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  „ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СПОРТЕН КЛУБ“ 

на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ) 

 

1. Общи положения  
Спортният клуб трябва да е член на Българска Асоциация по триатлон, за да извършва спортно-

тренировъчна и спортно-състезателна дейност по триатлон, както и да притежава спортен лиценз, 

издаден от Министерството на младежта и спорта (ММС), спрямо изискванията по ЗФВС и 

правилника за прилагане на ЗФВС. 

Кандидатстването за членство в БАТ се извърша съгласно неговия устав и настоящите правила.  

Лицензирането се извършва с решение на УС на БАТ и се изпраща с мотивирано становище до 

ММС, съгласно ЗФВС.  

Членовете на БАТ и тези получили лиценз, декларират, че са запознати и приемат Устава на БАТ, 

структурата и нейните вътрешни правила. 

За участие в състезания от вътрешния спортен календар на БАТ е нужен спортен лиценз, издаден 

от ММС.  

2. Лицензиране на спортен клуб 
Спортен клуб, който развива спорта триатлон и извършва спортно-тренировъчна и спортно-

състезателна дейност трябва да притежава спортен лиценз, издаден от Министерството на 

младежта и спорта (ММС), спрямо изискванията по ЗФВС и правилника за прилагане на ЗФВС.  

Чрез членство в Българска Асоциация по Триатлон се извършва лицензирането на спортен клуб.  

Спортният клуб трябва да отговаря на изискванията по чл. 12, чл.13, чл.14 и чл.15 от ЗФВС.  

За приемане за член на БАТ, спортният клуб трябва да представи следните документи:  

1. Молба по образец, в която се описват приложените документи. (приложение №1) 

2. Актуален Устав, отговарящ на изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС.  

3. Актуално състояние на спортния клуб (към датата на кандидатстване).  

4. Протокол от заседание на УС, на което се взема решение за членство в БАТ.  

5. Декларация, че УС приема Устава на БАТ и всички действащи вътрешни правила.  

6. Копие от сключените договори с треньори.   

7. Копие от дипломата за завършено образование и придобита квалификация на 

треньорските кадри (диплома за средно или висше образование, свидетелство или 

удостоверение за професионално обучение, академична справка, сертификати и други, (в 

съответствие с Наредба №1 от 04.02.2019г. за треньорските кадри на ММС).  

8. Списък на всички треньорски кадри на спортния клуб с отразена професионална 

квалификация и стаж. Прилагат се документи, които да удостоверят тази информация (в 

съответствие с Наредба №1 от 04.02.2019г. за треньорските кадри на ММС).  

9. Правилник за вътрешния ред на спортния клуб.  
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10. План-програма за развитие на спорта триатлон в населеното място на спортния клуб. 

Съдържанието се описва в Приложение №2.  

11. Удостоверение с банкова сметка и банкови детайли. 

12. Копие от сключен договор за ползване на материална спортна база. При сключването на 

договора трябва да бъдат спазени съответните закони, с оглед вида на собствеността на 

спортната база.  

Годишният членски внос (за нов клуб) се заплаща след като спортният клуб бъде приет от УС на 

БАТ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – МОЛБА (образец на членство) 
 

Изх. № ………../………..г.  

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРИАТЛОН (БАТ) 

 

М О Л Б А  

От ………(изписвате цялото наименование на сдружението)……………  гр. …………………………. 

ЕИК …………………………………………………… 

с адрес на управление ………………(изписване пълен адрес на управление)………………………….. 

Тел.: …………………………………………… емайл: ………………………………………………………………………………….. 

Представляван от ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

В качеството на …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,  

Моля, … (изписвате цялото наименование на сдружението)………. гр. ……………………. 

да бъде приет за редовен член на Българска Асоциация по Триатлон (БАТ).  

Във връзка с това прилагам следните документи, съгласно Закона за физическото 

възпитание и спорта, Устава на БАТ и „Правилата за лицензиране и членство в БАТ“. 

1. ………….. 

2. …………. 

 

ДАТА: ………………….                                                                                                 …………………………………. . 

/Име и фамилия/ 

Подпис и печат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Съдържание на план-програма за развитие на 

триатлона.  
Всеки спортен клуб , кандидатстващ за членство в БАТ трябва да разработи план-програма за 

развитие на триатлона за период от четири години.  

План-програма за развитие на триатлона се разработва с цел да подпомогне спортния клуб в 

развитието на спорта триатлон в определеното населено място и да допринесе за общото 

развитие и популяризиране на триатлона в България.   

Съдържанието на план-програмата трябва да бъде структурирано по следния начин:  

1. Презентация и цели на спортния клуб.  

- Основна цел и конкретни цели.  

- Налични спортисти.  

- Налични спортно-педагогически кадри.  

2. Населеното място, където ще развива дейност спортният клуб и как спортът триатлона ще 

въздейства върху него.  

- Описание на населеното място, в което клубът развива дейността си и с какви спортни 

обекти разполага, касаещи спорта триатлон.  

- Практикува ли се спортът триатлон и как клубът ще въздейства с него върху спортната 

култура на населеното място.  

3. Описание и проучване на съществуваща конкуренция (друг спортен клуб), която развива 

спорта триатлон в същото населено място. (ако има такава)  

- При наличие на друг клуб, развиващ спорта триатлон, се прави проучване кой е и с 

какво разполага (спортна база, спортисти, треноьри, организация,...). Описва се как 

новият спортен клуб ще допринесе за развитието на спорта триатлон в населеното 

място, след като стане конкуренция на съществуващия.  

- При липса на друг клуб, развиващ триатлон, се описва как ще се популяризира 

триатлонът в рамките на програмата.  

4. Основни и конкретни цели на плана. 

- Описва се основната цел.  

- Описват се конкретните цели като: развитие на спорта триатлон сред учащите се и 

развитие на спорта триатлон за високи постижения.  

5. Определяне на етапи за изпълнение на плана. 

- Според конкретните цели се създават етапи за действие и изпълнение.  

- Четири етапа за четири години.  

6. Описание на етапите за изпълнение на плана.  

- Във всеки етап се описват годишните цели и задания за развитие на спорта триатлон. 

(обхватът на дейността, брой спортисти, брой спортно-педагогически кадри, брой 

състезатели, които ще достигнат високи постижения,….) 

- Към първия етап се прилага общ годишен тренировъчен план.  

- Етапите трябва да бъдат прогресивни.  

7. Изброяване на спортните кадри, които ще вземат участие във всеки един етап.  

8. Очаквани спортни резултати по-време на плана и след изпълнението на плана. 

 


