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ПРАВИЛНИК 

на Треньорска Колегия и на Треньорски Съвет 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1.1. С този правилник се определят устройството и дейността на 
Треньорската Колегия (ТК) и Треньорския Съвет (ТС) на Българска 
Национална Федерация по Спортни Танци (БНФСТ); 
1.2. Основна цел на ТС е квалификацията, категоризацията и повишаване на 

нивото на компетенция на всички свои членове. 
1.3. Основен източник на информация са нормативната уредба, помагала, 
помощни средства и учебници на WDSF. 

II. ТРЕНЬОРСКА КОЛЕГИЯ 

2.1. ТК се състои от всички редовно картотекирани в БНФСТ спортно- 

педагогически кадри на КСТ. 

2.2. Ръководни органи на дейността на ТК са: 

> Общо Събрание (ОС) на ТК; 

> Треньорски Съвет. 

2.3. ОС на ТК се свиква поне веднъж годишно по решение на ТС един 

месец преди ОС на БНФСТ. 

2.4. ОС на ТК има следните пълномощия: 

- да номинира пред УС на БНФСТ, членове на ТК, за членове на ТС с 

мотивирано за целта предложение; 

- приема ежегодно отчета за дейността на ТС. 

- приема програми за подпомагане и усъвършенстване дейността на 

треньорските кадри в системата на БНФСТ. 

III. ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 

3.1. ТС е специализиран орган на БНФСТ, който подпомага УС на БНФСТ и 
има следните права: 

- Да прави предложения до УС по всякакви въпроси, касаещи спортно-
състезателната дейност по спортни танци на територията на България. 
Предложенията се внасят в УС от председателя на ТС. 

- Разглежда други въпроси и задачи, възложени от УС на БНФСТ. 
3.2. Съставът на ТС се избира от УС на БНФСТ, след мотивирано 
предложение направено от ТК. 
3.3. ТС се състои от 3 членен състав. 



Page 2 of 5 

 

3.4. Всяка една промяна в състава на ТС, се утвърждава от УС на БНФСТ. 

Същото се извършва с Решение с протокол от заседание на УС, в който се 

вписват мотивите и причините за извършените промени, същия се свежда до 

знанието на цялата ТК, като се публикува на официалният сайт на БНФСТ. 

3.5. Член на ТС може да бъде изключен от състава му и при: 

- подаване на оставка пред УС на БНФСТ; 

- при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;  

- по решение на УС на БНФСТ. 

3.6. За трайна фактическа невъзможност ще се счита отсъствие от 3 поредни 

присъствени заседания на ТС. 

3.7. ТС се събира на редовни заседания поне веднъж на 3 месеца. 

3.8. Извънредно събрание на ТК се свиква с решение на УС на БНФСТ по 

предложение на председателя на ТС или по искане на 1/3 от членовете му. 

3.9. Свикването на ТС и оповестяването на дневния ред се съобщават от 

председателя на ТС на членовете му най-късно 3 дни преди заседанието. 

3.10. Писмените материали по въпросите от дневния ред, които ще се 

обсъждат на заседанието, трябва да бъдат получени най-късно 2 дни преди 

заседанието. 

3.11. Заседанието на ТС се счита за законно, ако присъстват най-малко 

половината от всички членове. 

3.12. Всеки член на ТС има право на един глас. Възможно е гласуване чрез 

директна конферентна връзка с членовете на ТС. 

3.13. Решенията на ТС се взимат с обикновено мнозинство на гласовете. 

3.14. Решенията на ТС могат да се обжалват от всяко заинтересовано лице в 

14-дневен срок пред УС на БНФСТ. 

3.15. УС на БНФСТ отменя решение на ТС, ако то противоречи на закона, на 

Устава на БНФСТ или на правилниците и наредбите, приети от УС на 

БНФСТ. 

3.16. За заседанията на ТС се води протокол, в който се вписват: дата, броят 

на присъстващите членове, дневен ред, обсъжданите въпроси и взетите 

решения. Задължително се вписват отрицателните вотове и мотивите за тях. 

3.17. Протоколът се подписва от председателстващия, присъстващите 

членове на ТС и протоколчика на заседанието. 

