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София, 2022  
 



 

ПРАВИЛНИК 

за дейността на треньорския съвет, съдийската колегия и техническата 
комисия на Български Чирлидинг Съюз 

 
 
 

РАЗДЕЛ І 
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С този правилник се урежда дейността, структурата  и условията на работа  
на  членовете  на  треньорския  съвет (ТС), съдийската колегия (СК) и техническата 
комисия (ТК), съгласно чл.27, ал.2, т. и са помощни органи към БЧС, изградени за 
да подпомагат работата в различните спортни дисциплини във всички аспекти от 
тяхната дейност. 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІI 
 
ДЕЙНОСТ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 

 
Чл.2. Подпомага експертно и професионално дейността на клубовете и 
националните отбори. 
 
Чл.3. Разработва и предлага та Техническата комисия документи преди влизането 
им  за разглеждане от Управителният съвет на БЧС. 

 
Чл.4. Одобрява предложените членове на националните отбори и прави  
предложения  за   треньорският  състав. 

 
Чл.5. Оценява работата и представянето на националните състезатели и техните 
треньори, както в националните,  така и в клубните отбори, съобразно  плануваните  
за  сезона цели и задачи. 
 
Чл.6. Предлага и коригира при необходимост годишните учебно - тренировъчни 
планове с изписаните в тях тренировъчни и специфични показатели. 
 

Чл.7. Организира чрез свои членове провеждане на семинари, конференции, 
курсове за преквалификации и други дейности, които водят до повишаване на 
професионалното ниво на специалистите. 

 
Чл.8. Работи за подобрявене и разширяване на материалната база. 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІII 
 
СТРУКТУРА НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 

 
Чл.9. Треньорският съвет е орган, съставен от представители на спортните 
клубове, както и деятели и специалисти в областта. 

 
 



 

Чл.10. Членовете на ТС трябва да имат спортно образование и стаж като треньор 
минимум три години или документ за треньорска/инструкторска правоспособност.  
 

Чл.11. Общото събрание избира Председател на Треньорския Съвет, който трябва   
да  е  доказан   авторитет  и  специалист и се избира за мандат от четири години, 
като няма ограничения в броя на мандатите на членовете на ТС. 

 
Чл.12. Избраните членове могат  да  бъдат  преизбирани,  за  нов  мандат, т.е. 
няма ограничения в броя на мандатите. За  нередовно присъствие и 
непрофесионално отношение те могат да бъдат отстранявани  от  състава  на 
треньорския съвет с обикновено мнозинство, след гласуване и нямат право на 
следващ мандат. 

 
Чл.13. В треньорския съвет не може да има повече от един представител от клуб 
включително и Председателя. 
 
Чл.14. Избраните членове могат  да  бъдат  с  четна  или  нечетна бройка, като при 
четна, гласуването на Председателя е решаващо. 

 
Чл.15. Заседанията на треньорския съвет са открити за посещение от страна на 
всички работещи треньори, но гласуват само избраните членове. 
 
Чл.16. За редовно проведено заседание на треньорския съвет се счита, когато в 
него са взели участие  минимум  петдесет  процента от членовете му. При липса  
на  кворум  се изчаква 30 минути и  то  се  провежда  на  същото  място при същият 
дневен ред с наличната бройка хора. 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІV 

 
ДЕЙНОСТ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ  

 
Чл.17. Съдийската колегия (СК) е доброволна организация, която е помощен орган 
към БЧС и се администрира от него. Председателят на колегията се избира от 
Общото събрание и е с мандат четири години като е възможно преизбиране. 

 
Чл.18. Членовете на СК получават наряди за състезания в зависимост от 
квалификацията и категорията, които имат. 

 
Чл.19. Задължения на съдиите е да членуват в съдийска колегия и да съдействат 
за качествено провеждане на състезанията. 

 
Чл.20. На съдиите, допуснали грешки в изпълнение на съдийските си задължения 
и при нарушаване на правилника, се налагат наказания от самата комисия по 
доклад на Главния съдия на състезанието, в зависимост от степента на 
нарушението. 

