
СЪДИЙСКИ ПРАВИЛНИК 

 

I. Общи положения 

Чл.1. Настоящият правилник регламентира всички въпроси по дейността на съдиите и 
съдийските комисии (СКм) по Спортни Танци (СТ) към Българска национална федерация по 
спортни танци (БНФСТ) 

 

Чл.2. Целта на Правилника е: 

2.1. Да определи състава и задачите на съдийската колегия; 

2.2. Да определи правата и задълженията на отделните съдии - главен, по ограниченията, 
резервен, оперативен (член на съдийска комисия); 

2.3. Да определи критерии и области за съдийстване. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ 

II. Съдийска колегия (СКл) 

Чл.З. Съдийската колегия е колективен помощен орган на БНФСТ, който осъществява 
регулацията на съдийската дейност. 

Чл.3.1. Всички съдии, картотекирани към БНФСТ, членуват в съдийската колегия. 
Съдийската колегия (СКл) обединява всички съдии по СТ, притежаващи съдийска категория, 
призната от БНФСТ, платили съдийски членски внос и картотекирани към БНФСТ. 

Чл.4. Съдийската колегия по спортни танци има следните задачи: 

1) подпомага повишаване квалификацията на съдиите по СТ; 

2) осигурява компетентни съдии за провеждане на всички състезания по СТ в страната. 

 

Чл.5. Членство в СКл се прекратява: 

1) по собствено желание, чрез подаване на писмена молба до Председателя на Съдийски 
съвет (СС); 

2) при неплащане на съдийски членски внос; 

3) при некартотекиране към БНФСТ; 

4) в случай на дисциплинарно изключване от СКл; 

 

Чл.6. Ръководство на съдийска колегия (СКл) 



Чл.6.1. Ръководен орган на СКл е Съдийският съвет (СС). 

Чл.6.2. Контролът и ръководството на съдийската дейност, определянето на статута на 
съдиите по спортни танци, тяхната правоспособност, условията и реда за картотекиране и 
категоризацията на съдиите по спортни танци се извършва от Съдийския съвет (СС) и се 
утвърждава от Управителния съвет (УС) на БНФСТ 

 

III. Статут на съдиите по спортни танци 

Чл.7. Общи положения 

Чл.7.1. С този документ се определя статутът на съдиите по спортни танци. 

Чл.7.2. Целта на Статута е да определи: 

1) Правоспособност на съдиите по спортни танци; 

2) Условия и ред за картотекиране на съдиите по спортни танци; 

3) Категоризация на съдиите по спортни танци; 

 

Чл.8. Правоспособност за съдия по Спортни Танци може да придобият всички лица, 
отговарящи на 

следните условия: 

1) Да имат навършени 21 години, съгласно изискванията на WDSF; 

2) Да притежават минимум средно образование; 

3) Да имат придобит минимум състезателен клас ”В” (придобит по точки ) 

4) Да притежава диплома за завършено образование със специалност „спортни танци“, 
издадена от НСА или диплома за призната квалификация за треньор от WDSF, WDC, ШТА 
или еквивалент на степен на образование, признато в Република България от Министерство 
на образованието; 

5) Да са завършили спортно-състезателната си кариера като аматьори; 

6) Да са издържали първоначален изпит, организиран от БНФСТ; 

7) Да са неосъждани за умишлени престъпления; 

8) Да имат медицинско свидетелство за физическа и психическа годност, издадени от 
съответен компетентен орган. 

 

Чл.8.1. Правоспособност за съдия по Спортни Танци могат да придобият и лица, 
отговарящи на едно от 

следните условия: 

1) По заслуги: Финалисти на Световни и/или Европейски Първенства, Световни и/или 
Европейски Купи - придобиват автоматично минимум “I-ва“ категория, след полагане на 
изпит за съответната категория; 



2) По заслуги: Полуфинал и по-високо класирали се, на Световни или Европейски 
първенства, Световни или Европейски Купи - придобиват минимум “ II ра“ категория, след 
полагане на изпит за съответната категория; 

3) Български или чуждестранен гражданин, притежаващ съдийски лиценз, придобит в 
сродна организация/федерация на територията на страната ни или в чужда държава, 
придобива автоматично при своето картотекиране в БНФСТ, същата категория. Същият има 
право да повиши своята по-висока категория с полагане на изпит и покриване на 
изискванията, посочени в Чл.8. Всички документи, потвърждаващи притежаваната от него 
съдийска категория, следва да бъдат преведени на български език и предоставени на ТС и 
СС. 

 

Чл.9. Първоначалното картотекиране и издаване на съдийска книжка от БНФСТ се 
извършва от СС, след подаване на следните документи в БНФСТ: 

1) заявление; 

2) автобиография; 

3) документи, доказващи правоспособност по изискванията на Чл.8.; 

4) платен съдийски членски внос за съответния период; 

5) декларация за свързаност. 

6) документ, удостоверяващ издържан успешно изпит за получаване на първоначална 
съдийска категория “Ш-та”; 

 

Чл.10. На основание на горепосочените данни се създава регистър на съдиите по спортни 
танци към БНФСТ. 

 

Чл.10.1. СС създава картон на съдията, който съдържа копие от всички документи и го 
включва в 

регистър на съдиите по спортни танци в БНФСТ; 

 

Чл.10.2. Номерът на личния картон съвпада с номера на съдийската книжка; 

 

Чл.11. Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година. 

