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I. ЧАСТ – СЪДИЙСКИ ПРАВИЛНИK 

Общи положения 

Чл.1. Настоящият правилник регламентира всички въпроси, свързани с дейността на 
съдиите, съдийската колегия (СК) и съдийските комисии по шорттрек към Българска 
федерация по кънки (БФ по кънки). 
Чл.2. Цел на Правилника: 

2.1. Да определи състава и задачите на съдийската колегия. 
2.2. Да определи състава и дейността на съдийските комисии. 

2.3. Да определи правата и задълженията на отделните съдии – главен съдия, 
помощници съдии, компетитор стюарди, стартери, времеизмервачи, броячи на 
обиколки, трекстюарди, хийтбокс стюарди, говорители. 

Съдийска колегия 

Чл.3. Съдийската колегия обединява всички съдии по шорттрек, притежаващи 
съдийска категория, призната от БФ по кънки и картотекирани от БФ по кънки. 

Чл.4. Съдийската колегия по шорттрек има следните задачи: 
4.1. Подпомага повишаването на квалификацията на съдиите по шорттрек. 

4.2. Осигурява компетентни съдии за провеждане на всички състезания по шорттрек в 
страната. 

Чл.5. Членството в Съдийската колегия се прекратява: 
5.1. С едностранно писмено волеизявление до СК. 

5.2. При смърт или поставяне под запрещение на физическото лице. 
5.3. С изключване. 

5.4. При наличие на поведение от страна на член на СК, което прави по-нататъшното 
му членство несъвместимо с целите на СК. Решението се взема от ОС на СК. 

Дейност на съдийска колегия 

Чл.6. Съдийската колегия осъществява следната дейност: 

6.1. Приема актове (правилници, наредби и др.), съобразени с международните 
изисквания. 

6.2. Анализира и оценява дейността на съдийската комисия за всяко състезание. 
6.3. Определя реда за получаване на квалификация на съдия по шорттрек. 

6.4. Регламентира реда за категоризация и прекатегоризация на съдиите. 
6.5. Разпределя съдийските наряди от държавния спортен календар и международния 
календар. 
6.6. Следи за спазване на професионалната етика и морал на съдийския състав. 

6.7. Поддържа редовно картотеката на съдиите, в която се вписват участия в курсове и 
семинари, поощрения и наказания. 
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Чл.7. Председателят и Секретарят на Съдийската колегия се избират от всички нейни 
членове. Председателят и секретарят имат мандат три години. 

Чл.8. Съдийската колегия за своята дейност се отчита пред УС и ОС на БФ по кънки. 
Чл.9. Съдйиската колегия провежда задължително годишно отчетно събрание, а при 
необходимост свиква извънредни събрания. 
9.1. Заседанията се провеждат по решение на Председателя на СК, като известяването 
на членовете на СК се извършва писмено и/или устно от него, най-малко една седмица 
преди датата на провеждането на заседанието с указване на място, ден, час и дневен 
ред. 
9.2. Председателят на СК ръководи заседанието. 

9.3. Заседанието не може да има продължителност повече от 8 часа на ден. 
9.4. Редовно е заседанието, на което са присъствали 50%+1 от състава на СК. При 
липса на кворум Председателят насрочва ново заседание един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред, което се провежда независимо от броя на членовете. 

9.5. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на 
решения. Гласуването на този член на СК се удостоверява в протокола (чрез подпис от 
председателстващия заседанието, както и другите участници в него. 

9.6. При необходимост и при изключителни случаи СК може да вземе решение и без да 
бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 
забележки и възражения от всички членове на СК. 
9.7. При необходимост Председателят на СК може да свика няколко заседания за 
вземане на решение по даден въпрос. 
9.8. СК има право да ползва при необходимост и външни компетентни органи и 
специалисти. 
9.9. Решенията на СК се взимат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. 
Председателят има право на глас при гласуването. 
9.10. Протокол от решенията на СК се изготвя в минимум два екземпляра (копия) – за 
документацията на БФ по кънки и за СК. 
9.11. Всички молби, жалби и други документи се подават чрез офиса на БФ по кънки 
до СК. БФ по кънки ги предава в едноседмичен срок на СК. 
9.12. СК разглежда документите и отговаря писмено в едномесечен срок от датата на 
получаването им. 
9.13. Решенията на СК могат да бъдат оспорвани пред УС, ОС на БФ по кънки. 

