
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА ТК КЪМ БФБ 

 

Длъжностите „Председател на ТК“ и „Член на ТК“ към БФБ са мандатни, като 

мандатът съвпада с мандата на президента на БФБ.  

Председателят на ТК може да бъде избиран за не повече от два 

последователни мандата.  

Член на ТК може да бъде избиран за неограничен брой мандати.  

 Председателят на ТК към БФБ се избира от всички треньори по баскетбол с 

българско гражданство, притежаващи лицензионни карти, работили (картотекирани) в 

поне един от последните два спортно-състезателни  сезона в България или чужбина, само 

в легитимните (признати от ФИБА) федерации или международни лиги. Това условие не 

е необходимо за треньорите с лиценз „А” и  Супер ”А”.  

За да има право да гласува на Общото събрание на ТК всеки треньор трябва 

да се регистрира за участие в събранието преди започването му като представи заверена 

треньорска карта.  

Процедурата за избор се организира от посочен от Президента на БФБ 

служител на федерацията не по-късно от един месец след избора на председател на БФБ. 

Мястото, датата и началният час на избора трябва да бъдат обявени най-малко 25 дни по-

рано. 

Кандидатите за Председател на ТК към БФБ се предлагат писмено не по -

късно от 15 дни преди определената дата за избор на ТК към БФБ от:  Треньорската 

комисия или от група от не по-малко от 10 треньора, които имат право да гласуват.  

БФБ е длъжна не по-късно от 24 часа след постъпилото предложение да обяви 

кандидатурата на сайта на БФБ. 

Кандидатите за Председатели на ТК към БФБ, не по-късно от 10 дни преди 

определената дата за избор, са длъжни да представят писмено на БФБ своята концепция 

или визия за управление и развитие на треньорството и структурата и работата на 

Треньорската комисия. 

БФБ е длъжна не по-късно от 24 часа след постъпилото предложение да 

публикува на сайта на БФБ концепцията или визията на кандидата. 

Кандидадите, които не представят писмена концепция или визия не се 

допускат до участие в избора. 



Общото събрание на треньорите се провежда с явилите се треньори на 

обявеното място и час за гласуване и се води от Председател на събранието и Комисия 

по избора, избрани от Общото събрание. 

За да е редовно събранието е необходимо да присъстват минимум 51 треньора, 

имащи право да гласуват.  

 

При липса на кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му то се 

провежда, независимо от броя на регистрираните треньори. 

 

Председател на ТК към БФБ се избира чрез тайно гласуване, с мнозинство 

повече от половината гласовете на явилите се треньори. Разяснението за вида и 

действителността на бюлетините се прави непосредствено преди избора от Комисията 

по избора.  

Когато нито един от кандидатите не е получил повече от половината от 

гласовете на явилите се треньори, се произвежда нов избор, в същият ден и на същото 

място, между първите двама кандидати, събрали най-много гласове. За избран се счита 

кандидатът, получил повече гласове. 

Членовете на ТК се избират след избора на председател на ТК. Новоизбраният 

председател на ТК има право да предложи броя членове и кандидати за членове на ТК. 

Всеки член на общото събрание има право да издигне и други кандидатури за член на 

ТК.  

Преди да пристъпи към избор на членове на ТК, Общото събрание взема 

решение за броя членове на ТК, като в този брой по се включва и избрания председател. 

Членовете на ТК се избират с явно гласуване и ан-блок, ако броят на 

кандидатите е равен на броя на вакантните места. 

Членовете на ТК се избират с тайно гласуване, като всеки избирател има 

право да гласува най-много за толкова кандидати, колкото е вакантния брой членове на 

ТК (общият брой членове, намалени с един).  

Кандидатите се подреждат по низходящ ред на получените гласове. 

За избрани се считат кандидатите, класирани до мястото, съответстващо на 

вакантния брой членове на ТК. 

Ако един или повече кандидати са получили равен брой гласове и ако при 

такова равенство се надхвърля определения брой членове на ТК, между кандидатите, 

поучили равен брой гласове се произвежда нов/нови избор/и до попълване на състава на 

ТК. 


