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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА 

ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ И 

ТРЕНЬОРИ И ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯ 

Глава първа 

Предмет 

 

 Чл.1. (1) Този правилник определя критериите, условията и реда, по които 

Българската федерация по фехтовка (БФФ) награждава състезатели и треньори за 

постигнати класирания на Олимпийски игри (ОИ), на Европейски първенства (ЕП), на 

Световни първенства (СП), както и носителите на Световната купа (СК) и на 

Европейската купа (ЕК). 

 (2) Правилникът урежда също реда и условията за ежегодно удостояване със 

звания, както и за удостояване със звания за изключителен принос към БФФ и към 

спорта фехтовка в България. 

 

Глава втора 

Критерии и условия за награждаване и за удостояване със звания 

 

Раздел І 

Общи положения 

 

 Чл.2. (1) За постигнати класирания в посочените в чл.1, ал.1 международни 

състезания БФФ награждава състезатели и треньори с еднократни парични награди в 

зависимост от постигнатото класиране и от ранга на съответното състезание. 

 (2) БФФ ежегодно може да удостоява със следните звания: 

  1. „Треньор на годината“; 

  2. „Най-добър фехтовач на годината“ – може да бъде удостоен повече от 

един състезател; 

  3. „Съдия на годината“. 

 (3) Лица, които имат изключителен принос към БФФ и към спорта фехтовка в 

България може да бъдат удостоявани със званието „Почетен член на Българската 

федерация по фехтовка“. 

 (4) Български и чужди граждани и лица, допринесли за развитието на спорта 

фехтовка в България може да бъдат награждавани с предметни и други награди. 

 

Раздел ІІ 

Парични и предметни награди 

 

 Чл.3. (1) За постигнати класирания на ОИ, СП и ЕП състезателите и треньорите 

получават еднократни парични награди съгласно Приложение №1 към този правилник. 
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 (2) За постигнати класирания на отделните състезания за СК и ЕК, както и в 

крайното класиране за СК и ЕК (носители на СК и ЕК),  

 

Управителният съвет (УС) на БФФ, може да награди съответният състезател, 

носител на СК и/или на ЕК, както и треньорът на този състезател, като определи и 

размера на наградата. По реда на тази алинея могат да бъдат награждавани класирания 

и в други международни състезания, като например Балканско първенство и други. 

 (3) От определената награда по ал.1 или 2 състезателят получава 90 на сто, а 

клубът на състезателя – 10 на сто. 

 (4) Наградата за треньор на състезател, постигнал класиране, е равна с тази на 

състезателя. 

 (5) Наградата за треньор се разпределя по следният начин: 

  1. за личния треньор на състезателя – 80 на сто; 

  2. за треньора на националния отбор – 10 на сто; 

  3. за първия треньор, при когото състезателят е започнал да тренира – 10 

на сто. 

 

 Чл.4. (1) Паричните награди се изчисляват и изплащат след приключването на 

съответната финансова година. 

 (2) Когато общата стойност на паричните награди надвишава предвидените в 

бюджета на БФФ средства за награждаване, размерът на наградите се намалява 

съразмерно до достигането на максималния размер на предвидените за награждаване 

средства. 

 

 Чл.5. УС на БФФ приема решение за награждаване с предметна или друга 

награда по чл.2, ал.4. 

 

Раздел ІІ 

Удостояване с ежегодни звания 

 

 Чл.6. УС на БФФ приема решение за удостояване със званията по чл.2, ал.2. 

 

 Чл.7. Удостоените с ежегодно звание получават плакет и може да бъдат 

наградени с друга подходяща награда по решение на УС на БФФ. 

 

Раздел ІІІ 

Почетен член на Българската федерация по фехтовка 

 

 Чл.8. (1) Общото събрание на БФФ удостоява със званието „Почетен член на 

Българската федерация по фехтовка“ по предложение на председателя на БФФ или на 

УС на БФФ. 

 (2) По реда на ал.1 Общото събрание на БФФ може да лиши почетен член на 

БФФ от това звание. 
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Чл.9. Почетните членове на БФФ имат правата и задълженията, предвидени за 

тях в Устава на БФФ. 

 

Приложение №1 

към чл.3, ал.1 

 

Класиране/ 

състезание 

ОИ СП/ЕП 

мъже/жени 

СП/ЕП 

до 23 г. 

СП/ЕП 

до 20 г. 

СП/ЕП 

до 17 г. 

злато 50 000 лв. 40 000 лв. 30 000 лв. 20 000 лв. 10 000 лв. 

сребро 40 000 лв. 30 000 лв. 20 000 лв. 15 000 лв. 7 000 лв. 

бронз 30 000 лв. 20 000 лв. 15 000 лв. 10 000 лв. 5 000 лв. 

до 8. място 10 000 лв. 5 000 лв. 4 000 лв. 3 000 лв. 2 000 лв. 

до 16. място 5 000 лв. 2 000 лв. 1 000 лв. 1 000 лв. 500 лв. 

 

 Правилникът е утвърден от УС на БФФ с Решение №1 по Протокол №114 

от 3 юни 2020 г. 