9.14. След приключване на всяка спортно – състезателна година СК изготвя доклад, в 
който се прави анализ на работата на съдийските комисии и набелязват мерки за 
подобряване работата им. 

Състав на съдийските комисии за състезания. Общи положения 

Чл.10. Членовете на съдийските комисии, трябва да притежават съответната съдийска 
категория и да са включени в съдийската листа на БФ по кънки. Това изискване не се 
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отнася за случаите, при които на състезания по шорттрек в Република България се 
канят чуждестранни съдии, които притежават международна съдийска категория. 

Чл.11. Съдийските комисии за ДП по шорттрек се състоят от: главен съдия, 2 
помощник съдии, 2 стартери, 1 компетитор стюард, 2 хийтбокс стюарди, 4 
трекстюарди, 2 съдии броячи на обиколки, 6 съдии за времеизмерване в случаите, 
когато не е осигурено електронно времеизмерване, 1 секретар и 1 говорител. 

Определяне на състава на съдийските комисии. Процедура 

Чл.12. Съдиите, които са редовно картотекирани и категоризирани за текущата 
спортно-състезателна година се включват в съдийски комисии съгласно решение на 
Съдийската колегия, за което се съставя протокол. 

Чл.13. Протоколът трябва да съдържа: 
13.1. Час, дата и място на определяне на съдийската комисия. 

13.2. Вид на състезанието по шорттрек. 
13.3. Имена на съдиите. 

13.4. Трите имена и подписите на лицата, присъствали по време на решението 
13.5. Входящ номер и печат на БФ по кънки. 

13.6. Основание за съставяне на протокола (писмо с искане от организатора за 
назначаване на съдийска комисия, предложения за състава на съдийската комисия, 
други предложения). 
13.7. Основания за решения на СК във връзка с конкретни казуси, които са възникнали 
във връзка с дадено състезание. 
Чл. 14. Съдиите се оповестяват в офиса на БФ по кънки не по-късно от три седмици 
преди датата на провеждането на състезанието. 
Чл. 15. Съдия, възпрепятстван да участва в дадено състезание, за което е определен и 
известен, задължително информира своевременно устно и писмено Председателя на 
СК, секретаря на БФ по кънки и организатора на състезанието. 

Чл.16. Съдия може да откаже участие в съдийски комисии за период до 6 месеца, като 
предварително подаде писмена молба за това до Председателя на СК. 

Права и задължения на съдиите по шорттрек 

Чл.17. Всички права и задължения се определят от изискванията на Конституцията на 
ИСУ, Специалните и технически правила по шорттрек на ИСУ, Наредбата за 
провеждане на ДП по шорттрек и други актове на БФ по кънки. 

Чл.18. Главният съдия има следните права: 
18.1. Да прекрати състезание при грубо неспазване на задълженията от страна на 
организаторите. 
18.2. Да прекрати състезание при извънредни ситуации, застрашаващи сигурността и 
достойнството на участниците (състезатели, съдии, треньори, технически лица и др.). 
18.3. Да не допуска до участие в съдийска комисия съдия, който не отговаря на 
изискванията на този Правилник. 
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18.4. Да предлага пред СК дисциплинарно наказание на съдия, който не спазва правата 
и задълженията си, изисквани от Статута на съдията. 

18.5. Временно да спре състезанието, ако са констатирани нарушения на Състезателния 
правилник до отстраняването им. 

18.6. Да не допуска до участие в състезанието състезатели, които не отговорят на 
изискванията на Наредбата за провеждане на ДП по шорттрек и другите актове на БФ 
по кънки. 
18.7. Да получава възнаграждения от БФ по кънки според този Правилник. 

Чл.19. Главният съдия има следните задължения: 
19.1. Преди началото на състезанието да се информира относно присъствието на 
членовете на съдийската комисия, да се запознае с всички необходими актове и 
документи и да решава всички въпроси относно редовността на участниците в 
състезанието. 
19.2. Да се яви в залата минимум 1 час преди началото на състезанието. 

19.3. Да контролира състава на съдийската комисия. 
19.4. Да контролира дейността на съдийската комисия по отношение на: 

- спазване правата и задълженията, произтичащи от Статута на съдията; 
- своевременно заемане на съдийско място; 
- допуснати технически грешки при съдийстване. 

