
БЪЛГАРСКИ  СТРЕЛКОВИ  СЪЮЗ 
 

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ  

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Треньорския съвет (ТС) е помощен орган на БСС. 
Този правилник урежда организацията , структурата и дейността му . 
В своята работа ТС се ръководи и стриктно прилага правилниците на 

Международната федерация по спортна стрелба, правилниците и 
наредбите на държавните институции и БСС 

По предложение от ТС решенията се предлагат за утвърждаване от УС 
на БСС 

Настоящият правилник може да бъде променян и допълван по 
предложение от Бюрото на ТС, след което се утвърждава от УС на БСС. 

2. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

2.1 Общо събрание на ТС 
Общото събрание (ОС) е висш ръководен орган на ТС и се състои от по 

един представител (работещ треньор) на клуб квалифициран член на БСС. 
Този представител се излъчва с решение на УС на клуба в който работи. 

Отчетно събрание на ТС се провежда ежегодно в края на всяка 
спортно-състезателна година. То се свиква от Бюрото на ТС и по 
изключение от УС на БСС или на повече от 1/3 от членовете на ТС 

Веднъж на всеки четири години ОС е отчетно- изборно, на което се 
избира Председател на ТС и Бюрото на ТС . 

ОС предлага за одобрение пред УС на БСС стратегията на спортно-
състезателната дейност в дългосрочен план и за всяка година от 
олимпийския цикъл. 

ОС провежда методически съвещания и приема програма за 
повишаване на треньорската квалификация и система за лицензиране на 
треньорските кадри. 

2.2 БЮРО НА ТС 

Бюрото на ТС се състои от 7 члена и работи на обществени начала. 
Спортният директор на БСС не е задължително да е член на Бюрото на ТС, но 
присъства на всички заседания на ТС с права на изказвания и предложения. 

Бюрото на ТС заседава най малко веднъж на три месеца и се свиква и 
ръководи от председателя на ТС. 

Заседанията на Бюрото на ТС са редовни, ако на тях присъствуват 
повече от половината му членове. Със съгласието на Бюрото на ТС в 
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заседанията могат да участвуват и треньори, които не са членове на Бюрото 
на ТС. 

Заседанията на Бюрото на ТС могат да бъдат провеждани 
посредством телефонна и/или електронна връзка, стига да са осигурени 
възможности на всички членове за участие в обсъжданията. 

Бюрото на ТС създава точни и строги критерии по които се определят 
съставите за участие в международния спортен календар. 

Бюрото на ТС взема решения с обикновено мнозинство от 
присъстващите на заседанието като всеки член има право на един глас. 

Бюрото на ТС подпомага организирането и координира учебно-
тренировъчната и спортно-състезателна дейност в клубовете от страната. 

Бюрото на ТС участва в изработването на годишния вътрешен и 
международен спортен календар и наредбата за спортно-състезателната 
дейност на БСС, които се утвърждават от УС на БСС. 

Бюрото на ТС предлага на УС на БСС списък с необходимото МТО на 
националните отбори. 

Бюрото на ТС изготвя и внася за приемане от УС на БСС „Система за 
селекция”, определяща максимално обективно съставите на националните 
отбори за участие в отговорни първенства и турнири. 

Бюрото на ТС предлага на УС на БСС: клубове, състезатели и треньори 
за поощрение и наказание. 

Допуска се Бюрото на ТС да внася за обсъждане и утвърждаване от УС 
на БСС предложения по проектобюджета стига те да се отнасят за спортно-
състезателната дейност . 

Бюрото на ТС приема на заседанията си с право на съвещателен глас 
психолога, Завеждащият НПЛ, лекаря и оръжейника. 

2.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТС 

Председателя на ТС се избира от ОС на ТС и ръководи работата на ОС на 
ТС . 