3.18. Съдържанието на всеки протокол на ТС се одобрява на следващото 

заседание на УС. 

3.19. ТС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за 

това от всички членове на ТС. 

3.20. ТС може да вземе решение по електронна поща при съгласуване в 

оперативен порядък, като в този случай взетото решение следва да се впише 

в протокола от следващото заседание, като бъде отбелязано, че е съгласувано 

по електронна поща.
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3.21. При необходимост, ТС привлича в своята работа допълнително 

координатори и експерти, които участват в изработването на материалите и 

тяхното обсъждане, без право на глас. 

3.22. ТС изготвя и контролира изпълнението на етапните и годишни 

тренировъчни планове за подготовка и участие на НО в състезанията от 

МСК. 

3.23. ТС в изпълнение на своите задължение и въз основа на етапните 

графици, обсъжда хода на подготовката на Национален Отбор (НО) като: 

1) Контролира и отчита движението на двойките по възраст и 

състезателен клас; 

2) Предлага за удостояване със звания и награди спортисти, треньори и 

спортни деятели; 

3) Отговаря за изготвянето на методика и изисквания за подготовка на 

спортно-педагогическите кадри по спортни танци; 

4) Изготвя картотеката на спортно-педагогическите кадри; 

5) Възлага изготвяне и актуализиране Статута на треньора по спортни 

танци; 

6) Възлага изготвяне и актуализиране Статут на националния отбор по 

спортни танци; 

7) Изготвя Наредба за Държавен спортен календар за всяка спортно-

състезателна година; 

8) Възлага изготвяне на Програма за развитие на Националния отбор по 

спортни танци; 

9) Предлага състав и ръководство на Националния отбор; 

10) Одобрява програма за подготовката и участието на НО в 

състезанията от МСК; 

11) Утвърждава личните тренировъчни планове на националните 

състезатели включени в НО, както и на тези, включени в разширения 

му състав за отделните възрасти; 

12) Контролира и анализира състоянието на подготовката им. 

Необходимата информация и документи за обсъждане се представят 

на разположение на ТС от националните треньори 10 дни преди 

неговото заседание; 
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13) Съставя експертна оценка на извършената подготовка и ако е 

необходимо дава препоръки за нейното подобряване; 

14) Осигурява по възможност необходимата спортно-техническа и 

методическа информация на членовете на ТК; 

15) Дава ежегодна, мотивирана оценка за работата на треньорите и 

консултантите на НО; 

16) Отговаря за номинацията на шампионите за всички възрастови 

групи; 

17) Следи спортът за високи постижения да се развива при зачитане на 

спортната етика, както и при защита на здравето, моралната и 

физическата неприкосновеност на спортиста; 

18) Следи за стриктното спазване на фигурния материал и 

ограниченията в костюмите от Състезателния правилник. При 

констатиране на системни нарушения от Съдията по ограниченията 

и/или Главния съдия на танцова двойка, предлага треньорът на 

двойката за санкциониране: 

a) При първо нарушение - забележка; 

b) Публично порицание с последно предупреждение; 

c) При трето нарушение - финансова санкция в размер на до една 

минималната работна заплата; 

d) При системни нарушения /повече от три/ - спиране на правата на 

треньора до преминаването му на опреснителен курс; 

IV ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ 

4.1. ТС избира председател измежду членовете си за срок до изтичане 

мандата на ТС. 

4.2. Изборът на председател се извършва на първото заседание на ТС. 

4.3. Председателят на ТС: 

- отговаря за дейността на ТС; 

- председателства заседанията на ТС; 

- разпределя отговорностите по различните направления в дейността на 

ТС между членовете му; 

- внася в УС на БНФСТ предложенията на ТС. 
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

5.1. Правилникът подлежи на изменение и допълнение съответствие с 
настъпили изменения на Нормативните документи на БНФСТ. 
5.2. Всички не посочени в настоящия Правилник въпроси по организацията 
на работа на ТК и ТС се решават от УС на БНФСТ. 
5.3. ТС се отчита пред ТК и УС на БНФСТ. 

Настоящият правилник е приет и утвърден, с Протокол на УС на БНФСТ 
на 17.04.2021 г. 

 

 

 

 