19.5. Да провежда техническата конференция на състезанието според изискванията на 
Наредбата за провеждане на ДП по шорттрек. 
19.6. Да контролира дейността на секретарската комисия. 

19.7. Да прегледа състезателните списъци и да изисква при нужда документи, касаещи 
редовността на състезателите. 

19.8. В 10-дневен срок след завършване на състезанието трябва да изпрати доклад в 
офиса на БФ по кънки, който трябва да съдържа: 

- оценка за съответствие на условията за провеждане на състезание съобразно 
изискванията на Състезателния правилник; 

- оценка за дейността на съдийска комисия; 
- официален Протокол с резултати и класиране от състезанието; 
- след провеждане на състезание от Държавния спортен календар на БФ по кънки, 
Главният съдия е длъжен да представи всички оригинални документи от 
изминалото състезание, свързани с цялостната дейност на съдийската комисия, 
обслужвала състезанието, в администрацията на БФ по кънки. 

Дисциплинарни нарушения и наказания на съдиите 

Чл.20. В случай, когато има постъпила жалба или сигнал срещу действия на главен 
съдия в дадено състезание, СК на свое заседание разглежда случая и изразява 
становище по него. Решението на СК се представя на УС на БФ по кънки. 

Чл.21. Дисциплинарни нарушения са: 
а) Отказ на спортен съдия да приеме назначение без уважителни причини. 
б) Закъснение или неявяване на съдия на определено състезание. 
в) Безпринципност и необективност, допуснати в съдийската работа. 
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г) Допускане на формални грешки. 
д) Несанкциониране на неспортсменски прояви. 
е) Проява на арогантно поведение или грубо отношение към участниците в 
състезанието. 

ж) Незаинтересованост към поддържане на квалификацията и актуализиране на 
професионалните знания. 

Чл. 22. При нарушаване на изискванията на актовете, регламентиращи дейността на 
БФ по кънки и СК, се налагат следните дисциплинарни наказания на съдии по 
шорттрек: 
22.1. Отстраняване от съдийство за срок от едно до пет състезания от Държавния 
спортен календар. 
22.2. Лишаване от права за съдийство. 

22.3. Предложение до БФ по кънки за отстраняване от листата на международните 
съдии по шорттрек. 

Чл. 23. Дисциплинарните наказания: 
- се определят в зависимост от нарушенията и тяхната значимост; 
- се налагат след като се разгледат писмените обяснения на нарушителите. 

Чл. 24. Писмено възражение от нарушител може да се отправи до УС и ОС на БФ по 
кънки в срок до 15 дни от изготвяне на решението на СК.  

II. ЧАСТ СТАТУТ НА СЪДИИТЕ ПО ШОРТТРЕК  
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Общи положения 

Чл. 25. С този правилник се определя статута на съдиите по шорттрек. „Спортен 
съдия“ е лице със специална квалификация и права да ръководи състезания по 
шорттрек, да контролира спазването на правилата за тяхното провеждане и да 
регистрира постигнатите спортни резултати. 
Чл.26. Целта на Статута е да определи: 

26.1. Правоспособността на съдиите по шорттрек. 
26.2. Условията и реда за картотекиране на съдиите по шорттрек. 

26.3. Категоризация на съдиите по шорттрек. 
26.4. Система за квалификация на съдиите чрез „Методика за получаване и 
повишаване на съдийски категории“. 
26.5. Права и задължения на съдиите по шорттрек. 

26.6. Правила, регулиращи спорове. 

Правоспособност 

Чл. 27. Правоспособност на съдия по шорттрек могат да придобият всички граждани 
на РБ и всички лица, придобили българско гражданство. Кандидатите трябва да 
отговарят на следните условия: 

27.1. Да са навършили 25 години. 
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27.2. Да са най-малко със средно образование. 
27.3. Да не осъществяват треньорска дейност по шорттрек. 

27.4. Да не са действащи състезатели по шорттрек (2 г. след прикл.съст.дейност). 
27.5. Да са издържали изпит, организиран и проведен според изискванията на ИСУ и 
БФ по кънки. 
27.6. За национални съдии изпити за повишаване на квалификацията се държат на 
всеки 24 месеца. 
27.7. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 

Чл.28. Правоспособност на съдия по шорттрек, придобита с акт на ИСУ се признава от 
БФ по кънки. 

