и формирането на олимпийския резерв. Управлението на подготовката
изисква създаване на система за оценка и контрол на тренировъчния процес, като
планирането и периодизацията на спортната тренировка включва:
1. предстоящи прояви – състезания, тренировъчни лагери;
2. вид на периодизацията (едно, дву и трициклична) разделена на периоди,
фази, мезоцикли, микроцикли, тренировъчни занимания;
3. фактори и компоненти на спортното постижение – съобразно спецификата
на вида спорт (физически качества, технико-тактически навици, умения,
психически качества и др.);
6

4. параметри на тренировъчното натоварване - обем и интензивност, брой
серии, характер на възстановяването между сериите, продължителност на
възстановяването между сериите, брой повторения, характер на възстановяването
между повторенията, продължителност на възстановяването между повторенията,
работни енергетични зони (пулсова честота, лактат);
5. общи и специални тренировъчни показатели (средства) разпределени по
микроцикли;
6. контрол на подготовката – тестови изпитания в различните направления
(страни) на подготовката – физическа, техническа, тактическа, психическа;
7. управление на подготовката – координация и реализация на тренировъчните
планове.
Х. Условия за кандидатстване с проект
Спортните федерации, които кандидатстват с проекти, трябва да спазват
изискванията и условията на Програмата и критериите на раздел VІІ. Проектът се
представя на формуляр по образец на ДАМС.
1. Изисквания към изпълнителя.
Същият трябва да:
е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност;
притежава валидна спортна лицензия;
провежда

тренировъчна,

състезателна

и

организационно-

административна дейност в съответствие с нормативните изисквания;
има ясно формулирани очаквани резултати;
няма финансови задължения към държавата и общините;
е изпълнил добросъвестно задълженията си по предходни договори към
ДАМС;
води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
осъществяват мерки срещу насилието в спорта и употребата на допинг
вещества и методи.
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2. Допълнителни изисквания
Изпълнителят трябва да има:
годишно планиране и отчитане на тренировъчната и резултатите от
състезателната дейност;
оптимална структура на държавния и международния спортен календар;
треньорски кадри, притежаващи професионална правоспособност и
квалификация, подпомагани от спортно-технически и медицински екипи;
научно осигуряване за осъществяване на контрол върху основните
фактори на спортното постижение;
материално-техническо осигуряване за осъществяване на ефективен
тренировъчен процес;
спортна база за реализиране на проекта.
3. Изисквания към съдържанието на проекта:
3.1. основна и конкретни цели;
3.2. списък на спортистите и длъжностните лица;
3.3. подробно описание на годишната тренировъчна програма и на проявите,
включени в международния спортен календар (МСК), за които се кандидатства за
финансиране;
3.4. етапи и срокове за изпълнение на дейностите, определени с годишния
план за спортна подготовка;
3.5. очаквани резултати по етапи и ефект (показатели) - брой на участниците
в спортните прояви, класиране, спортни резултати и др.;
3.6. форми на контрол на тренировъчния процес и оптимизиране на
спортната подготовка;
3.7. финансова обосновка за размера на исканите средства в съответствие с
обявените регламенти за съответните състезания на страната-домакин;
3.8. източници и размер на собствените средства;
3.9. наименование, местонахождение, състояние и собственост на спортните
обекти, на които ще се изпълняват дейностите по проекта.
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ХІ. Критерии за оценка на проекта
1. Приоритети на проекта
съответствие на проекта с целите на Програмата;
ясни, реалистични и конкретно формулирани цели, дейности и очаквани
резултати от изпълнението на проекта;
обективно проверими показатели и източници за оценка/проверка на
резултатите от изпълнение на годишния план за спортна подготовка;
кадрова и ресурсна осигуреност на дейностите;
съотношение между необходими средства за реализиране на проекта и
собствените средства.
2. Планиране и отчетност
изготвяне и отчитане на годишните тренировъчни план-графици за
подготовката на състезателите;
планиране и отчитане ефекта на подготовката 3-4 пъти в годината по
група мезоцикли;
конкретизирани и обосновани разходи за изпълнение на проекта;
приоритетно разпределение на средствата по дейности;
представяни в срок на доклади за изпълнението на проекта по дейности и
финансови отчети за целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата
по предходни договорни задължения.
ХІІ. Показатели за оценка на проекта
1. Показатели за обществена популярност
1.1. брой участия на олимпийски игри;
1.2. брой спортисти, участвали на олимпийски игри;
1.3. брой дисциплини в които има участие на спортисти в олимпийски игри;
1.4. брой спечелени медали и точки на олимпийски игри.
2.Показатели за изпълнение
брой състезания и стартове от държавния и международния спортен календар,
брой централизирани спортно-тренировъчни лагери, брой тренировъчни дни,
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брой тренировки (моделирани и контролни), тренировъчни часове, брой тестове и
брой състезателни дни на спортистите от проектоолимпийския отбор;
брой

