
НАРЕДБА 

ЗА СПОРТНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 
 

Приета с РУС № 6 от 17.12.2012 г., изм. от 02.02.2014 г. 

 

Глава I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1.(1) Настоящата Наредба за спортно – педагогическите кадри на 

Българска федерация по шахмат се утвърждава съгласно изискванията на Закон за 

физическото възпитание и спорта, Правилник за прилагане на закона за физическото 

възпитание и спорта и Наредба за професионалната правоспособност и 

квалификацията на спортно – педагогическите кадри на Министерство на младежта 

и спорта. 

(2) Прилагането на наредбата за спортно – педагогическите кадри на 

Българска федерация по шахмат се извършва съгласно наредбата за 

професионалната правоспособност и квалификацията на спортно – педагогическите 

кадри на Министерство на младежта и спорта. 

 

Глава II 

ОБХВАТ 

 

Чл.2.(1) Наредбата се прилага спрямо спортно – педагогическите кадри по 

шахмат в спортните клубове по шахмат и физическите лица, извършващи спортни 

услуги по шахмат на територията на Република България. 

(2) Наредбата не се прилага за преподаватели по шахмат във висшите 

училища и учителите по физическо възпитание и спорт в системата на народната 

просвета. 

 

Глава III 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.3.(1) Министерство на младежта и спорта води Национален регистър по 



видовете спорт на спортно – педагогическите кадри, извършващи учебно – 

тренировъчна и спортно – състезателна дейност и предоставящи спортни услуги в 

системата на физическото възпитание и спорта. 

(2) Българска федерация по шахмат предоставя на Министерство на младежта 

и спорта данните на спортно – педагогическите кадри по шахмат за вписване в 

националния му регистър. 

(3) Спортно – педагогическите кадри по шахмат, които не са вписани чрез 

Българска федерация по шахмат в националния регистър на спортно – 

педагогическите кадри, воден от Министерство на младежта и спорта нямат право да 

извършват учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност по шахмат и да 

заемат съответните длъжности (инструктор, помощник – треньор, треньор, старши 

треньор или главен треньор).  

(4) На вписване в националния регистър на Министерство на младежта и 

спорта подлежат следните данни на спортно - педагогическите кадри по шахмат:  

1. наименование на вида спорт;  

2. име, презиме, фамилия и година на раждане;  

3. месторабота – адрес и телефон на организацията;  

4. заемана длъжност;  

5. завършено училище, година на завършването му, специалност, придобита 

образователно – квалификационна степен;  

6. трудов стаж по специалността и професионален опит;  

7. завършени курсове и следдипломни квалификации;  

8. получени звания и награди.  

(5) Българска федерация по шахмат извършва атестиране на вписаните в 

националния регистър на Министерство на младежта и спорта спортно – 

педагогически кадри по шахмат на всеки 2 години по следните критерии:  

1. Спечелени медали и призови класирания от световни и европейски 

първенства за мъже, жени, юноши и девойки;  

2. Подобрени световни и европейски рекорди за мъже, жени, юноши и 

девойки;  

3. Подготвени спортисти за националните отбори по възрастови групи;  

4. Призови класирания в държавните първенства;  

5. Подобрени републикански рекорди за мъже, жени, юноши и девойки;  

6. Изпълнение на структурните модели и единната програма на федерацията;  



7. Подготвени и приети деца в спортните училища;  

8. Ефективност на учебно – тренировъчния и възстановителен процес, 

измерена с динамиката на развитие на качествата и уменията на спортистите;  

9. Професионални знания, творчески възможности, научни интереси, 

разработки и публикации, предаване на опит, участие във формите за повишаване на 

квалификацията и др.  

 

Глава IV 

           ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.4.(1) Спортно – педагогическите кадри по шахмат, които заемат 

длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания са длъжни да 

приведат професионалната си правоспособност и квалификация в съответствие с 

изискванията на заеманата от тях длъжност.  

(2) Спортно – педагогическите кадри по шахмат, навършили 45 – годишна 

възраст, запазват длъжностите, които заемат.  

(3) Физическите лица, които извършват спортни услуги по шахмат са длъжни 

да подадат необходимите данни чрез Българска федерация по шахмат за вписване в 

националния регистър на спортно – педагогическите кадри на Министерство на 

младежта и спорта. 

(4) Спортно – педагогическите кадри по шахмат са длъжни да спазват 

действащите в областта на физическото възпитание и спорта нормативни актове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