 

Чл.12. В началото на всяка спортно-състезателна година, но не по-късно от 31ви януари, СС 
изготвя и УС утвърждава съдийската листа с включени всички категории съдии; 

 

Чл.12.1. Включване в съдийската листа за всяка спортно-състезателна година се извършва 
на основание на следните документи: 



1) наличие на документи по Чл.8.; 

2) платена съдийска такса за съответната спортно-състезателна година; 

3) всички лицензирани съдии към БНФСТ участват в задължителен съдийски семинар, 
организиран от БНФСТ с номиниран предварително лектор от чужбина или България, с 
което автоматично им се подновява лиценза за съответната календарна година. 

 

Чл.13. Съдия по спортни танци не се включва в съдийската листа за спортно-състезателната 
година при наличие на наложени от БНФСТ наказания в предходната година, които все още 
не са изтекли към 31 януари на годината на картотекиране; 

 

Чл.14. След изтичане срока на наказанието и след подаване на молба до СС, съответният 
съдия се включва отново в съдийската листа след утвърждаване от УС. 

Чл.15. Членство в Съдийска Колегия се прекратява:  

 1) по собствено желание, чрез подаване на писмено заявление до Председателя на 
Съдийски съвет (СС); 

2) при неплащане на съдийски членски внос; 

3) в случай на дисциплинарно изключване от СС; 

4) при липса на декларация за свързаност. 

 

IV. Общо събрание на съдийската колегия 

Чл.16. Общото събрание се състои от всички редовни членове на СКл. 

 

Чл.17. Общо събрание на СКл се свиква по инициатива на СС или с писмено желание на 1/3 
от членовете на СКл. 

 

Чл.17.1. Общо събрание на СКл се свиква поне веднъж годишно на редовно заседание след 
края на Държавния спортен календар за предходната година и преди началото на 
Държавния спортен календар за следващата година. 

 

Чл.18. Всеки редовен член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно; 

 

Чл.19. Всеки редовен член няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до 
него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 
линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

 

Чл.20. Решенията на Общото събрание на СКл са задължителни за всички членове; 



Чл.21. Общо събрание се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, 
часа и мястото за провеждането на Общото събрание. Поканата се оповестява не по-късно 
от 14 дневен срок преди датата на ОС чрез публикуване в официалната интернет страница 
на БНФСТ; 

 

Чл.22. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от 
всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят; 

 

Чл.23. Комисията по пълномощията регистрира редовните членове, които удостоверяват 
участието си с личен подпис върху регистъра на участниците в Общото събрание. 

  

Чл.24. Общото събрание има следните правомощия: 

1) Приема годишния отчет на СС; 

2) Приема програмни документи за дейността на СС; 

3) Номинира и прави мотивирани предложения до УС на БФКСТ за членове на СС; 

 

Чл.25. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

 

Чл.26. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 
вземат решения. Предложения за допълнения в дневния ред се изпращат до офиса на 
БНФСТ или на официалния и електронен адрес на БНФСТ  не  по- късно от 7 дни преди 
датата на ОС. 

 

V. МЕТОДИКА 

Чл.27. Общи положения. Методиката има за цел : 

1) категоризация на съдиите; 

2) контрол на нивата на квалификационно обучение на съдии по спортни танци. 

 

Чл. 28. Съдийските категории в БНФСТ във възходящ ред са: 

1) Трета – „ III-та”; 

2) Втора- ”II-ра”; 

3) Първа- ”I-ва”; 

4) Категория ”AN” 

 



Чл.29. Съдийски категории и права за съдийстване 

 

Чл.29.1. Съдия “III-та” категория може да съдийства състезания - Национални турнири по 
спортни  танци, международни турнири за всички възрасти, в които участват състезатели от 
класовете и “Е”, “D”и “С”. 

 

Чл.29.2. Съдия “II-ра” категория може да съдийства състезания - Национални турнири по 
спортни танци, международни турнири и ДЛ ОП за всички възрасти, в които участват 
състезатели от класовете “Е”, “D”, “С” и “В”; 

 

Чл.29.3. Съдия ”I-ва” категория може да съдийства  на всички състезания, независимо от 
ранга им, от Държавен спортен календар – състезания - Национални турнири, провеждани 
от страни-членки на WDSF. 

 

Чл.29.4. Арбитри на национално равнище - категория ”AN” може да съдийстват на всички 
състезания от Държавен спортен календар, състезания - Национални турнири, провеждани от 
страни-членки на WDSF, както и турнири за формации. 

 

Чл.З0. Съдии от Международна категория WDSF може да съдийстват на състезания от 
всякакъв ранг, провеждани и от WDSF и страните-членки, вкл. Световни и континентални 
шампионати. Категория “WDSF” получават съдии по правилата на WDSF на основание на 
предложение на Съдийски съвет и утвърждаване от УС на БНФСТ. Предложените съдии 
трябва да са от категория "AN“ и/ или „I-ва” с минимум 2-годишен стаж в същата категория. 

 

Чл.31. СС осигурява цялостната организация по провеждане на процедурата по получаване 
на статут на съдия по спортни танци, както и спазване на реда за осъществяване на контрол 
по изпълнението на условията за категоризация и прекатегоризация на съдиите по спортни 
танци. 

 

Чл.32. Контрол върху условията и реда за категоризация и прекатегоризация на съдиите по 
спортни танци осъществява длъжностно лице от БНФСТ, определено от УС. 

 Чл.ЗЗ. Приравняване на досегашни съдийски категории. 

