
  Четири годишна Програмата за развитие на Силовия трибои  2020-2023г. 
 

Програмата е разработена съгласно: 

 изискванията на ЗФВС, в съответствие с Националната програма за развитие на 
физическото възпитание и спорта 2018 – 2020 г. /чл. 7, т. 2, чл. 20, т. 7 от ЗФВС/; 

ЦЕЛ 

1. Привеждане на документацията регламентираща дейността на федерацията, относно 
популяризирането и развитието на Силовия трибой в страната, в съответствие с 
измененията в нормативната уредба /ЗФВС, ЗЮЛНЦ  др./; 

2. Изграждане на спортна инфраструктура задоволяваща потребностите от активни 
занимания със Силов трибой и спомагаща за системна тренировъчна дейност  

3. Развитие на спорта за високи постижения. 
4. Обучение и повишаване квалификацията на съдии, треньори, администратори и др.  
5. Борба срещу употребата на допинг. 
6. Развитие на детско-юношескияТрибой в системата на училищното и висшето 

образование; 

  7.развитие на Силовия трибой за хора с увреждания, хора със специални потребности и 
масовия спорт. 

  

 

 

8.Обединяване усилията на всички спортни клубове членове на федерацията, за 
създаване на максимално добри условия: за практикуването на Силовия трибой от всички -  
юноши, жени, мъже, ветерани и хора с увреждания и усъвършенстване на системата за 
управление на тренировъчния процес в спортните клубове и постигане високи спортни 
резултати; изграждане на спортна инфраструктура, задоволяваща потребностите от 
системни занимания със Силов трибой. 

  

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ 

1. Осигуряване на  спортна база на БФСТ  в столицата, в съответствие с изискванията на 
ЗФВС. 



2. Съдействие за осигуряване на спортни бази и за всички клубове от страната, членове на 
федерацията. 

3. Повишаване нивото на детско-юношеския трибой, чрез: 

а) увеличаване на броя на практикуващите; 

б) въвеждане на съвременна методика на обучение; 

в) повишаване на броя и на нивото на кадрите, занимаващите се с обучение на деца;  

г) възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти;  

д) участие на ЕП и СП във възрастови групи юноши до 18 г. и младежи до 23 г. 

 

в) рекламиране на спорта  чрез материали в интернет пространството, чрез интервюта в 
медиите, видео-уроци, обяви за набиране на членове на клубовете и др.;  

5. Изграждане на система за развитие на спорта за високи постижения, чрез:  

а) осигуряване на условия за по-пълноценни тренировки на състезателите; 

б) осигуряване на национални селекционери за националните отбори;  

в) осигуряване на квалифицирани треньорски кадри за повишаване на качеството и 
ефективността на тренировъчния процес; 

г) създаване на условия за ефективна подготовка на най-изявените състезатели. 

д) повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява 
на спортистите; 

е) стимулиране на участниците на международни форуми за по -добро представяне 

6. Да се участва в проекти на ММС и Столична община и др., с цел осигуряване 
допълнителни средства на БФСТ. 

7. Да се търсят начини за установяване на договорни отношения с български и 
чуждестранни фирми, с цел увеличаване бюджета на БФСТ. 

 

8. Участие и организиране на големи международни форуми, като Балкански, Европейски и 
Световни първенства и Открити турнири. 

  

  

  



  

 Привеждане на документацията регламентираща дейността на федерацията относно 
популяризирането и развитието на Силовия трибой в страната., в съответствие с 
измененията в нормативната уредба /ЗФВС, ЗЮЛНЦ и др./, 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКAТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Приемане на 
изменения и 
допълнения в Устава 
на БФСТ. 

Привеждане на 
Устава на БФСТв 
съответствие с 
разпоредбите 
ЗФВС и ЗЮЛНЦ/. 

УС на БФСТ; 

ОС на БФСТ 

неприложимо 2020 г. 

Приети и представени 
в ММС изменения и 
допълнения на Устав 
на БФСТ. 

2. Приемане на 
изменения и 
допълнения в 
Правилника за 
дейността на БФСТ. 

Привеждане на 
Правилника за 
дейността в 
съответствие с 
разпоредбите на 
ЗФВС, ЗЮЛНЦ и 
др./. 

УС на БФСТ; 

ОС на БФСТ 

неприложимо 2020 г. 