участия

в

проявите

от

ДСК

и

МСК

на

спортистите

от

проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка;
брой

спортно-педагогически

тествания

и

комплексни

функционални

изследвания.
3. Показатели за резултат
3.1. брой спечелени медали и призови класирания на последно проведените
олимпийски игри;
3.2. брой спечелени медали и призови класирания на последно проведените
световни първенства на спортистите от проектоолимпийския отбор и звеното за
олимпийска подготовка;
3.3. брой спечелени медали и призови класирания на последно проведените
европейски първенства на спортистите от проектоолимпийския отбор и звеното за
олимпийска подготовка;
3.4. брой призови класирания и спортни резултати по етапно и годишно.
ХІІІ. Регламент, процедура и срокове за кандидатстване
1. Кандидатстването с годишни проекти за олимпийска подготовка по
Програмата се извършва ежегодно до 1 декември на предходната календарна
година.
2. Експертната комисия по т.1.5 на раздел VІІІ прави предложения до
председателя на ДАМС за общия размер на финансовите средства по внесените
проекти.
3. Договорът за финансово подпомагане на спортните федерации по
олимпийската подготовка се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта
на председателя на ДАМС за одобряване на проекта.
4. Програмата се реализира ежегодно в рамките на съответната календарна
година.
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ХІV. Очаквани резултати
1. Разработени и успешно реализирани годишни проекти по олимпийска
подготовка от лицензирани спортни федерации и постигане на високи спортни
резултати на световни и европейски първенства и успешно представяне на
олимпийски игри.
2. Осъществяване от спортните федерации на дейностите по проектите,
съгласно одобрените параметри, с цел:
2.1. усъвършенстване на тренировъчния и състезателния процес по световните
стандарти в спорта;
2.2. попълване и подмладяване състава на проектоолимипйския отбор с
талантливи спортисти, показали високи спортни постижения;
2.3. оптимално

осигуряване

подготовката

на

спортистите

от

проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка;
2.4. законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата.
3. Създаване на мотивация в спортистите за участие в целогодишна
тренировъчна и състезателна дейност за изява и постигане на лични спортни
резултати.
4. Мотивиране на треньорите, спортно-техническите и медицинските екипи за
пълноценно включване при реализиране на Програмата.
5. Подобрена координация и взаимодействие между ДАМС и спортните
федерации при равни тренировъчни условия да се предпочитат и използват
българските спортни бази за олимпийска подготовка.
6. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на
постиженията на спортистите от проектоолимпийския отбор и звеното за
олимпийска подготовка.
ХV. Финансиране и условия за разходване на средствата
1.

Средствата необходими за изпълнение на Програмата се осигуряват от

консолидирания бюджет на ДАМС и изпълнителя на проекта.
2.

Председателят на ДАМС ежегодно утвърждава размера на финансовите

средства по Програмата за олимпийска подготовка.
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3. Условията за финансово подпомагане на одобрените проекти се уреждат с
годишен договор за олимпийска подготовка със съответната федерация.
4. Договорът между спортната федерация и ДАМС се сключва задължително в
писмена форма и включва клаузи за:
4.1. предмета на договора;
4.2. правата и задълженията на страните, размера на финансовите средства;
срок на договора и очаквани резултати по етапи;
4.3. финансиране;
4.4. отговорност, санкции и форма на контрол;
4.5. прекратяване на договора;
4.6. други условия на договора.
5. Неразделна част от договора са двустранно подписани приложения:
5.1. за разпределение на средствата по дейности от одобрения проект;
5.2. със списък на спортистите и длъжностните лица, пряко свързани с
дейностите по проекта и техните годишни премии.
6. Предоставените финансови средства на спортните федерации могат да бъдат
разходвани за:
6.1.