 

Чл.33.1. Съдийските категории, използвани в системата на БФСТ, се приравняват към 
съдийски категории в БНФСТ, както следва: 

1) ”III-та” категория - съдии, притежаващи досегашна съдийска категория „D“ и съдии, 
притежаващи досегашна съдийска категория „С“, но несъдийствали през последните 2 
години   или съдийствали  по-малко  от 20 състезания в тази категория. Прилага се копие от 
съдийска книжка. Последните имат възможност да придобият по-високата съдийска 
категория „II-ра“, като се явят на изпит; 



2) ”II-ра” категория - съдии, притежаващи досегашна съдийска категория „В“ и съдии, 
притежаващи досегашна съдийска категория „С“, но съдийствали повече от 2 години или 
над 20 състезания в тази категория. Прилага се копие от съдийска книжка; 

3) ”I-ва” категория - съдии, притежаващи досегашна съдийска категория „А“. Прилага се 
копие от съдийска книжка. 

4)  “AN” категория – съдии, притежаващи досегашна съдийска категория „ АN”. Прилага се 
копие от съдийска книжка. 

 

Чл.34. СС отговаря за условията и реда за категоризация и прекатегоризация на съдиите по 
спортни танци. СС одобрява, повишава и предлага за одобрение от УС съдийските 
категории на основание на следните изисквания, които за нови членове на СК ще влязат в 
сила от 2021 г. 

 

Чл.34.1. Категория “III-та” може да получи бивш състезател по спортни танци, който 
отговаря на изискванията по чл. 8. 

 

Чл.34.2. Категория “II-ра” може да получи съдия по спортни танци, който отговаря и на 
следните изисквания: 

1) да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БНФСТ, не по-малко от 2 години; 

2) да е подготвил танцова двойка минимум състезателен клас „В“, (това основание не важи 
при изкуствено повдигане на класа чрез смяна на партньор); 

3) да е съдийствал в категория “III-та” не по-малко от 2 години или повече от 20 състезания 
в съответната категория; 

4) да има две препоръки от съдия, категория минимум “I-ва”; 

5) да е подал молба до БНФСТ заедно с потвърждаващи документи; 

6) да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани 

от БНФСТ за потвърждаване на категория; 

7) да има издържан успешно изпит за получаване на съдийска категория „II -ра”. 

8) да има придобит минимум клас “А“ 

 

Чл.34.3. Категория “I-ва” може да получи съдия по спортни танци, който отговаря и на 
следните изисквания: 

1) да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БНФСТ, не по-малко от 4 години; 

2) да е подготвил танцова двойка минимум клас “А” (минимум двама състезатели в клас 
“А”, (това основание не важи при изкуствено повдигане на класа чрез смяна на партньор); 

3) да е съдийствал в категория „II-ра” не по-малко от 2 години или минимум 20 състезания; 

4) да има две препоръки от съдия „AN” - арбитър на национално равнище. 



5) да е подал молба до БНФСТ заедно с потвърждаващи документи; 

6) да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани 
от БНФСТ за потвърждаване на категория; 

7) да има издържан успешно изпит за получаване на съдийска категория “1-ва”. 

8) да има придобит минимум клас “М“ 

 

Чл.34.4. Категория ”AN” може да получи съдия по спортни танци, който отговаря и на 
следните изисквания: 

1) да е работил постоянно като треньор в КСТ, член на БНФСТ не по-малко от 6 години; 

2) да е подготвил минимум 2 състезатели в клас “М”, ( това основание не важи при 
изкуствено повдигане на класа чрез смяна на партньор) 

3) да е съдийствал в категория “I-ва” не по-малко от 2 години или 20 състезания в 
съответната категория; 

4) да е подал молба до БНФСТ заедно с потвърждаващи документи; 

5) да е участвал в квалификационни семинари, курсове и други мероприятия, организирани 
от БНФСТ за потвърждаване на категория; 

6) да има придобит минимум клас “М“ 

 

Чл.34.5. За изключителни заслуги и постигнати високи спортни резултати, СС има право да 
направи обосновано предложение пред УС на БНФСТ, за присъждането на съдийска 
категория, извън посочените в чл.8.1 условия и срокове. В този случай решението е в 
компетенцията само на УС на БНФСТ, като същия се води задължително от правилата и 
изискванията на WDSF. 

 

Чл.35. Промяната на категорията се вписва в съдийската книжка и съответния  съдийски 
картон и се заверява от Председателя на СС; 

 

VI. Права и задължения на съдиите 

Чл.36. Съдиите по спортни танци имат следните права: 

1) да бъдат избирани в ръководството на СКл на БНФСТ; 

2) да имат свободен достъп до всички състезания по СТ в страната; 

3) да участват в съдийски комисии в страната и чужбина съобразно своята категория; 

4) да получават възнаграждения от участия в съдийски комисии, съгласно Наредбата за 
заплащане на съдиите по спортни танци за всяка календарна година на състезанията на 
БНФСТ; 

5) да получават възнаграждения за участие в изпитни комисии; 



6) да получават възнаграждения за участие в провеждане на консултации, лекции и 
семинари, организирани от БНФСТ; 

7) да участват във всички курсове, семинари и др. мероприятия, организирани от БНФСТ; 

8) да откажат участие в състезание, когато е застрашена тяхната сигурност и достойнство 
без заплахата да получат дисциплинарни наказания от БНФСТ; 

9) да предлагат на Председателя на съответната съдийска комисия спиране на състезание 
по спортни танци при констатиране на груби нарушения на нормативните документи на 
БНФСТ; 

10) да бъдат предлагани за морални и материални награди по решение на УС на БНФСТ за 
проявени високи професионални и морални качества, при навършване на кръгла 
годишнина, при прекратяване на активна съдийска дейност и др. подобни. 

