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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящите правила определят реда, по който Българска федерация 

колоездене награждава спортисти, треньори, длъжностни лица и спортни 

деятели за заслуги към развитието на спорта колоездене във всичките му 

направления в България. 

2. Предвидените по тези правила звания и награди се утвърждават по 

решение на УС на БФК. 
 

II. ВИДОВЕ НАГРАДИ И ЗВАНИЯ 
 

1. Българска федерация колоездене удостоява с плакет и парична награда 

спортистите, завоювали призови класирания на олимпийски игри, 

световни и европейски първенства, както следва: 

 Класиране до 10–то място на ОИ 

 Класиране до 8–мо място на СП за мъже и жени до 23г. и елит 

 Класиране до 6–то място на ЕП за мъже и жени до 23г. и елит 

 Класиране до 8-мо място на младежки ОИ 

 Класиране до 6-то място на СП за юноши и девойки (до 19 и до 17г.) 

 Класиране до 5-о място на ЕП за юноши и девойки (до 19 и до 17г.) 

Паричните награди са посочени в приложение 1. 

2. БФК удостоява с купа, плакет или грамота спортистите, завоювали до 
трето място в държавните ранглисти на шосе, писта, МТБ и БМХ за 
всички възрастови групи ежегодно. С решение на УС, спортистите могат 
да бъдат наградени и с и парична награда. 

3. БФК удостоява с плакет състезатели, които подобряват национални 
рекорди в измеримите дисциплини. 

4. БФК удостоява с плакет и парична награда състезатели, които 
подобряват европейски, олимпийски и световни рекорди в измеримите 
дисциплини. Паричните награди се гласуват от УС на БФК по 
предложение на треньорското ръководство. 

5. БФК удостоява с парична награда състезатели, завоювали квоти за ОИ. 

Паричните награди са посочени в приложение 1. 

6. БФК удостоява с плакет треньорите, пряко ангажирани с изявата на 

спортистите по т.1 и т.4. БФК може да удостои и с парична награда 

треньорите, пряко ангажирани с изявата на спортистите по т.1 и т.4, 

след писмено предложение от член на УС.  
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7. БФК награждава изявени спортисти и треньори по случай техен 

юбилей с почетни плакети за „Развитието и приноса на колоезденето в 

България“. 

8. БФК награждава спортни деятели с почетни плакети „За приноса към 

колоезденето в България“. 
 

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И ЗВАНИЯ 
 

1. С почетни звания и награди могат да бъдат удостоявани всички лица, 

допринесли за развитието на колоезденето в Република България. 
 

2. Не може да бъде удостоявано с почтени звания и награди лице, което: 

 е поставено под запрещение 

 е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано; 

 е с наложено наказание за нарушение на Антидопинговите правила 
за   срока на наказанието; 

 е допринесло с действията си за уронване престижа на БФК; 

 спортист с отнети състезателни права – за срока на отнемането. 

3. Присъдените почетни звания и награди могат да се отнемат от БФК при 

възникване на обстоятелство по т.2. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПОРТНИТЕ 
ЗВАНИЯ 

 

1. Лице, удостоено със спортно звание или награда, е длъжно: 

 да издига престижа на колоезденето и да спазва   спортната етика; 

 да съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и 
предава  своя опит на по-младите; 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Настоящите правила влизат в сила от  01.01.2022г. 
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Приложение 1 

Място/Вид 

п-во 

ОИ СП ЕП Младежки 

ОИ 

СП за юн. и 

дев. 

ЕП за юн. и 

дев. 

1 12000 8000 6000 5000 4000 2500 

2 10000 6000 4500 4000 3000 2000 

3 8000 4000 3000 3000 2000 1500 

4 7000 3000 2000 2500 1500 1000 

5 7000 2500 1500 2000 1000 500 

6 5000 2000 1000 1500 500  

7 4000 1500  1000   

8 3000 1000  500   

9 2000      

10 1000      

Табл. 1: Парични награди по раздел II, т. 1, когато сумите се осигуряват изцяло от 

бюджета на БФК. При отборни класирания, сумата се разпределя между състезателите. 

По раздел II, т.5 – сумата е 1000 лв. с финансиране изцяло от БФК и 3000 лв., когато 

сумата се осигурява до 25% от бюджета на БФК и над 75% чрез целево или друг вид 

спонсорство/финансиране.   

Приложението е неразделна част от ПРАВИЛАТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И 

ЗВАНИЯ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ В СПОРТА 

КОЛОЕЗДЕНЕ. 

 

 

 