Приети на ОС 
изменения и 
допълнения на 
Правилник за 
дейността на БФСТ. 

3. Приемане на 
програми годишни и 
четири годишни за 
развитието на 
Силовия трибой в 
страната. 

Изготвяне на 
годишни и четиригодишна програми за 
развитието на спорта  в страната в 
съответствие с изискванията на ЗФВС. 

УС на БФСТ 

ОС на БФСТ 

неприложимо 
2020–
2023 г 

Приети на ОС 
програми /годишни и 
четири годишни/ за 
развитието на 
Силовия трибой в 
страната. 

4. Приемане на 
актуализации в 
правилата за 
осъществяване на 
спортната дейност, в 
съответствие с 
правилата на 
международната 
спортна организация. 

Изготвяне на 
актуализирани 
правила за 
осъществяване на 
спортната 
дейност, в 
съответствие с 
правилата на 
международната 
спортна 
организация. 

УС на БФСТ; 

ОС на БФСТ 

неприложимо 2020 г. 

Приети на ОС 
Правила за 
осъществяване на 
спортната дейност на 
БФСТ в съответствие 
с правилата на 
международната 
спортна федрация 

IPF 

5. Приемане на 
актуализации на 
Правилата за статута 
на спортистите 
аматьори, за 
придобиването, 
прекратяването и 
отнемането на 
състезателните 

Изготвяне на 
актуализирани 
Правила за 
статута на 
спортистите 
аматьори, за 
придобиването, 
прекратяването и 
отнемането на 

УС на БФСТ 

ОС на БФСТ 

неприложимо 2020 г. 

Правилата за статута 
на спортистите 
аматьори, за 
придобиването, 
прекратяването и 
отнемането на 
състезателните права 



права на 
спортистите. 

състезателните 
права на 
спортистите. 

на спортистите. 

6. Приемане правила 
за правила за 
условията и реда за 
картотекиране на 
спортистите 
аматьори. 

Ежегодно 
картотекиране на 
спортистите 
аматьори. 

УС на БФСТ неприложимо 
2019-2020 

г. 

Приети правила за 
условията и реда за 
картотекиране на 
спортистите аматьори 
и извършено 
картотекиране. 

  
 Развитие на детско-юношеския трибой в системата на , училищното и висшето 
образование;. 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКAТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Създаване на 
оптимални условия 
за насърчаване и 
развитие на детско-

юношеския трибой, в 
системата на 
училищното 
образование. 

Провеждане на 
срещи, дискусии с 
държавни и 
общински органи, 
училищни 
ръководства в 
страната, за 
обсъждане 
необходимостта от 
развитие на 
спорта в учебните 
заведения. 

Разширяване 
обхвата на децата 
и учениците, 
участващи в 
спортни дейности, 
чрез изпълнение 
на целеви 
програми. 

УС на БФСТ 

 

Бюджет на 
БФСТ 

Привлечени 
средства. 
Средства от 
други източници. 

постоянен 

Разработени и 
финансирани 
програми за 
прилагане на Силовия 
трибой в учебни 
заведения. 

Брой  обхванати деца 
и ученици, 

2. Създаване на 
оптимални условия 
за насърчаване и 
развитие на детско-

юношеския трибой, в 
системата на 
висшето 
образование. 

 

. 

Разширяване 
обхвата на 
студентите 
участващи в 
спортни дейности, 
чрез изпълнение 
на целеви 

УС на БФСТ 

  

Бюджет на 
БФСТ 

Привлечени 
средства 

Средства от 
други източници. 

постоянен 

  

Разработени и 
финансирани 
програми за 

прилагане на Силовия 
трибой във ВУ. 

Брой  обхванати 
студенти. 



програми.   

  
ПРИОРИТЕТ 3: Популяризиране на Силовия трибой и осигуряване достъп за спортуване от всички 
възрастови групи, хора с увреждания и хора със специални потребности; 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Създаване на 
възможности и 
условия, все повече 
хора от всички 
възрастови групи, 
хора с увреждания и 
хора със специални 
потребности да имат 
възможността да 
спортуват. 

Провеждане на 
срещи, дискусии с 
държавни, 
общински органи 
НПО  и граждани, 
за обсъждане 
необходимостта от 
масовизирането 
на спорта 
развитие на 
спорта в страната, 
с цел 
утвърждаване на 
по-здравословен 
начин на живот. 

