
Правила за дейността на помощните органи  по 
чл. 27, ал. 2, т. 7  

  

  

Правилник  за дейността на Треньорския съвет  към 
Българската федерация по Силов Трибой 

  

1. Треньорския съвет е помощен орган на БФСТ, чиито състав се попълва 

от УС .  

2. Организацията, структурата и начина на работа на Треньорския съвет 

се регламентира от Правилник, утвърден от УС.  

3. Председателят на Треньорския съвет е старши треньор на 

националните отбори.  

4. Взема препоръчителни решения за стратегията на спортно 

състезателната дейност на БФСТ.  

5. Обсъжда годишния отчет на спортно - състезателната дейност , 

представен от Старши треньора на националните отбори.  

6. По предложение на Старши треньора на националните отбори , 

обсъжда годишен план и дава препоръки за изготвяне на бюджета за 

спортно - състезателната дейност на БФСТ .Обсъжда и приема 

критерии за селекциониране на състезатели във високо спортно 

майсторство .  

7. Извършва категоризация на състезателите и провежда семинари и 

други за повишаване на квалификацията на треньори и инструктори.  

      



Правилник  за дейността на съдийската комисия  към 
Българската федерация по Силов Трибой 

  

1. Съдийската комисия / СК / е помощен орган на Българската федерация 

по Силов Трибой/ БФСТ / е състав от 3 / трима / човека.  

2. Председателя на съдийската комисия се назначава от Управителния 

съвет на БФСТ .  

3. Председателя на СК участва в заседанията на УС на БФСТ със право 

на съвещателен глас .  

4. СК изготвя план за обезпечаване на мероприятията от държавния 
спортен календар / ДСК / на Федерацията.  

 

5. СК изготвя картотека на съдиите към БФСТ , която включва :  

5.1. Съдийски карти;  

5.2. Съдийски картони;  

5.3. Поименен списък с адресите и телефоните на съдиите .  

6. СК изготвя бланки , протоколи за проведени състезания от ДСК и 

оценителни табла.  

7. СК изготвя инструкция за поведението на съдийския апарат преди , по 

време и след приключване на дадено състезание  

8. СК определя нарядите на съдиите за обезпечаване състезанията от ДСК 

. 

9. СК изготвя предложения за награждаване и наказания на провинили се 

съдии по Силов Трибой. 

  

Правилник   

за дейността на Треньорската комисия  

към Българската федерация по Силов Трибой 



  

1. Треньорската комисия /ТК/ към Българската федерация по Силов 

Трибой /БФСТ/ е помощен орган в състав от 3 човека .  

1.1. Председател на ТК .  
1.2. Треньор на националния отбор по Силов Трибой  

1.3.  Помощник треньор на националния отбор по Силов Трибой 

2. Председателят на ТК е старши треньор на националния отбор по Силов 

Трибой, който се избира от УС на БФСТ за срок от четири години.  

3. Председателят на ТК участва в заседанията на УС на БФСТ със 

съвещателен глас /в случай , че не е член на УС/.  

4. До 30.11. на текущата година ТК изготвя план за подготовка на 
националните отбори  за следващата година, придружен от разчет на 

средствата, необходими за неговото обезпечаване.  

5. Треньорската комисия изготвя и предлага за утвърждаване правилник 

за подбор, подготовка и участие на националните състезатели в 

състезанията от Международния спортен календар /МСК/. '  

6. Председателят на ТК предлага , а УС на БФСТ утвърждава участниците 

в състезанията от МСК и техните треньори .  

7. Треньорската комисия изготвя картотека на състезателите по  

категории.  

8. Треньорската комисия изготвя планове за своята работа, както и:  

8.1. Четиригодишни  планове    за  подготовка на 

националните отбори . 

8.2. Годишни планове за подготовка на нац. отбори по  Силов Трибой 

8.3. Планове за индивидуална подготовка на състезателите от нац. 

отбори . 

9. Треньорската комисия изготвя анализ за представянето на 

състезателите ни в състезанията от МСК .  



10. Треньорската комисия изготвя предложения до УС на БФСТ за 

награждаване и наказване на състезатели и треньори съгласно 

съответните наредби.  

11. Треньорската комисия изготвя предложения за разработване и 
изработване на нагледни пособия за обучение , специализирана 

литература, видео филми , преводна литература и т.н.  

12. Треньорската комисия определя лицата, оказващи специализирана 

помощ . 

13. Треньорската комисия изготвя програма и участва в организирането на 

курсове за подготовка на инструктори по Силов Трибой, както и за 

повишаване на квалификацията им.  
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