 
Чл.21. Званието “Съдия по чирлидинг и/или батон туърлинг” се получава след 
придобиването на квалификационен лиценз, след обучение в курсове и успешно 
положен изпит. 
 
Чл.22. Категоризация на съдиите по чирлидинг и батон туърлинг: 
 



 

 Технически делегати (Іво ниво); 

 Съдии експертно ниво (Іво ниво); 

 Съдии входящо ниво  (ІІро ниво). 

 
Чл.23. Квалификация на съдиите по чирлидинг и батон туърлинг: 
 
Квалификационен лиценз за Технически делегат (ТД) се получава след две 
годишно обучение. Кандидатурите за ТД се предлагат от клубовете или 
организаторите на прояви и се одобряват от УС на БЧС.  
 
Първа година – присъствие на семинар за ТД, участие в организацията на две 
състезания от ДСК на БЧС. 
 
Втора година – присъствие на семинар за ТД, полагане на теоретичен изпит за ТД, 
полагане на практичен изпит за ТД по време на състезание от ДСК. 
 
Лицензът за ТД се поддържа чрез присъствие на квалификационно-
опреснителните семинари. При две последователни отсъствия, ТД губи лиценза 
си. Възстановяването му става след полагане на изпит. 
 

Квалификационен лиценз за Съдии експертно ниво (СЕН) се получава след две 
годишен стаж като съдия входящо ниво и полагане на изпит. Изискването за две 
годишен стаж не важи за завършилите НСА гимнастически специалности и/или 
положили успешен изпит в световната или европейската федерации за 
международен съдия. 
 
Лицензът се поддържа чрез присъствие на квалификационно-опреснителни 
семинари, организирани от БЧС. При отсъствие от два последователни семинара 
или неучастие в състезание за период по-голям от две години, съдията губи 
лиценза си. Възстановяването му става след полагане на изпит. 
 
Квалификационен лиценз за Съдия входящо ниво (СЕВ) се получава след 
едногодишно  обучение. Кандидатурите се предлагат от Съдийските колегии.  
 
Етапите на обучение са: 

 Самоподготовка в съдийската колегия; 

 Присъствие на съдийски семинар на БЧС; 

 Полагане на изпит. 

 

Лицензът се поддържа чрез присъствие на квалификационно-опреснителни 
семинари, организирани от БЧС. При две последователни отсъствия съдията губи 
лиценза си. Възстановяването му става след полагане на изпит. 
 
Чл.24. Изпитите за нови съдии, прекатегоризации и семинари се провеждат от 
лекторски групи, определени от УС на БЧС. Подготовката на конспектите е 
отговорност на Председателя на съдийската колегия (СК) и Заместник 
председателите на СК, отговорни за съответните направления чирлидинг и батон 
туърлинг. 
 
 
 
 
Чл.25. Възрастовите изисквания за кандидатстване за квалификационен съдийски  
лиценз: 



 

 Технически делегати (Іво ниво) – минимум 25 годишна възраст; 

 Съдии експертно ниво (Іво ниво) – минимум 23 годишна възраст; 

 Съдии входящо ниво  (ІІро ниво) – минимум 18 годишна възраст. 

 

Чл.26. Всеки положил и издържал изпита за съдия по чирлидинг и/или батон 
туърлинг, получава уникален съдийски идентификационен номер и официална 
съдийска карта. 

 
Чл.27. В организирано спортно събитие от календара на БЧС или фестивално 
събитие в партньорство с друг организатор, Главен съдия и Технически Съдия 
могат да бъдат заемани само от съдии с лиценз Технически Делегат (ТД). 
 
Чл.28. Назначения на съдийски състав за организиране и провеждане на 
състезанията от ДСК са по общо предложение на Председателя и Заместник 
председателите на Съдийската колегия (СК) след съгласуване със съответните 
съдии за възможност за присъствие. 
 

Чл.29. За проявите от ДСК, Съдийската колегия назначава единствено съдии от 
актуалната годишна съдийска листа, утвърдена от УС на БЧС в срок до 31 януари 
на съответната година. Годишната Съдийската листа се актуализира и по време на 
календарната година след провеждане на съдийски изпит и/или квалификационно-
опреснителен семинар.  
 