организиране

и

провеждане

на

подготовка

на

спортистите

от

проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка;
6.2. участие на състезания от международния спортен календар на
федерацията;
6.3. материално-техническо осигуряване, закупуване на спортна екипировка,
спортни уреди и пособия, специализирана апаратура, консумативи свързани с
спецификата на съответния вид спорт, медикаменти и средства за възстановяване,
които не са включени в списъка на забранените допинг вещества и методи, приет
от Световната антидопингова агенция;
6.4. наеми и консумативи за ползване на спортни бази на организации, както и
такива, предоставени за управление на Национална спортна база – ЕАД, по време
на тренировъчни лагери;
6.5. премии на спортисти и длъжностни лица, включени в дейностите по
изпълнение на проекта.
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7. За изброените дейности по Програмата спортните федерации изготвят
финансова обосновка при спазване на следните параметри:
7.1. пансионат до 70 лева на ден за мъже/жени и до 45 лева за младежи и
юноши/девойки старша възраст по време на централизираната подготовка в
България, включително и за привлечените спаринг-партньори в централизираните
спортно-тренировъчни лагери;
7.2. пансионат до 140 лева на ден за всеки участник и пътни по време на
подготвителни лагери в чужбина;
7.3. пансионат, такса правоучастие и пътни по време на състезания от
международния спортен календар в съответствие с изискванията на страната
домакин;
7.4. месечни премии в лева, които се определят в зависимост от по-доброто
класиране през последните две години на спортистите на световни първенства
/СП/, европейски първенства /ЕП/ и на проведени през този период Олимпийски
игри /ОИ/, както следва:
мъже/жени

младежи, юн/дев ст. възраст

Класиране

ОИ

СП

ЕП

СП

ЕП

І място

1300

1000

800

500

400

ІІ място

1200

900

700

450

350

ІІІ място

1000

800

600

400

300

ІV място

800

600

400

350

250

V място

800

600

400

350

250

VІ място

800

600

400

350

250

VІІ място

600

500

300

VІІІ място

600

500

300

8. Старши треньорите получават месечни премии в размер на 100% от премията
на

най-добре

класиралия

се

спортист

на

Олимпийски

игри

или

на

световно/европейско първенство, а помощник-треньорите до 70% от премията на
старши треньора. Личните треньори, ако са включени по Програмата за
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олимпийска подготовка като такива, получават месечни премии в размер до 70%
от премията на спортиста.
9. Спортистите с олимпийски карти и техните треньори имат право на месечни
премии при мъжете и жените от 350 лева, а при младежите, юношите и девойките
от 250 лева.
10. Месечните премии на лекари, психолози и специалисти по научно
осигуряване (НПЛ) е до 600 лева, а на масажисти, оръжейници, хореографи,
корепетитори, ваксмайстори и др. е до 400 лева. Длъжностните лица могат да
получават месечни премии по програмите на ДАМС само по един спорт.
11. Спортните федерации предоставят ежемесечно средствата за премии на
спортистите и длъжностните лица по банков път в съответствие с двустранно
подписаното приложение към годишния договор за олимпийска подготовка.
12. Спортистите и треньорите губят правото си на премия, когато:
12.1 прекратят тренировъчна и състезателна дейност;
12.2. са уличени в употребата на допингови вещества и методи, както и в други
нарушения на антидопинговите правила, считано от момента на тяхното
констатиране.
13. 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 олимпийска
подготовка. В случай на взаимно съгласие могат да настъпят промени само по
съдържанието на дадена дейност, включена в приложенията към договора, без
това да води до промяна на общия размер на средствата.
ХVІ. Управление на Програмата
Управлението на програмата за олимпийска подготовка се осъществява от
Държавната агенция за младежта и спорта във взаимодействие с Българския
олимпийски комитет.
Председателят на ДАМС определя административно звено в агенцията за
спортно-методически контрол на олимпийската подготовка, което да:
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1. обсъжда с ръководствата на спортните федерации разработването на
годишните тренировъчни планове, определяне модела на централизираната
подготовка и актуализиране на тренировъчните методики;
2. координира целевото осигуряване на всички дейности за ефективна
подготовка

–

финансова,

материално-техническа,

научна,

медицинска

и

информационна;
3. контролира протичането на спортните тренировки и поставя за обсъждане на
възникналите проблеми в отделните отбори;
4. участва в работата на треньорските или експертните съвети на спортните
федерации при обсъждане на селекцията и подготовката на спортистите;
5. приема отчетите на треньорите по група мезоцикли и прави предложение за
финансово осигуряване на следващия етап от подготовката;
6. предлага спиране на финансирането при неизпълнение на договорни
задължения по олимпийска подготовка.
В работата на административното звено на ДАМС могат да вземат участие и
външни експерти.
ХVІІ. Мониторинг и контрол
1. Анализът и отчитането на изпълнението на дейностите по проектите,
включени в Програмата, се осъществява от спортните федерации и се обсъждат от
експертния съвет за координиране и подпомагане олимпийската подготовка на
спортистите.
2. Координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на дейностите,
включени в Програмата, се осъществява от ДАМС.
3. За ефективната реализация на т.1 и т.2 е необходимо:
3.1. събиране и систематизиране на информация за степента на изпълнение
на поставените цели в Програмата;
3.2. ефективно разрешаване на възникнали проблеми в областта на
олимпийската подготовка;
3.3. редовно и системно информиране за изпълнението на Програмата;
3.4. осигуряване на по-голяма прозрачност;
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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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