Картотекиране. Категоризиране 

Чл.29. Първоначално картотекиране от БФ по кънки се извършва по предложение на 
Съдийската колегия при БФ по кънки, след подаване на следните документи в БФ по 
кънки: 

29.1. Молба. 
29.2. Автобиография. 

29.3. Документите по чл.3 на Раздел II от този правилник. 
29.4. Предложение от СК. 

29.5. Документ, удостоверяващ издържан успешно изпит за получаване на съдийска 
категория. 

29.6. На основание на горепосочените данни се създава регистър на съдиите. 
29.7. Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година. 

Съдийска листа 

Чл.30. В началото на всяка спортно-състезателна година СК изготвя съдийската листа с 
включени всички съдии. 
Чл.31. Включване в съдийската листа за всяка спортно-състезателна година се 
извършва ако лицето отговаря на следните изисквния: 
31.1. Участие в семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФ по кънки 
за потвърждаване на съдийска категория. 
31.2. Предложение от СК. 

Чл.32. Съдия по шорттрек не се включва в съдийската листа за спортно-състезателната 
година при наличие на наложени от БФ по кънки наказания в предходната година. 
Когато изтече срокът на наказанието, след подаване на молба до СК, съответният 
съдия се включва отново в съдийската листа. 

Права и задължения на съдия по шорттрек 

Чл.33. Съдиите по шорттрек имат следните права: 

33.1. Да бъдат избирани в ръководството на СК към БФ по кънки. 
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33.2. Да имат свободен достъп до всички състезания по шорттрек в страната. 
33.3. Да участват в съдийски комисии в страната и чужбина съобразно своята 
категория. 
33.4. Да получават възнаграждения от участия в съдийски комисии, съгласно 
Наредбата за заплащане на съдиите по шорттрек за всяка календарна година на 
състезанията на БФ по кънки. 

33.5. Да получават възнаграждения за участия в изпитни комисии. 
33.6. Да получават възнаграждения за участия в провеждане на консултации, лекции и 
семинари организирани от БФ по кънки. 
33.7. Да участват във всички курсове, семинари и други мероприятия, организирани от 
БФ по кънки. 
33.8. Да бъдат предлагани за морални и материални награди по решение на УС на БФ 
по кънки за проявени високи професионални и морални качества, при навършване на 
кръгла годишнина, при прекратяване на активна съдийска дейност и други подобни. 

Чл. 34. Съдиите по шорттрек имат следните задължения:  
34.1. Да спазват конституцията, правилниците и другите актове на ИСУ, 
законодателството на Република България и Устава на БФ по кънки. 
34.2. Да не използват името и авторитета на БФ по кънки за собствени цели. 

34.3. Да се информират за всички въпроси касаещи съдийството. 
34.4. Да спазват стриктно и безпристрастно правилата за провеждане на състезания по 
шорттрек. 
34.5. След провеждане на състезание от Държавния спортен календар на БФ по кънки, 
Главният съдия е длъжен да представи всички оригинални документи от изминалото 
състезание, свързани с цялостната дейност на съдийската комисия обслужвала 
състезанието в администрацията на БФ по кънки до 10 дни след приключване на 
състезанието, включително Протокол от състезанието. 

34.6. Да не обсъждат преди края на състезанието с треньори, съдии, състезатели, 
организатори, публика и други лица своите решения или решенията на други съдии за 
участието на състезателите. 
34.7. Преди и по време на състезанието, на което съдийстват да не употребяват алкохол 
и наркотични вещества. 
34.8. Да не нарушават етичните норми на обществено поведение. 

34.9. Да спазват стриктно правилниците, наредбите и другите актове на БФ по кънки. 
34.10. При съдийстване да проявяват принципност, обективност и безпристрастност. 

34.11. Да повишават знанията и квалификацията си като съдии по шорттрек. 
34.12. Да участват в семинари, курсове и други мероприятия, организирани от БФ по 
кънки за потвърждаване на съдийската си категория. 
34.13. Да спазват принципите, установени в Европейската харта на спорта, Етичния 
кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение. 
34.14. Да участват в превенцията и контрола на употребата на допинг. 

34.15. Да спазват съдийската етика и да опазват престижа на съдията. 



 
 

10 

III. ЧАСТ КВАЛИФИКАЦИЯ 

Общи положения 

Чл. 35 Квалификацията и правата на спортните съдии се придобиват, чрез обучение и 
полагане на изпит пред БФ по кънки, която определя статута им самостоятелно при 
спазване на изискванията на ИСУ. 
Чл.36. Видове съдийски категории. 

