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НАРЕДБА 
ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ ПО СПОРТНА 

СТРЕЛБА СЪС СПОРТНИ ЗВАНИЯ, ПРИЕТА ОТ УС НА БСС НА 14.10.2020 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. Тази наредба урежда на реда и критериите, по които БСС удостоява 

спортисти и треньори, постигнали високи спортни резултати по спортна стрелба. 

Чл. 2. (1) Предвидените в тази наредба спортни звания се присъждат от БСС, на 
състезатели и треньори, членуващи в клубове, членуващи в БСС и притежаващи 
валидна спортна лицензия, при условия и по ред, определени с тази наредба и Закона за 
физическото възпитание и спорта. 

(2) Спортни звания, извън предвидените в тази наредба, могат да се присъждат 
при условия и по ред, регламентирани от ISSF и ESC 

ВИДОВЕ СПОРТНИ ЗВАНИЯ 
Чл. 3. (1) Спортистите се удостояват със следните спортни звания: 
1. "Заслужил Майстор на Спорта по спортна стрелба"; 
2. "Майстор на Спорта по спортна стрелба ". 
3. „Кандидат майстор на спорта по спортна стрелба“ 
4. „Носител на първи разряд по спортна стрелба“ 
5. „Носител на втори разряд по спортна стрелба“ 
 
(2) Званията от 1 до 3 по Чл. 3 са общи за всички възрастови групи, а за 4 и 5 са 

отделни за възрастовите групи мъже и жени и юноши и девойки. 
(3) Званието Заслужил майстор на спорта се присъжда за завоювани 

значителни успехи и постигнати високи състезателни резултати и класирания на 
вътрешни и международни стартове от УС на БСС. 

(4) Званията Майстор на Спорта по спортна стрелба и Кандидат майстор на 
спорта по спортна стрелба, както и разрядите се присъждат на базата покриване на 
нормативи, като това се осъществява на предварително определени от БСС 
състезания. 

(5) Треньорите се удостояват със звание "Заслужил Треньор" на базата на 
постигнати високи спортни резултати на техните състезатели с решение на УС на БСС.. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС СПОРТНИ ЗВАНИЯ 
Чл. 5. (1) Със спортни звания могат да бъдат удостоявани състезатели и треньори, 

които са български граждани, и са постигнали високи спортни резултати и отговарящи 
на критериите за това. 

(2) Званията се присъждат от УС на БСС след подаване на заявление от клуба, в 
който членува съответния състезател или треньор. 

(3) Заявлението се разглежда в срок от 1 (един) месец от УС на БСС и се взема 
решение. 
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(4) Допуска се удостояване със званията, за покрити критерии и нормативи, от 
2000 г. насам. 

(5) Удостоените се вписват в почетния списък на БСС и се публикуват на сайта на 
съюза. 

Чл. 6. (1) Не може да бъде удостоявано със спортно звание лице, което: 
1. е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано; 
2. е с наложено наказание за употреба на допинг - за срока на наказанието; 
3. е с наложено наказание за уронване престижа на българския спорт или за 

неспазване принципите, установени в Европейската харта за спорта и Етичния кодекс 
на спорта на Съвета на Европа; 

4. спортист с отнети състезателни права - за срока на отнемането; 
5. ако е с анулиран спортен резултат, с който е изпълнил критериите за 

удостояване. 
(2) Присъдено спортно звание се отнема от БСС при възникване на обстоятелство 

по ал. 1 

Чл. 7. (1) БСС самостоятелно определя реда и критериите за удостояване със 
спортни звания, освен в случаите, когато се изисква решение от по-висша структура 
(министерство на спорта, международна федерация). 

 (2) БСС издава почетна карта на удостоените лица. 
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НА УДОСТОЕНИТЕ 
Чл. 8. (1) Лице, удостоено със спортно звание, е длъжно: 
1. да издига престижа на българския спорт и да спазва спортната етика; 
2. да съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и да предава 

своя опит на по-младите; 
3. да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта; 
4. да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта. 
(2) Лице, удостоено със спортно звание, има право: 
1. да ползва присъденото му звание, като го вписва в официални документи пред 

името си; 
2. да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му 

при участие в състезания, награждавания и други официални прояви. 
(3) БСС може да установи и други права и задължения за лицата, удостоени със 

спортни звания. 

КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА СПОРТИСТИ И ТРЕНЬОРИ С ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ 
Чл. 9. С почетни звания се удостояват състезатели и треньори, покрили следните 

критерии: 
(1). Със званието “Заслужил Майстор на Спорта” се удостоява състезател, 

притежаващ званието“Майстор на спорта” постигнал следните резултати: 
1. Класиране от 1 до 8 място индивидуално на Световно първенство (мъже и жени). 
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2. Класиране от 1 до 6 място индивидуално на Европейско първенство (мъже и 
жени). 

3. Класиране от 1 до 3 място индивидуално от Финал за Световната купа. 
4. Установяване на Световен рекорд, за мъже и жени. 
(2) Със званието “Заслужил Треньор” се удостоява треньор тренирал и обучил 

състезатели: 
1. Двама (2) състезатели удостоени със званието “Заслужил Майстор на Спорта”. 
2. Петима (5) състезатели удостоени със званието “Майстор на Спорта”. 
(3) Със званието “Майстор на Спорта” се удостоява състезател постигнал три пъти 

нормативно приетите от УС на БСС резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни купи и международни туринри, предварително определени от УС на БСС. 

Чл. 10. Удостоените се вписват в почетния списък на БСС и се публикуват на 
нейния сайт.  
 
НОРМАТИВИ  
 

Мъже и жени МС КМС 1-ви 
разряд 

2-ри 
разряд 

Пневматичен пистолет мъже 579 576 573 569 
Пневматичен пистолет жени 575 571 567 562 
Свободен пистолет 552 549 540 530 
Бърза стрелба пистолет 582 577 572 565 
Спортен пистолет 580 576 569 552 
Пневматична пушка мъже  626.0 624.0 621.2 618.0 
Пневматична пушка жени 625.2 623.8 620.1 617.0 
МК пушка три положения мъже 1173 1168 1159 1152 
МК пушка три положения жени 1170 1165 1155 1148 
МК пушка положение легнал мъже 624.9 621.2 618.4 614.3 
МК пушка положение легнал жени 617.5 615.4 611.3 607.2 
     

Юноши и девойки 1-ви 
разряд 

2-ри 
разряд   

Пневматичен пистолет юноши 569 560   
Пневматичен пистолет девойки 569 560   
Свободен пистолет 536 525   
Бърза стрелба пистолет 556 537   
Спортен пистолет 572 549   
Пневматична пушка юноши 619.0 615.1   
Пневматична пушка девойки 618.1 615   
МК пушка три положения юноши 1145 1135   
МК пушка три положения девойки 1145 1135   
МК пушка положение легнал юноши 617.7 615.4   
МК пушка положение легнал девойки 616.4 611.2   

 