Изготвяне на 
брошури, флаери 
и др. 
информационни и 
опознавателни 
материали. 
Ангажиране на 
местни медии. 

УС на БФСТ 

 

Бюджет на 
БФСТ 

Привлечени 
средства 

Средства от 
други източници. 

постоянен 

Разработени и 
финансирани 
програми за 
прилагане на Силовия 
трибой в учебни 
заведение. 

Изготвени 
опознавателни 
информационни 
материали 

Брой обхванати лица 
от различни. 

  
 Повишаване възможностите за провеждане на спортно-състезателна дейност и 
високи спортни постижения. Изграждане на тренировъчни бази.  

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКAТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Изграждане на 
спортна 
инфраструктура, 
спомагаща за 
системна 
тренировъчна 
дейност. 

Осигуряване на 
спортна база на  

територията на 
София – град. 
Провеждане на 
разговори и 
дискусии с ММС, 
СОС, софийски 
общини и др 

УС на БФСТ 

 

Собствени 
средства. 

Привлечени 
средства. 

2020-2023 

г. 

Изградена  спортна 
база в София-град. 
Брой изградени 
спортни центрове за 
Трибой в страната. 



 

 

 

  

Изграждане 
центрове за Силов 
трибой в страната. 
Провеждане на 
разговори и 
дискусии с 
областни и 
общински съвети, 
други общински 
ръководства и 
местни 
организации, за 
разясняване 
необходимостта от 
изграждане на 
спортни центрове 

по места. 

   Развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКAТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Изработване на 
перспективни 
планове за участие в 
ЕП и СП 2020 – 2023 

г., съобразно 
натрупания опит и 
подчинени на 
принципите на 
многогодишната 
подготовка. 

Утвърждаване на 
критерии за 
включване на 
състезатели в 
СП,  ЕП и БП  

Оптимизиране на 
периода за 
достигане на 
върхови спортни 
постижения и 
времето за 
тяхната 
реализация, 
съобразно 
международните 
спортни 
календари. 

УС на БФСТ 

 

Собствени 
средства 

2020-

2023г. Утвърдени критерии. 



2. Подготвяне и 
периодично 
актуализиране на 
съвременни 
методически 
ръководства за 
тренировъчен процес 

1. Изготвяне на 
единна системи за 
подготовка и 
високи спортни 
постижения по 
Силов трибой 

УС на БФСТ неприложимо 
2020-

2021г. 

Изготвена единна 
система за подготовка 
и високи спортни 
постижения по Силов 
трибой 

   Обучение и повишаване квалификацията на съдии, треньори, администратори и др.  

3. Създаване на 
условия и 
възможности за 
развитие на спорта за 
високи постижения на 
местно, национално и 
международно ниво. 

Провеждане на 
курсове срещи и 
разговори  в НСА  
за получаване на 
логистична помощ 
при решаване на 
проблеми 
свързани с 
повишаване 
квалификацията 
на 
треньорски  кадри. 

УС на БФСТ 

 

Собствени 
средства. 

Привлечени 
средства. 

2020–
2023 г. 

Прием на студенти в 
НСА и изготвени 
програми за обучение 
на треньорски кадри. 

Проведени обучения и 
брой обучени 
треньорски кадри. 

  Борба срещу употребата на допинг. 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

СРОК 
ИНДИКAТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Превенция на 
употребата на 
допинг. 

  

Изпълнение на 
Наредба за 
антидопинговата 
дейност. 

Участие и 
иницииране на 
антидопингови 
кампании. 

Треньорските 
кадри, 
длъжностните 
лица /съдии, 
администратори, 
организатори,/ 
спортистите по 
Силов трибой, 

членове на екипа 
на отбор, както и 

УС на БФСТ 

 

неприложимо 
2020–
2023 г. 

Недопуснати 
нарушения на 
антидопинговите 
правила. 



  

  

 

всяко друго лице, 
което оказва 
съдействие или 
работи със 
спортист, е 
длъжно да не 
извършва 
нарушения на 
антидопинговите 
правила, съгласно 
Наредба за 
антидопингова 
дейност и ЗФВС. 
Нарушенията по 
наредбата се 
докладват в ММС. 


