
ЕДИННА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И  
КОНТРОЛ НА МНОГОГОДИШНИЯ УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС ПО 

СЪОТВЕТНИЯТ ВИД СПОРТ  

  

  

І. ОБОСНОВКА  

Системата е разработена в съответствие с един от 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 и с водещата роля 
на спортните клубове, членове на лицензираните спортни федерации, които са основно 
структурно звено в системата на спорта в България.  

БФСТ е спортна организация , която изпълнява разпоредбите и се съобразява с  
правилата на Международната  и европейската федерация по Силов трибой съответно IPF 

и EPF 

Изпълнението има за задача да бъдат създадени условия на спортните клубове за 
развитие на спорта за високи постижения. Отчита се ролята на клубовете за обучението, 
усъвършенстването на качествата, уменията и реализирането на потенциала на 
спортистите.   
  

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ  
БФСТ е спортна организация , която изпълнява разпоредбите на отговарящия за спорта 
държавен орган и се съобразява с  правилата на Международната   / IPF/ и Европейската 
федерация / EPF / .Основни цели на БФСТса :  

1. Развитието на спортната дейност в областта на Силовия Трибой. 
2. Изграждане на национални отбори по Силов Трибой,участие в международни 

състезания , организирани от Националната, Международната и Европейска 
федерация(IPF/IPF).   

3. Повишаване  на общата и специална  спортно техническа  и общо физическа 
подготовка на състезателите и практикуващите, Силов Трибой както и 
спомагането за неговото развитие и разпространение в Република България .  

4. Защита на професионалните, социалните и трудовите интереси на своите 
членове.  

  

ІII. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ  

 Средствата , с които БФСТ ще  постига своите цели са :  

1. Популяризирането на Силовия Трибой като масов и  състезателен спорт .  
2. Провеждане и участие в организацията  по провеждането на официални 

състезания и турнири по Силов Трибой. 



3. Осъществяване на посредничество  и ръководене на дейността на федерацията 
по Силов Трибой на национално и международно ниво .  

4. Изготвяне на спортни календари , наредби и правилници за регламентиране на 
дейността на необходимите постоянни комисии / съдийска , спортно техническа 

и др./ .   
5. Трансфер на спортисти .  
6. Управление на собственото имущество  
/2/  Финансовите средства , с които БФСТ ще постига своите цели са :  

1. Индивидуален членски внос, чиито размер се определя с решение на 
Общото събрание .  

2. Имуществени вноски  от членовете , размерът на които се определя с 
решение на Общото събрание .  

3. Средства , отпускани от Държавата , Общината , обществени 
организации , спортни съюзи , средства от международни федерации  и 
други такива .  

4. Дарения от фирми , частни лица и неправителствени и не политически 
организации .  

5. Договори за реклама на фирми, търговски марки и наименования , 
продукти , услуги , и други подобни .  
 

 

  

  

  

  

IV . УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ   
1. Управлението, координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на 

дейностите, се осъществява от УС на БФСТ.  

2. Отчитането и анализа за развитие на спортните клубове се осъществява от УС на 
БФСТ с помощта на спортните клубове.  

3. УС на БФСТ осъществява текущ и последващ контрол върху извършваните от 
спортните клубове дейности.   

4. Спортните клубове носят отговорност за организацията, управлението на 
тренировъчния и състезателния процес и целесъобразното разходване на предоставените 
финансови средства.  

  

  

Настоящата система  е приета и влиза в сила от 23.03.2021г. От заседание номер 2 
на УС на БФСТ. 
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