 

Чл.37. Съдията по спортни танци има следните задължения: 

1) да плаща в срок годишния членски внос; 

2) да спазва стриктно нормативните разпоредби на БНФСТ; 

3) да повишава знанията и квалификацията си като съдия по спортни танци; 

4) да участва в семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БНФСТ за 
потвърждаване на съдийската си категория. Съдии с лиценз WDSF имат право да участват 
през година в задължителните семинари на БНФСТ; 

5) да носи и представя съдийската си книжка на Главния съдия и Председателя на 
секретарската комисия на състезанието, в което са членове на съдийска комисия; 

6) на всяко състезание по спортни танци да има подходящо облекло /черно или тъмно сиво 
сако и панталон или пола за дамите и черно или тъмно сиво сако и панталон за мъжете/, 
съобразено с категорията и престижа на състезанието.; 

7) да не обсъжда преди края на състезанието с треньори, съдии, състезатели, 
организатори, публика и др. своите оценки за изявата на състезателите; 

8) преди и по време на състезанието, на което съдийства да не употребява алкохол и 
наркотични вещества; 

9) да не нарушава етичните норми на обществено поведение; 

10) да спазва стриктно нормативните разпоредби на БНФСТ; 

11) при съдийстване да проявява принципност, обективност и безпристрастност; 

12) да спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за 
спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение; 

13) да участва в превенцията и контрола на употребата на допинг; 

14) да спазва   Етичния  кодекс на съдията; 

 

Чл.38. Права и задължения на съдиите, включени в СКм: 



 

Чл.38.1. Съдиите, включени в СКм имат следните права: 

1) да получават възнаграждения от участия в съдийски комисии, съгласно Наредбата за 
заплащане на съдиите по спортни танци за всяка календарна година на състезанията на 
БНФСТ; 

2) да откажат участие в състезание, когато е застрашена тяхната сигурност и достойнство 
без угрозата да получат дисциплинарни наказания от БНФСТ; 

3) да правят предложения за спиране на състезание по спортни танци на Председателя на 
съответната съдийска комисия при констатиране на груби нарушения на нормативните 
документи на БНФСТ; 

 

Чл.38.2. Съдиите, включени в СКм имат следните задължения: 

1) да носят и представят съдийската си книжка на Главния съдия и Председателя на 
секретарската комисия на състезанието, в което са членове на съдийска комисия; 

2) на всяко състезание по спортни танци да бъдат в подходящо облекло, съобразено с 
категорията и престижа на състезанието (по правилата на WDSF или за бутиковите турнири 
с вечерно облекло); 

3) да не обсъжда преди края на състезанието с треньори, съдии, състезатели, организатори 
, публика и др. своите оценки за състезателната програма на състезателите; 

4) преди и по време на състезанието, на което съдийства, да не употребява алкохол и 
наркотични вещества/ при поискване от Гл.съдия, същият е длъжен да даде проба за 
проверка на употреба на алкохол и/ или наркотични вещества/; 

5) при съдийстване да проявява принципност, обективност и безпристрастност; 

6) да спазва принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния кодекс за 
спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение; 

7) да участва в превенцията и контрола на употребата на допинг; 

8) да  спазва   Етичния  кодекс на съдията; 

 

Чл.39. Права и задължения на Главния съдия 

Чл.39.1. Главният съдия има следните права: 

1) да прекрати състезание при грубо неспазване на задълженията от страна на 
организаторите; 

2) да прекрати състезание при извънредни ситуации, застрашаващи сигурността и 
достойнството на участниците (състезатели, съдии, треньори, техн. лица и др.); 

3) да не допуска до участие в съдийска комисия съдия, който не представи редовна 
съдийска Книжка и не е включен в годишната съдийска листа; 

4) да предлага пред СС за дисциплинарно наказание съдия, който грубо е превишил 
правата си и не е изпълнил в пълен обем задълженията си, посочени в Статута на съдията; 



5) да дисквалифицира състезатели за неспазване на Състезателния правилник, за времето 
на турнира, същите не могат да продължат участието си; 

6) временно да спре състезанието, ако са констатирани нарушения на Състезателния 
правилник до отстраняването им; 

7) да взема решения по всички спорни случаи, които могат да възникват между 
организатори, треньори, съдии и състезатели; 

8) да получава възнаграждения по Наредба на БНФСТ. 

9) Главният съдия няма право да отменя съдийски решения. 

10) Главният съдия има право да изиска писмени обяснения, при констатирани разлики от 
над 4/четири/ пункта в оценяването, от членове на СКм. Това става, след приключване на 
състезанието и задължително се отбелязва в Доклада му до СС. 

11) Главният съдия има право в случай на констатирани от него видимо тенденциозно 
нарушаване от СКм, на Правилници, Наредби по организиране и провеждане на 
състезания, както и отсъждания в разрез с Етичния Кодес на съдията, да промени частично 
или изцяло СКм по време на състезание от ДСК.  Заменените членове на СКм, не могат да 
продължат да съдийстват в оставащите кръгове или групи от състезанието. Причините и 
имената на членовете, спрямо които е предприета санкцията, се отразяват в протокола на 
гл.съдия задължително. Действията и причините, довели до това, се разглеждат 
задължително на извънредно заседание на СС. 

12) Главният съдия има право да отстрани от участие в състезанието съдия, който нарушава 
Правилници, Наредби по организиране и провеждане на състезания. Главният съдия, при 
констатиране на групи нарушения при провеждането на състезанието от ДСК, може да 
отправи предложение до Председателя на СС, за свикване на извънредно заседание на СС, 
за разглеждане на случая и вземане на превантивни мерки за недопускане на случващото 
се в останалите турнири от ДСК. 