Чл. 30. Съдийският състав включва Главен съдия, Технически съдия, Съдия по 
сигурността и минимум трима полеви съдии. При обсъждане на проблем, в който 
не се достига до консенсус или при пълно равенство на точки и показатели в 
дадена състезателна категория, решаващият глас е на Главния съдия.  

 

 

РАЗДЕЛ V 

 
СТРУКТУРА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ  

 
Чл.31. Съдийската колегия включва всички съдии от годишната съдийска листа.  
 
Чл.32. Съдийската колегия избира Председател и двама Заместник председатели 
с мандат две години, като няма ограничения за броя на мандатите.  
 
Чл.33. Двамата Заместник председатели, съответно представляват двете 
направления чирлидинг и батон туърлинг. 
 
Чл.34. В Съдийската колегия може да членуват и неактивни към съответния 
момент съдии, т.е. извън актуалната годишна съдийска листа, но те нямат право да 
бъдат избирани и нямат право на глас при вземане на решения от СК.  
 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ VI 
 
ДЕЙНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ 



 

 
Чл.35. Изготвя и публикува годишните правилници в дивизия „Nationals”, след 
съгласуване и решение на УС на БЧС.   
 
Чл.36. Подпомага експертно и професионално членовете на Треньорския съвет и 
Съдийската Колегия с методически материали – печатни, аудио, видео и 
презентации на живо или в онлайн среда. 

 
Чл.37. Анализира и оценява работата и представянето на съдийските бригади в 
различните турнири от Държавния спортен календар на БЧС. 
 
Чл.38. Представители на Техническата комисия могат да участват в международни 
семинари на световната федерация или друга национална федерация, с оглед 
повишаване на квалификацията и запознаване с нови методики и посоки на 
развитие на различните спортни (и не само) дисциплини. 
 

Чл.39. Организира чрез свои членове провеждане на семинари, конференции, 
курсове за преквалификации и други дейности, които водят до повишаване на 
професионалното ниво на треньори, съдии, спортисти и официални лица. 

 
Чл.40. Предлага на УС и Общото Събрание генерални визии за развитие на 
спортните дисциплини в средносрочен (две години) и дългосрочен (4 години) 
хоризонт, съобразени с тенденциите в международната федерация. 
 
 
 
РАЗДЕЛ VII 
 
СТРУКТУРА НА ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ 

 
Чл.41. Техническата комисия орган, съставен от колегите с най-голям опит като 
треньори и съдии, а така също и правоспособните международни съдии и 
треньори, придобили права в съответната национална федерация, член на 
международната федерация. 
 
Чл.42. Членовете на Техническата комисия трябва да имат спортно или музикално 
образование и стаж като треньор минимум три години или документ за 
треньорска/инструкторска правоспособност. 
 

Чл.43. Председателят на Техническата комисия се избира от Общото Събрание на 
БЧС и трябва   да  е  доказан   авторитет  и  специалист и се избира за мандат от 
четири години, като няма ограничения в броя на мандатите на членовете на ТС. 

 
Чл.44. Избраните членове могат  да  бъдат  преизбирани,  за  нов  мандат, т.е. 
няма ограничения в броя на мандатите. За нередовно присъствие и 
непрофесионално отношение те могат да бъдат отстранявани  от  състава  на 
Техническата комисия с обикновено мнозинство, след гласуване и нямат право на 
следващ мандат. 

 
 
Чл.45. Избраните членове могат  да  бъдат  с  четна  или  нечетна бройка, като при 
четна, гласуването на Председателя е решаващо. 

 



 

Чл.46. Заседанията на Техническата комисия са открити за посещение от страна на 
всички работещи треньори и съдии, но гласуват само избраните от Общото 
събрание в комисията членове. 
 
Чл.47. За редовно проведено заседание на Техническата комисия се счита, когато 
в него са взели участие  минимум  петдесет  процента от членовете му. При липса  
на  кворум  се изчаква 30 минути и  се  провежда  на  същото  място и при същият 
дневен ред с наличната бройка хора. 
 

 

 

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

Български Чирлидинг Съюз, проведено на 19.02.2022 година и влиза в сила от 

датата на неговото приемане. 
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