36.1. Национални съдии 
36.2. Международни съдии. 

36.3. ИСУ съдии. 
Чл.37. Съдийски категории и права за съдийстване. 

37.1. Международните съдии могат да съдийстват на всички състезания в Република 
България, провеждани от БФ по кънки. 

37.2. Международната категория се присъжда след участие в ИСУ семинар и полагане 
на изпит. 

37.3. За участие в международни съдийски семинари на ИСУ се изпраща съдия след 
предложение на СК и решение на УС на БФ по кънки. 

37.4. Националните съдии могат да участват в състезания от Държавния спортен 
календар. 

37.5. Национална категория се присъжда след участие в семинар и полагане на изпит 
организиран и проведен от БФ по кънки. 

IV. ЧАСТ ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪДИЙСКИ ХОНОРАРИ ЗА УЧАСТИЕ В 
СЪДИЙСКИ КОМИСИИ ЗА ДП ПО ШОРТТРЕК 

Чл.38. Списък съдии I-во ниво и размер на хонорара: 
38.1. Главен съдия: 50 лева до 6 часа състезание + 25 лева за предварителна подготовка 
и доклад след приключване на състезанието. 
38.2. Помощник съдии: 50 лева до 6 часа състезание. 

38.3. Компетитор стюард: 50 лева до 6 часа състезание + 25 лева за допълнителна 
подготовка (програма на състезанието, серии и др. задължения, според правилата за 
провеждане на състезания по шорттрек). 
38.4. Стартер: 50 лева до 6 часа състезание. 

38.5. Комендант на състезанието: 50 лева до 6 часа състезание + 25 лева за 
допълнителна подготовка (организационна дейност, необходимо техническо 
оборудване, медали, награждаване и др.). 
Чл.39. Списък съдии II-ро ниво и размер на хонорара: 

39.1. Времеизмерване: 40 лева до 6 часа състезание. 
39.2. Преброител на обиколките: 40 лева до 6 часа състезание. 

39.3. Трек стюарди: 40 лева до 6 часа състезание. 
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39.4. Секретар: 40 лева до 6 часа състезание. 
39.5. Говорител: 40 лева до 6 часа състезание. 

Чл.40. При продължителност на състезанието повече от 6 часа, всеки час се заплаща 
както следва: 

40.1. За съдии I-во ниво: 10 лева на час. 
40.2. За съдии II-ро: 8 лева на час. 

Чл.41. Ако състезанието е с продължителност под 2 часа, се заплаща 50% от сумата. 
Чл.42. Горепосочените суми са чисти суми за получаване. По обратен ред се начислява 
брутната сума и съответните данъчни и осигурителни вноски. 
Чл.43. Изплащане на съдийските хонорари. 

43.1. Хонорарите се изплащат след провеждане на съответното състезание от 
Държавния спортен календар на БФ по кънки. 

43.2. Хонорарите се изплащат след като Главният съдия представи всички оригинални 
документи от изминалото състезание, свързани с цялостната дейност на съдийската 
комисия, обслужвала състезанието, както и протокол с резултати и класиране от 
състезанието в администрацията на БФ по кънки до 10 дни след приключване на 
състезанието. 

V. ЧАСТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Съдийския правилник се приема на основание чл. 27, ал. 2, т. 7 от ЗФВС Обн., ДВ, 
бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., доп., бр. 35 
от 30.04.2019 г., изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г. 

§ 2. Съдийски правилник се приема на основание на чл. 41 oт Устава на Българска 
федерация по кънки. 
§ 3. Съдийската колегия по шорттрек към БФ по кънки осъществява контрол за 
спазването на изискванията на Съдийския правилник и Статута на съдиите по 
шорттрек. 

§ 4. Случаи, непредвидени в Съдийския правилник и Статута на съдиите по шорттрек 
се разглеждат от Съдийската колегия и УС на БФ по кънки, съобразно Устава и 
другите актове на БФ по кънки. 
§ 5. Този Правилник отменя действащите до сега правилници. 

§ 6. Настоящия Правилник е приет с решение на УС на БФ по кънки с решение от 
2012 г. и актуализиран с протокол № 9 от 18.11.2020 г. на УС на БФ по кънки. 