- Ръководи и координира действията на бюрото на ТС, следи и 
отговаря за изпълнението на взетите решения; 

- Докладва своевременно пред УС на БСС всички предложения на 
бюрото на ТС; 

- Изготвя годишни планове за работата на ТС и неговото Бюро, 
съобразени с плановите задачи на отделните звена, етапите на подготовка 
и основните стартове на националните отбори 

- Свиква заседания на Бюрото и ги ръководи. Има право във времето 
между редовните им заседанияда внася пред УС предложения по спортно-
състезателната дейност, които не противоречат на взети вече от тях 
решения; 

-  Носи отговорност за стриктно спазване на правилниците на 
Международната федерация по спортна стрелба, правилниците и 
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наредбите 
на държавните институции и БСС 

- Задължен е да поддържа постоянна връзка с ръководството на БСС и 
съдийската колегия и да съдейства за оперативното решаване на всички 
проблеми по осигуряване на учебно – тренировъчната и състезателна 
програма; 

- Изготвя писмен отчет и анализ за изпълнението на приетите програми 
и национални планове на националните отбори и се отчита на ежегодното 
събрание на ОС на ТС и пред УС на БСС. 

 
 
 
 

С Т А Т У Т 
НА НАЦИОНАЛНАТА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА 

/НСКСС/ 
 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. НСК по спортна стрелба е доброволна самоуправляваща се 

организация на всички съдии по спортна стрелба в Република България, 
които членуват в съдийски колегии, работят дейно за развитието на 
спорта, спазват разпоредбите на настоящия СТАТУТ. 

 
 2. Статутът на НСКСС урежда организацията, структурата и 

дейността на съдийството по спортна стрелба в България, правата, 
задълженията, подготовката и преквалификацията на съдиите. 

 
3. В своята работа НСКСС се ръководи и прилага правилниците на 

международния стрелкови съюз, правилниците и наредбите на Български 
стрелкови съюз. 

 
4. НСК е помощен орган Български стрелкови съюз /БСС/ и е член на 

Българската асоциация на българските съдии. Тя осъществява своята 
дейност в тясно сътрудничество с БСС и съдийските колегии по места. 

 
 
ІІ. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. 
 
5. Висш ръководен орган на съдиите по спортна стрелба в страната е 

Националната конференция на НСКСС и Съдийския съвет към нея. 
Националната конференция се провежда един път на 3 /три/ години, 
предшествайки тази на Български стрелкови съюз.Тя избира съдийски 
съвет. 

6. Съдийския съвет е редовен, ако на него присъстват повече от 
половината му членове. Решенията се вземат с явно гласуване и с 
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обикновено мнозинство. За промяната на СТАТУТА се изисква 
квалифицирано мнозинство от 2/3. 

Извънреден съдийски съвет може да се свика по искане на най-малко 
40 %  от членовете му. 

7. Съдийският съвет избира с тайно или явно гласуване Председател 
на Изпълнителен съвет /Бюро/ и членове от 7 до 9 души в срок за 3 години: 

                  а/ При повече кандидатури за Председател на бюрото, за 
избран се смята онзи кандидат, който е получил 50 % от гласовете. 

                  б/ Ако на първия тур никой от кандидатите не получи 50 %  
от гласовете, се провежда втори тур между двамата кандидати, получили 
най-много гласове от първия тур. 

                  в/ Когато гласуването е проведено за един кандидат, но той 
не е получил повече от 50 %  от гласовете, за втория тур се допускат да се 
издигат нови кандидати. На втория тур избора става с обикновено 
мнозинство, а при равен брой гласове избора се повтаря. 

                  г/ Избирането на членовете на бюрото става с обикновено 
мнозинство. 

                  д/ Отводите или оставките по собствено желание се приемат 
без гласуване. 

 
8. Бюрото на НСКСС е орган, който осигурява изпълненията на 

настоящия СТАТУТ.  То взема решения по всички въпроси на съдийството 
по спортна стрелба в страната: 

 Организира и ръководи цялостната дейност на съдийството по 
спортна стрелба в периода между двете Национални 
конференции, като създава свои комисии и определя тяхната 
компетентност. 

 Взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство в 
присъствието на повече от половината на неговите членове. 

 Определя времето за провеждане на съвещанията на 
Съдийския съвет /редовни или извънредни/. 

 
9. В НСКСС членуват всички съдийски колегии, организирани по 

места при наличието на най-малко 5 /пет/ съдии. 
                   а/ В населени места, където няма изградени съдийски 

колегии, правоспособните съдии по свой избор членуват в колегията на 
някое близко населено място. 

                   б/ На Общо събрание съдийските колегии по места избират 
своето ръководство, което задължително трябва да има председател и 
секретар, като се съобразяват с изискванията на настоящия СТАТУТ.   