Чл.39.2. Главният съдия има следните задължения: 

1) Да се яви в залата минимум 1 час преди началото на състезанието; 

2) Преди началото на състезанието да провери присъствието и състава на съдийската и 
секретарската комисии, да се запознае с всички необходими за провеждане на съответното 
състезание документи и да провери редовността и готовността на участниците в 
състезанието; 

3) В случай, че не се явят всички, определени за състезанието съдии, то тогава Главният 
съдия редуцира броя на оперативните съдии, напр. от 11 на 9 броя, от 9 на 7 броя или 
допълва състава от присъстващи съдии. 

4) При необходимост да включи резервния съдия в състава на съдийската комисия, в 
определени случаи, при липсващ резервен съдия, съдията по ограничения на фигурния 
материал може да изпълнява и задълженията на редови съдия; 

5) При необходимост да участва в съдийската комисия; 

6) Да контролира дейността на съдийската комисия по отношение  спазване правата и 
задълженията, произтичащи от съдийския правилник, своевременното  заемане на 
съдийско място и  допуснати грешки в съдийските решения (технически или умишлени) 



7) Да следи за спазването на стандартизираното времетраене на музикалния съпровод, 
музикално темпо и размери на мелодиите; 

8) Да контролира дейността на Секретарската комисия и да оказва съдействие при 
необходимост; 

9) Да контролира водещия на състезанието за спазване програмата за провеждане на 
състезанието; 

10) Да определя и контролира броя на двойките във всяка серия и спазване на 
предварително обявения състав на сериите; 

11) Да контролира заедно със съдията по ограниченията спазването на изискванията по 
отношение състезателните програми и костюми за съответния клас танцьори, при което, 
ако нарушението не се отстрани след забележка, да дисквалифицира двойката от 
състезанието по спортни танци; 

12) Да преглежда състезателните списъци и да изисква при нужда документи, касаещи 
редовността на състезателите. 

13) Да изпрати доклад по образец в офиса на БНФСТ, заедно с останалите документи на 
Секретариата в срок до 7 дни след приключване на състезанието; 

14) В случай, че главният съдия не се яви или не може да изпълнява задълженията си, 
съдийската комисия с обикновено мнозинство избира председател (член на комисията), 
който да изпълнява и тези задължения. Избраният за главен съдия прави и доклад по т.13. 

15) В случай, констатиран от Главния съдия за наличието на голяма амплитудна разлика 
при оценките на редовите съдии има право да предприеме адекватни, обусловени 
действия, които се изразяват в: 

> Спиране на турнира, категорията; 

> Искане на писмено обяснение от съответните съдии; 

> Корекция на съдийския състав; 

> Преиграване на съответния състезателен кръг. 

Чл.40. Главният съдия е задължен да включи в доклада си констатираните нарушения в т.15 
и поименно да се посочат извършилите нарушения. 

 

Чл.41. Права и задължения на съдията по ограниченията: 

 

Чл.41.1. Съдията по ограниченията има следните права: 

1) Чрез Главния съдия има право да изисква отстраняване на танцова двойка от 
състезанието за неспазване на ограниченията във фигурния материал за клас „Е”, "D" и "С" 
и изискванията за състезателни костюми съгласно Състезателния правилник. 

2) Да получава възнаграждение по Наредбата на БНФСТ. 

 

Чл.41.2. Съдията по ограниченията има следните задължения: 



1) Да следи за спазване изискванията на Състезателния правилник по отношение на 
ограниченията на фигурния материал за клас „Е”, "D" и "С"; 

2) Да следи за спазване на изискванията на Състезателния правилник по отношение на 
костюмите на състезателите. Да прегледа костюмите на състезателите преди началото на 
състезанието и да отстрани съвместно с главния съдия тези в несъответствие с 
изискванията на Състезателния правилник. 

3) Своевременно да информира Главния съдия и да предлага мерки по регистрирани 
нарушения. 

4) При констатирани и приети от СС и УС нарушения, същият не може да бъде включван в 
жребия за Съдия по ограниченията и Главен съдия за период от пет поредни състезания. 

                                                          

ПРАВИЛНИК НА СЪДИЙСКИ СЪВЕТ 

 

I. Съдийски съвет 

Чл.42. Ръководен орган на СКл е Съдийският съвет (СС). Състои се от петима души, като 
числеността му се определя от Управителния съвет на БНФСТ. Членовете на СС се 
утвърждават с решение на УС на БНФСТ, по предложение на СКл. 

Чл.43. СС има следните пълномощия: 

1) Членовете на СС трябва да са редовни членове на СКл; 

2) Изработва актове (правилници, наредби и т.н.), съобразени с международните 
изисквания и законодателството в Р. България, отнасящи се до състава и дейността на 
съдийските комисии; 

3) Анализира и оценява дейността на съдийската комисия за всяко състезание; 

4) Определя реда за получаване на квалификация на съдия по спортни танци; 

5) Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдийския състав; 

6) Разпределя съдийските наряди в състезанията по спортни танци в страната; 

7) Утвърждава участието на български съдии в международни състезания; 

8) Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав; 

9) Изготвя и актуализира картотеката на съдиите и съдийската листа за всяка 
спортносъстезателна година; 

10) Отговаря за воденето на досиетата на всеки съдия, в които вписват: повишаване на 
категоризация, участия в курсове и семинари, поощрения, наказания и др.; 

11) След приключване на всяка спортно-състезателна година СС изготвя доклад, въз основа 
на съдийските отчети на Главния съдия, в които прави анализ на работата на съдийските 
комисии и набелязва мерки за подобряване дейността на СКл; 

12) Председателят се избира измежду членовете на СС с обикновено мнозинство. 

