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ПРАВИЛНИК 

за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти на 

 Български Чирлидинг Съюз 

 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. С този правилник се определят статутът на лицата, участващи в 
тренировъчната и състезателната дейност и на условията и реда за тяхното 
картотекиране, във връзка с чл. 35 ал. 3 от Закона за физическото възпитание и 
спорта. 
 
 
РАЗДЕЛ ІI 
 
СПОРТИСТИ АМАТЬОРИ 

 
Чл. 2. Спортисти аматьори са лица, които провеждат системна тренировъчна и 
състезателна дейност, но за тях това не е основна професия. 
 
Чл.3. Спортистите аматьори се състезават в следните възрастови групи: 

 момчета и момичета – до 12 години; 
 юноши и девойки - 13 – 16 години; 
 мъже и жени - над 16 години. 

 
Чл. 4. Спортистът аматьор може да сключва договор със спортния клуб за спортно 
развитие, тренировъчна дейност и квалификация, но не може да получава 
възнаграждение. Договорът за лицата под 18 години се сключва при спазване 
разпоредбите на чл.3 и чл.4 от Закона за лицата и семейството. 
 
Чл. 5. Спортистът аматьор е длъжен: 

5.1. Да практикува редовно една от спортните дисциплини Чирлидинг, Батон 
Туърлинг или друга мажоретна спортна дисциплина; 

5.2. Да практикува в дух на спазване на целите, заложени в Устава на БЧС; 
5.3. Спазва общозадължителните актове на Европейския Чирлидинг Съюз 

(ECU), Международния Чирлидинг Съюз (ICU) и НБТА Европа (NBTA Europe), 
уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички 
равнища; 

5.4. Преминава задължителни начални, периодични и предсъстезателни 
медицински прегледи; 

5.5. Изпълнява и спазва решенията на управителните органи на БЧС; 
5.6. Изпълнява спортно-техническите изисквания, с цел постигане на 

определени спортни резултати; 
5.7. Води системна тренировъчна дейност и да участва в състезания от 

държавния и международен спортен календар на БЧС; 
5.8. Да се състезава от името на спортния клуб, към който е картотекиран; 
5.9. Да е запознат с актуалните нормативни актове на международната 

федерация, засягащи дейност и отговорности на състезателите и съдиите; 
5.10. Носи отговорност за предоставеното му имущество и спортни уреди и 

пособия, собственост на БЧС. 
 
 

Чл. 6. Спортистът аматьор има право: 



 

6.1. Да бъде включен в състава на националния отбор в зависимост от 
постигнатите спортно-технически резултати, в съответствие с критериите и 
нормативите на БЧС; 

6.2. Да получава награди за постигнати високи спортни резултати; 
6.3. Да бъде стимулиран с предметни награди – уреди и пособия за 

тренировъчна и състезателна дейност; 
6.4. Да получи средства за покриване на разходите по участие в 

тренировъчната и състезателна дейност, както за застраховки и медицинско 
обслужване; 

6.5. Да му се предоставят специални условия за осигуряване на възможност 
за съчетаване на училищни или служебни задължения с тренировъчната дейност; 

6.6. Да получи помощ за социална и професионална интеграция; 
6.7. Да участва в трансфери и да преотстъпва състезателните си права. 

 
Чл. 7. Спортистът аматьор няма право: 

7.1. Да бъде стимулиран с парични награди; 
7.2. Да получава заплащане за водене на трениривъчна дейност; 
7.3. Да участва в медийни събития, в качеството си на състезател по 

Чирлидинг и/или Батон Туърлинг, без изричното одобрение на БЧС; 
7.4. Да публикува материали в печата, интернет и др. в качеството си на 
състезател, без изричното одобрение на УС на БЧС; 
7.5. С действията или бездействието си да уронва престижа на БЧС; 
7.6. Да променя възмездено членството си в клуб. 

 
 
РАЗДЕЛ ІII 
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ 

 
Чл.8. Международният Чирлидинг Съюз (ICU) и НБТА Европа (NBTA Europe), не 
признава статута на спортист професионалист по Чирлидинг и/или Батон Туърлинг 
и съответно не администрира по никакъв начин тяхната дейност.  
 
Чл.9. Клуб, редовен член на БЧС може да приеме за член, с всичките му 
произтичащи от това права и задължения, спортист със статут на професионален 
състезател по гимнастически вид спорт, при условията на настоящия правилник и 
всички други актове на БЧС, но вече със статут на спортист – аматьор. 
 
 
РАЗДЕЛ IV 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.10. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет 
на Български Чирлидинг Съюз. 
 
Чл.11.  Този Правилник се приема на основание чл.35, ал.1 от Закона за 
физическото възпитание и спорта и чл.14, ал.3 от Правилника за прилагане на 
Закона за физическото възпитание и спорта. 
 
 
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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