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ПРАВИЛНИК 
 

за категоризация на спортните клубове 
в Български Чирлидинг Съюз  

 

 
 

Чл.1. Настоящият правилник за категоризация на спортните клубове, членове 
на Български Чирлидинг Съюз се базира на изискванията на Закон за физическото 
възпитание и спорта и Правилник за прилагане на ЗФВС на ММС. 

 
Чл.2. Прилагането на правилника за категоризация на спортните клубове, се 

извършва по система от критерии в съответствие с Правилника за прилагане на 
ЗФВС на ММС. 

 
 
Чл.3. Правилникът се прилага ежегодно спрямо спортните клубове, членове на 

Български Чирлидинг Съюз и се извършва до 31.01. на следващата календарна 
година от Управителния Съвет на БФСТ. 

  
Чл.4. Всеки спортен клуб, е длъжен ежегодно да подава данни по следните 

критерии за категоризация, не по късно от 31.01 на съответната година: 
  

1. Картотекирани спортисти в отделни възрастови групи: 

 а) деца до 12 години; 

 б) девойки и юноши от 12 до 16 години; 

 в) жени и мъже над 16 години. 
2. Брой участници от клуба в проявите от Държавния спортен календар;  
3. Брой спечелени медали, включително отборни класирания от 

държавни първенства от състезатели на клуба;  
4. Брой спортисти от клуба, включени в националните отбори за 

съответната възрастова група;  
5. Брой на спечелени медали и призови места от международни 

състезания, световни първенства и европейски първенства за съответната 
възрастова група от състезатели на клуба, включително и отборни класирания;  

6. Брой на спортно-педагогически кадри; 
7. Предлагани спортни услуги; 
8. Брой организирани състезания от Държавния спортен календар;  
9. Брой на съдии от клуба участвували в проявите от Държавния спортен 

календар.  
  

Чл.5. Спортните клубове се разпределят в следните категории, както следва: 
  

1. Категория „първа”; 

2. Категория „втора”; 
3. Категория „трета”. 

 
Чл.6. За всеки от описаните в Чл.4 критерии се определя минимум, който 

трябва да се покрива за всяка една от трите категории. 
 
Чл.7. Определените минимуми по критерии са определени в таблица 1. 
 
Чл.8. За да бъде категоризиран за съответна категория, клубът трябва да 

покрие минималните изисквания за поне 5 от описаните в Чл.4 критерия. 
 
 
 
 



 

 
                                                                                              Таблица 1 

Критерии за категоризация І категория ІІ категория ІІІ категория 
    

Брой картотекирани спортисти над 20 до 20 до 10 

Обхват на картотекираните  спортисти  4 2 1 

(според  възрастовите групи) възрастови възрастови възрастова 

 групи групи група 

Брой участници от клуба в проявите от над 15 10 5 

държавния спортен календар;    

Брой спечелили медали, включително: над 2 до 2 нито един 

отборни класирания на ДП    

Брой спортисти от клуба, включени в 

националните отбори. 4 2 нито един 

Брой на спечелени медали и призови 

места от ЕП и СП 2 1 нито един 
    

Брой спортно-педагогически кадри Да Да Не 

Предлагани спортни услуги Да Не Не 

Брой организирани състезания от ДСК 1 Не Не 
    

Брой на съдии от клуба участвували в над 1 1 Не 

проявите от ДСК    
    

 
  

Чл.9. На контрол подлежат всички спортни клубове, членове на БЧС, подали 
или неподали данни по критериите за категоризация. Контрол може да бъде 
извършен по искане на Министерство на Младежта и Спорта и Български 
Чирлидинг Съюз. 

 
Чл.10. Спортните клубове членове на БЧС неподали в срок данни за 

категоризация, нямат право да картотекират състезали в БЧС за съответната 
година. 

 

 

Правилникът е приет и утвърден с протокол от заседание на Общо събрание на 

Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 година и влиза в сила от 

датата на неговото приемане. 
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