 



Чл.44. СС се отчита пред УС, СК и ОС на БНФСТ за своята дейност. 

Чл.45. СС трябва да провежда заседания не по-рядко от веднъж на всеки три месеца; 

Чл.46. Заседанията се свикват от Председателя на СС, като известява задължително 
членовете на УС на БНФСТ най-малко една седмица преди датата на провеждането на 
заседанието с указване на място, ден, час и дневен ред. 

Чл.47. Председателят на СС ръководи заседанието. 

Чл.48. Заседание не може да има продължителност повече от 8 часа на ден. 

Чл.49. Редовно е заседанието, на което са присъствали 50% + 1 от състава на СС. 

Чл.50. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. 
Гласуването на този член на СС се удостоверява в протокола (чрез подпис) от 
председателстващия заседанието, както и другите участници в него. 

 

Чл.51. При необходимост и при изключителни случаи СС може да вземе решение и без да 
бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 
забележки и възражения от всички членове на СС. 

Чл.52. При необходимост Председателят на СС може да свика няколко заседания за 
вземане на решение по даден въпрос. 

Чл.53. СС има право да ползва при необходимост и външни компетентни органи и 
специалисти. 

Чл.54. Решенията на СС се взимат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. 
Председателят има право на глас при гласувания. 

Чл.55. Протокол от решенията на СС се изготвя в минимум два екземпляра/копия/ - за 
документацията на БНФСТ и за СС.12 

Чл.56. Всички молби, жалби и други писмени документи се подават в офиса на БНФСТ. 
Същите се внасят в едноседмичен срок за разглеждане до СС. 

Чл.57. СС разглежда документите и отговаря писмено в срок от 30 календарни дни от 
датата на получаването им. 

Чл.58. Решенията на СС могат да бъдат оспорвани пред Общото Събрание на СКл, УС на 
БНФСТ и Арбитражна Комисия; 

 

II. Състав на съдийските комисии 

Чл.59. Членове на съдийските комисии (СКм) за състезания, организирани от БНФСТ, могат 
да бъдат: 

1) съдии по СТ, картотекирани към КСТ, притежаващи съответстваща съдийска категория и 
включени в съдийската листа на БНФСТ; 

2) чуждестранни съдии,  чиято съдийската категория  им позволява да съдийстват 
съответната категория състезатели в РБ. Същите могат да бъдат включвани като членове на 
СКм само на открити турнири, по покана на Организатора на турнира. Същите нямат право 



да съдийстват национални купи, освен в случаите когато същите имат сила на 
квалификационен турнир за участие на ЕП, СП или купи от календара на WDSF. 
Задължителното е в този случай  същият да покрива изискванията за съдийстване на 
състезатели от съответния състезателен клас. 

Чл.60. Съдийските комисии за различните видове състезания се състоят от 7, 9 или 11 
членове, главен съдия, резервен съдия и съдия по ограниченията. Главният съдия, 
Резервният съдия и Съдията по ограниченията могат да влизат в състава на съдийската 
комисия при необходимост. 

Чл.61. 1. Главният съдия, Съдията по ограниченията и Резервният съдия трябва да 
притежават документ за правоспособност равни на I-ва или АN категория. 

Чл.61.2. Главният съдия  трябва да   има придобита  допълнителна правоспособност   за 
главен съдия . 

Чл.61.2. Съдията  по ограниченията   трябва да  има придобита  допълнителна 
правоспособност  за  съдия  по ограничения. 

Чл.62. В една и съща СКм не може да участват и двамата съпрузи, роднини по права или 
съребрена линия или съдружници, посочено в декларация за свързаност ,както и   не 
повече   от   един съдия,  картотекиран  към   КСТ и представляващ  клуба. 

Чл.63. За всички НТ Главен съдия и съдия по ограниченията се предлагат от организатора 
на турнира   и се  утвърждават от СС и УС на БНФСТ не по – късно от 30 дни преди датата на 
състезанието. 

Чл.64. Съставът на СКм за НТ се предлага от организатора не по-късно от тридесет дни 
преди датата на състезанието за утвърждаване от СС и УС на БНФСТ. 

Чл.65. Съдийските комисии за НТ следва да имат следния състав:  

За състезание от клас „Е“, „D“ и „С“: 

– членски състав - 7,9,11 

– категории - III, II, I, AN 

За състезание от клас „B“ 

– членски състав 7, 9, 11 

– категории - II, I, AN 

За състезание от клас „А“ и „М“ 

– членски състав 7, 9, 11 

– категории - I, AN 

Чл.66. Съдиите, определяни за участие в турнирите в ДСК чрез теглене на жребий, имат 
право да откажат участието си по уважителни причини,  но  не повече от два поредни пъти. 
Причината за отказа си следва да бъде изпратена до СС, който взема решение съответно да 
я зачете или отхвърли като основателна. В случай на два неоснователни отказа от участие в 
СКм, същият губи своите права за период от три месеца. 

 



Чл.67. Състав на съдийските комисии за състезания от Държавен спортен календар и 
Международен спортен календар 

 

Чл.67.1. За ДРЛОП Главният съдия, Съдията по ограничения и редовите съдии се назначават 
/ на ротационен принцип/ от СС. УС на БНФСТ утвърждава представения списък от СС. 

