НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА САМОФИНАНСИРАНЕ И
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА БНФ КАРАТЕ
ФИНАНСИРАНЕ
1. Федерацията формира приходите си от:
a) членски внос
b) внос картотека
c) внос за участие в състезание
d) внос за семинари и изпити
e) субсидия от Министерство на Младежта и Спорта
f) реклама, спонсорство и дарения
2. За осигурено финансиране на Бюджета на федерацията от
реклама, спонсорство, дарения и др. под. посредниците получават
комисионна съгласно Закона за задълженията и договорите.
РАЗХОДИ ЗА ПРОЯВИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СПОРТЕН
КАЛЕНДАР
3. Приоритетът за изплащането на разходите е както следва:
3.1 За награди - дипломи, купи, медали
3.2 За наеми
3.2.1 зала
3.2.2 оборудване
3.2.3 мед. превоз ( линейка )
3.2.4 транспорт оборудване
3.3 За разходи и възнаграждения на лицата, които не са
членове на федерацията
3.3.1 медицински състав
3.3.2 обслужващ персонал зала
3.3.3 обслужващ персонал оборудване
3.3.4 други наети длъжностни лица
3.4 За разходи и възнаграждения на лица, които са членове или
служители на Федерацията
3.4.1 командировъчни на съдии, които не, членуват в
или представляват клуб, член на федерацията
3.4.2 възнаграждения на съдии, които не, членуват в или
представляват клуб, член на федерацията
3.4.3 възнаграждения на съдии, които членуват в или
представляват клуб, член на федерацията
3.4.4 командировъчни на съдии, които членуват в или
представляват клуб, член на Федерацията.
4. За всяко състезание разходваните средства не могат да
надвишават прихода от вноските за участие в това състезание и
продадените рекламни права
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5. Стойността на разходите за материали, наеми и възнаграждения
на длъжностните лица, които не са членове на федерацията, се
определят въз основа на ценоразпис и/или по договаряне.
6. Стойността на разходите за командировъчни и възнаграждения на
длъжностните лица /съдии, организатори/, които са членове на
федерацията, се определят, както следва:
1.5 х А х Х + 1.2 х В х Х + 1 х С х Х = D
където:
А – Брой съдии национална и EKF категория, членове на главното
ръководство /Гл. Съдия, Гл. Секретар, Гл. Организатор/
В/ - Брой съдии първа категория
С/ - Брой съдии втора категория
D/ - Остатък от приходите за конкретната проява след приспадане на
разходите по чл. 3.1, 3.2, 3.3
Х/ - базовата стойност на възнаграждението за всяко конкретно
състезание
РАЗХОДИ ЗА ПРОЯВИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СПОРТЕН
КАЛЕНДАР
7. Награди
7.1Състезатели, постигнали високи спортни резултати в
крайното класиране на световни, континентални и регионални
първенства, могат да бъдат наградени с парични премии.
7.2 Стойността им се определя с решение на Управителния
съвет за всяка конкретна проява по предложение на Спортно
техническата комисия /НО – МСК/
7.3 В момента на изплащане се удържа данък съгласно ЗОДФЛ
8. Броят на състезателите, треньорите и другите длъжностни лица,
които ще участвуват в международно спортно състезание,
административна проява на съответна международна федерация,
съдийски семинари др. се определят с решение на Управителния
Съвет на федерацията по предложение на съответната комисия
РАЗХОДИ ЗА КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ
9. На длъжностните лица при провеждане на курсове и семинари
/съдийски, треньорски и др./се заплащат разноски и възнаграждения
по начина, определен в т. 3 – 6, като общите разходи не могат да
надвишават 30 % от размера на постъпилите приходи
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10. Настоящата Наредба урежда финансирането на спортната
дейност, размерът на възнагражденията и други финансови въпроси,
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които не са регламентирани в решенията за годишния бюджет на
Федерацията
11. Заплащането на разходите, извършени при осъществяването на
предмета на дейност на Федерацията, се извършва по банков път.
Заплащането на разходи в брой се допуска по изключение.
12. С решение на Управителния Съвет на федерацията може да бъде
сключен трудов или облигационен договор със счетоводител, който
да води счетоводството на федерацията
13. С наличните банкови сметки и средствата в тях се разпореждат
лицата, които имат право на това съгласно устава
14. Федерацията ще се съобразява със изменения, настъпили във
финансовите нормативни документи в страната, включително и
нормативните документи на ДАМС, касаещи финансовите
въпроси
15. Управителния Съвет на федерацията си запазва правото да
променя и допълва някои точки от Наредбата, съобразно с
настъпили изменения в законите на Република България
16. Настоящата Наредба на федерацията е приета на заседание на
Управителния Съвет на 1 Март 2002 г.
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