 
ІІІ. СЪДИЙСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ. 
 
10. Съдийската правоспособност по спортна стрелба може да 

придобие всеки български гражданин, който има завършено средно 
образование, физически здрав и не по-възрастен от 55 години. 
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11. Съдийска правоспособност се придобива след завършен курс и 
успешно положен теоритически и практически изпит. 

Дипломиралите се в Националната спортна Академия със 
специалност "Спортна стрелба" придобиват съдийска правоспособност І-ва 
категория, без да полагат специален изпит. 

 
12. Съдиите по спортна стрелба имат следните категории: 
                     а/ Втора категория - ІІ равнище; 
                     б/ Първа категория - І равнище; 
                     в/ Републиканска "Б" категория - до Гл. Съдия; 
                     г/ Републиканска "А" категория - всичко; 
                     д/ Международна "Б" категория; 
                     е/ Международна "А" категория. 
 
- Втора категория се присъжда от съдийските колегии по места след 

успешно положени изпити. 
Категориите се дават поотделно за видовете оръжия и класиране. 
Редът за преминаването в по-горна категория, програмите за 

провеждане на курсове за съдии, конспектите за изпитите и съставите на 
изпитните комисии се определят от Бюрото на Националната съдийска 
комисия по спортна стрелба /НСКСС/. 

Периодично бюрото на НСКСС предлага подходящи съдии за 
международна категория, като се спазват изискванията на международния 
стрелкови съюз. 

При промени на правилата на Съдийския правилник или друга 
необходимост по искане на Български стрелкови съюз Бюрото на НСКСС 
може да провежда проверовъчни изпити и да извършва преквалификация. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА 

 
13. Съдиите по спортна стрелба имат следните права: 
              а/ Да ръководят и да участват в провеждането на състезания 

от вътрешен или международен мащаб, съобразно своята категория. 
              б/ Да бъдат назначавани за дежурни съдии или технически 

делегати на състезанията. 
              в/ Да получават хонорари за участието си във всички съдийски 

комисии, пътни, дневни и квартирни пари, съгласно действащите 
нормативни документи. 

              г/ Да избират и да бъдат избирани в ръководни органи на 
НСКСС и на съдийските колегии по места. 

    
14. Съдиите по спортна стрелба са длъжни: 
              а/ Да познават добре правилниците по спортна стрелба. 
              б/ Да повишават непрекъснато своята квалификация. 
              в/ Да спазват техническите правилници, статутите и другите 

изисквания на НСКСС и БСС. 
              г/ Да участват дейно в организационната работа на колегията, 

в която членуват. 
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              д/ Да бъдат принципни и честни в дейността си при 
ръководене на спортните състезания. 

 
V. КОНТРОЛ НА СЪДИИТЕ 

 
15. По предложение на Дисциплинарната комисия Бюрото на НСКСС 

налага наказание на съдиите при следните нарушения: 
               а/ Закъснение на състезание; 
               б/ Неявяване на състезание; 
               в/ При допускане на неволни грешки; 
               г/ При умишлени нарушения. 
 
16. Дисциплинарни наказания: 
               а/ Обръщане на внимания; 
               б/ Понижаване в категория; 
               в/ Лишаване от съдийски права за срок от една година; 
               г/ Лишаване от съдийски права. 
 
17. Дисциплинарни наказания се налагат след като се изслуша 

съдията и след като се обсъдят обясненията му. 
Ако провинилият се не се яви или не представи обяснения в 

определения срок, процедурата не се спира. 
При наказание с лишаване от съдийски права, наказанието влиза в 

сила от деня на извършеното нарушение. 
 
18. Съдийски наказания се налагат и от съдийските колегии по места. 
Когато наказанията са на съдии от Първа, Републиканска и 

Международна категория и са свързани с лишаване от съдийски права, 
наложени от колегиите по места, те задължително трябва да бъдат 
съгласувани и утвърдени от Бюрото на НСКСС. 

 
19. Наблюдението и оценката за работата на съдиите се извършва от 

дежурни на състезанието, назначени от Бюрото на НСКСС. 
 
20. Дежурните съдии, а при тяхно отсъствие, директорите на 

състезанията са длъжни да направят подробен анализ и разбор на 
дейността на участващите съдии в състезанието. 

 
 
 