> при 7-членен състав - категории AN-AN-I-I-II-II-III; 

> при 9-членен състав - категории AN-AN-AN-I-I-I-II-II-III; 

> при 11 -членен състав - категории AN-AN-AN-I-I-I-II-II-II-II-III. 

 

Чл.67.2. За турнирите от веригата Национална Купа членовете на СКм трябва да притежават 
минимум категория "I-ва", са по покана на организатора. 

Чл.67.3. За ДШ – I-ви ранг БНФСТ  кани  единствено утвърдени международни съдии с най-
висока категория в WDSF от минимум девет нации. За Държавния шампионат съдиите се 
назначават от УС по предложение за нации от СС. 

 

Чл.67.3.1.Чуждестранни съдии, поканени да съдийстват на ДШ, нямат право да преподават 
на територията на Р. България за времето от номинацията им до приключване на ДШ. 

Чл.67.3.2. ДШ може да бъде съдийстван и от български съдии, които притежават минимум 
I-ва категория с една година стаж в същата категория, в  зависимост от конкретните условия 
с решение на съдийски съвет и УС на БНФСТ. 

 

Чл.67.3.3. Главен съдия на ДШ, може да бъде и чуждестранен такъв, притежаващ 
категорията главен съдия в WDSF. Същият се предлага от СС, и одобрява от УС на БНФСТ. 

Чл.67.4. За международни състезания, невключени в календара на WDSF, провеждани в 
Република България, съставът на Съдийската Комисия се предлага от организаторите и се 
утвърждава от СС и УС на БНФСТ. 

Чл.67.5. За състезания, включени в международния календар на WDSF, провеждани в 
Република България, съставът на Съдийската Комисия се предлага от организаторите и се 
утвърждава от УС на БНФСТ, след утвърждаването и от Спортния директор на WDSF. 

Чл.67.6. При състезание за формации всички съдии трябва да притежават категория "AN" и 
се определят от СС и УС.Чл.68. За международни състезания и НТ, НК, ДШ, провеждани в 
Република България, в състав на Съдийската Комисия, предложена от организаторите и 
утвърдена от СС и УС, може да участват и чуждестранни съдии, с категории не по-ниски от 
WDSF, WDC или най- високата национална съдийска категория за съответната държава. 

III. Дисциплинарни нарушения и наказания на съдиите: 

Чл.69. В случай, когато главен съдия в дадено състезание не изпълни задълженията си 
(удостоверено с писмен документ - жалба, сигнал и др.), съгласно изискванията на този 
Правилник, СС на следващо свое заседание разглежда случая и изказва становище по него. 



Чл.70. При констатирани нарушения по чл.26, същият не може да бъде включван в жребия 
за Главен съдия и Съдия по ограниченията за период от пет поредни състезания. 

Чл.71. При нарушаване на изискванията на документите, регламентиращи дейността на 
БНФСТ, СС на БНФСТ налага следните дисциплинарни наказания на съдии по СТ: 

• Отстраняване от съдийство за срок от едно до пет състезания; 

• Отстраняване от съдийство за срок от една година; 

• Отстраняване от съдийство за период по-голям от една година. 

Чл.72. Дисциплинарните наказания се определят в зависимост от нарушенията и тяхната 
значимост и се налагат, след като се разгледат писмени обяснения на нарушителите. СС на 
БНФСТ взима решение с обикновено мнозинство. 

Чл.73. Ако редови съдия е посочен в доклада на Главния съдия за извършено нарушение 
по Чл.39.1, ал.11 и ал.12, и същото бъде потвърдено от СС, то съдията се отстранява за срок 
от един състезателен сезон. Същият възстановява правата си след полагане на 
задължителен съдийски изпит за потвърждаване на съдийската си категория; 

Чл.74. Правото на писмени възражения до УС на БНФСТ по решението на СС е в срок от 15 
календарни дни от изготвяне на решението на СС. 

Чл.75. Всеки един член на СКл, като изпълняващ задълженията си като член на СКм, има 
право да отправя своите възражения и жалби, както и за всички наказания наложени му, 
до Арбитражната комисия, на която неговият случай да бъде преразгледан. 

                                                                 

КРИТЕРИИ И ОБЛАСТИ НА СЪДИЙСТВАНЕ 

Чл.76. Общи и основни критерии за оценка: 

76.1 Музика 

1) Такт 

2) Ритъм 

3) Музикалност 

76.2 Баланс 

1) Статичен баланс 

2) Динамичен баланс 

3) Водене и следване 

76.3 Протичане на движението 

1) Протичане на движението в пространството 

2) Протичане на движението чрез вътрешните сили и енергия 

3) Протичане на движението във всеки елемент 

 

76.4 Характеристика 



1) Представяне формата на различните танци; 

2) Промяна на характеристиката по време на състезанието, от танц в танц; 

3) Лична интерпретация и изразни средства; 

Чл.77. Области на съдийстване: 

77.1 За Деца 1, Деца 2, ЮМВ и „Е” и „D” клас на останалите възрасти: 

1) Ритмическо съответствие и основен ритъм 

2) Линии на тялото 

3) Техника 

77.2 За ЮМВ , ЮСВ, Младежи и Аматьори и клас „С”: 

1) Ритмическо съответствие и основен ритъм 

2) Линии на тялото 

3) Движение 

4) Техника 

77.3 За ЮСБ, Младежи и Аматьори клас „В”, ,А” и „М”: 

1) Ритмическо съответствие и основен ритъм 

2) Линии на тялото 

3) Движение 

4) Ритмическа интерпретация 

5) Техника 

Чл.78. Основни правила: 

1) Съдийстването на танцовата двойка започва от момента, в който танцьорите стъпват на 
дансинга, и завършва при завършване на музикалния съпровод, т.е. съдията е длъжен да 
проверява своите оценки в течение на целия танц и да ги коригира, ако е необходимо. 

