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І. ОБОСНОВКА 
 
Програмата е разработена в съответствие с основните приоритети на 
Министерството на младежта и спорта - развитие и утвърждаване на спорта за 
високи постижения, както и с действащата нормативна уредба в областта на 
физическото възпитание и спорта. Съобразена е с целта и основните задачи на 
Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в 
Република България 2012 – 2022 и с мерките, заложени в Националната програма 
за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г. и с водещата роля 
на спортните клубове, членове на лицензираните спортни федерации, които са 
основно структурно звено в системата на спорта в България. 
 
Изпълнението на Програмата има за задача Управителният съвет на Български 
Чирлидинг Съюз и комисиите, съгласно Устава на сдружението да създадат 
условия на спортните клубове за развитие на спорта за високи постижения. 
Отчитаме ролята на клубовете за обучението, усъвършенстването на качествата, 
уменията и реализирането на потенциала на спортистите.  
 
 
ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ 
 
Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен 
процес на спортистите практикуващи чирлидинг, батон туърлинг и други мажоретни 
спортни дисциплини, масовизиране на заниманията със спорт в различните 
възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на 
тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за 
реализиране на високи спортни резултати.  
 
 
ІII. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 
 

1. Подобряване координацията между спортните клубове и БЧС за изграждане 

на единна система за развитие на спорта за високи постижения.  

2. Популяризиране на всички мажоретни спортни дисциплини чрез: 

 - активизиане на контактите с телевизиите и електронните медии за 
популяризиране на чирлидинг и другитемажоретни дисциплини; 
 - целенасочена работа за включване на мажоретните дисциплини като 
елемент в системата на образованието, разработване и приемане на 
програма с МОН; 
 - популярно представяне на мажоретните дисциплини чрез участия в 
шоу програми и презентации за привличане на повече деца и спонсори. 
 

3. Осигуряване на квалифицирани спортно-педагогически кадри за повишаване 

на качеството и ефективността на тренировъчния процес.  

 



 

 

 

4. Укрепване и повишаване равнището на националния отбор. Създаване на 

централизирана подготовка с организиране на периодични семинари с 

определени треньори. Целево участие на националния отбор в престижни 

международни турнири.   

5. Стартиране на Програма „Олимпийски надежди“. Създаване на детско-
юношески проекто национален отбор „Олимпийски надежди” и 
централизирана подготовка и тренировъчни лагери и семинари, водени от 
топ специалисти. 

 
6. Държавно първенство. Провежда се в град определен от УС на БЧС във 

време на календарната година в съответствие с Европейските и Световни 

първенства. Администрира се и се финансира от БЧС.  

7. Подобряване работата на съдийството. Актуализация на съдийския 

правилник за национални турнири и постоянно повишаване на 

квалификацията на съдиите. 

8. Подобряване координацията между спортните клубове и БЧС за изграждане 

на единна система за развитие на спорта за високи постижения.  

9. Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща 

планомерно развитие на функционалните и психологическите качества и 

техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им 

резултати.  

10. Спазване на антидопинг правилата на WADA и възпитание на културно 

поведение и морал в младите спортисти. 

11. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни 

състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи. 

12. Създаване на условия за развитие лична мотивация  на треньорите. 

13. Разширяване обхвата на активно спортуващите деца и младежи.  

14. Разширяване достъпа до качествени услуги в областта на спорта и 

ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.   

 
IV. ДЕЙНОСТИ 
  

1. Публикуване на Програмата в интернет страницата на БЧС. 

2. Презентация и популяризиране на Програмата сред клубовете и треньорите. 

3. Изготвяне и участие в национални и международни проекти. 

4. Организиране на национални и международни състезания (ДСК и МСК). 

5. Организиране на съдийски и треньорски семинари за повишаване на 

квалификацията на съдиите и треньорите. 



 

 

6. Създаване на отношения с АУС Академик, Спешъл Олимпикс България, 

Българска Пара Олимпийска Асоциация и други спортни структури с които работи 

световната федерация в международен мащаб. 

 

V. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЧИРЛИДИНГ СЪЮЗ: 

 

 Треньорска колегия; 

 Съдийска колегия; 

 Антидопинг комисия. 

 

VI. СПОРТНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ  

Много важен факт в БЧС – спортно-педагогическите кадри са в две възрастови 
групи 20-30 години и 45-60 години. Основна задача на Управителния Съвет и 
Комисията за развитие ще бъдат изграждане, развитие и съхранение на следваща 
генерация треньорски състав. Всички треньори в първата възрастова група са с 
висше образование, 80% треньорски профили на НСА „В.Левски“ с повече от 30 
години стаж като треньори. Втората възрастова група са млади треньори, бивши 
състезатели, които вече имат треньорски стаж между 5 и 10 години, 100% висше 
образование. 

Друг важен факт е уточняването и стартиране на СДК „Чирлидинг и мажоретни 
спортни дисциплини“ в НСА „В.Левски“, гр. София. Очакваме наличният треньорски 
състав да запише след дипломната квалификация в спортната академия, а така 
също и потенциални треньори и съдии, които не са в договорни отношения със 
спортни клубове, членове на БЧС. 

УС на БЧС предвижда и провеждане на треньорски и съдийски семинари в 
различни локации и по различно време, за да се повиши и общото ниво на 
педагозите, развиващи мажоретни дисциплини и евентуално да бъдат привлечени 
в БЧС чрез създаване на спортни клубове в съответните населени места. 

 

VII. РАЗВИТИЕ НА ЧИРЛИДИНГ ДИСЦИПЛИНИТЕ КАТО МАСОВ СПОРТ  

Във всеки по-голям град на България има групи в училищата, които се занимават 
свободно и на несъстезателен принцип. Цел на Български Чирлидинг Съюз е да 
обучи инструктори и треньори, които да поставят основа на клубове работещи по 
правилника на БЧС и МЧС.  

УС на БЧС ще организира и ще съдейства на организатори на фестивали, които да 
включват демонстрационни изпълнения на професионално подготвени членове на 
федерацията или любителски изпълнения тип „free style“ на отбори, които все още 
не са подготвени за състезания по правилниците на международните федерации 
ICU и NBTA Europe.   

 

Програмата за развитие е приета и утвърдена с протокол от заседание на Общо 

събрание на Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 година и влиза в 

сила от датата на нейното приемане.                   
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