2) Ако танцовата двойка е прекратила своето танцуване преди края на музикалния 
съпровод по неоснователни причини, то тя трябва да бъде поставена на последно място в 
този танц. Ако това се случи на финал, то танцовата двойка следва да бъде поставена на 
последно място. 

3) Танцовата двойка да бъде оценявана изключително за изпълнението на дадения танц. 
Влиянието на каквито и да са титли, предшестващи даденото танцуване или резултати 
получени в други серии са недопустими. 

4) Съдията не е задължен да дава обяснение за своето съдийстване по време на 
състезанието. При констатирани фрапантни разлики в оценките на съдията, отразени в 
протоколите, Главният съдия има право да поиска писмено становище. 

5) По време на състезанието, в почивките между сериите или състезанията, съдията не 
трябва да обсъжда състезателите и техните изпълнения. 



6) Всеки съдия е длъжен да спазва Съдийския правилник и Етичния Кодекс на Съдията на 
WDSF и на БНФСТ. 

 

ПРОЦЕДУРА за определяне състав на съдийски комисии 

  Чл.79 . Определяне на състав на съдийска комисия 

1). Съдиите, редовно картотекирани за текущата спортно - състезателна година, се 
включват в съдийски комисии съгласно ротационен принцип при спазване на условията на 
Съдийския правилник.  

2). Тегленето на жребия се осъществява в присъствието на: 

• член на Съдийски Съвет; 

• спортния директор на БНФСТ или член на УС на БНФСТ; 

• представител на КСТ, редовен член на БНФСТ. 

3). След теглене на жребия се изготвя протокол за архива на БНФСТ, СС и организатора на 
състезанието. 

4). Протоколът трябва да съдържа: 

• час, дата и място на теглене на жребия; 

• вид и категория на състезанието по спортни танци; 

• имена на КСТ/съдиите/ по последователността на изтеглянето им; 

• трите имена и подписите на лицата, присъствали по време на жребия, посочени по-горе; 

• входящ номер и печат на БНФСТ; 

• основание за съставяне на протокола (писмо с искане от организатора за назначаване на 
съдийска комисия). 

• основания за решения на Съдийски съвет във връзка с конкретни казуси, свързани с 
даденото състезание (ако такива съществуват) 

5). Жребият е валиден само, ако са спазени всички условия. В противен случай 
Председателят на СС назначава нова дата и час за теглене и процедурата се повтаря. 

 Чл.80 Определяне на състава на съдийските комисии за Национални турнири, на следния 
принцип - всеки организатор, има право на домакинска квота, в зависимост от числеността 
на СКм, както са посочени: 

• при СКм от 7-членен състав - 3 броя 

• при СКм от 9 -членен състав - 4 броя 

• при СКм от 11-членен състав - 5 броя 

Чл.81 Определяне на състава на съдийските комисии за състезания от НТ от ДСК се 
извършва: 



81.1. За състезанията от Държавния спортен календар СС чрез жребий определя всички 
съдии. Главният съдия и съдията по ограниченията на фигурния материал се теглят на 
ротационен принцип от СС.  

81.2. При всяко следващо изтегляне на необходимата за определено състезание квота от 
дадена категория, съдиите вече посочвани за членове на съд. комисии до този момент, не 
се включват в тегленето на Жребия. Този принцип се спазва до изчерпването на всички 
имена от дадена категория с последваща нова ротация. 

81.3. За главен съдия, член на съд. комисия, резервен съдия и съдия по ограниченията на 
фигурния материал се води статистика за назначенията и жребият за всяко състезание. 

81.4. При определянето на съдии по жребий се използва поименния списък на съдиите в 
Съдийска листа (не с клубна квота, а поименно, при  спазване  условията на Чл. 62). 
Организаторът има право на своя квота, както е посочено в т.2. 

Чл. 82. Съдиите се оповестяват от офиса на БНФСТ и от организатора не по-късно от 30 дни 
преди датата на провеждането на състезанието. 

82.1. Съдия, възпрепятстван по обективни или субективни причини да участва в дадено 
състезание, за което е определен и известен, задължително информира устно и писмено 
секретар на БНФСТ, организатора на състезанието и Председателя на СС най-късно до три 
дни преди провеждане на състезанието. 

82.2. Отказът за участие, на съответния съдия в състезанието, за което е определен, се 
вписва в протокола на съдийската комисия, като на негово място се определя друг съдия в 
съответната категория. Процедурата се извършва от член на СС и секретариата на БНФСТ. 

 

Заключителни разпоредби 

Чл.83. Съдийският Съвет на БНФСТ осъществява контрол за спазването на изискванията на 
Съдийски правилник. 

Чл. 84. Случаи, непредвидени в Съдийски правилник, се разглеждат от Съдийския съвет и 
Дисциплинарната комисия на БНФСТ, съобразно Устава и другите нормативни документи 
на БНФСТ, WDSF и ММС 

Чл.85. Производствата по издаване, подновяване, отнемане, прекратяване и повишаване 
на съдийските категории, започнати по реда на Съдийски Правилник, приет с решение на 
УС от 2021г., се довършват по реда на този правилник. 

 Съдийският правилник е утвърден с протокол №1 от УС на БНФСТ и влиза в сила от 
17.04.2021 г. 

 

  


