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Завърши един изключително успешен олимпийски цикъл, през който българската 

художествена гимнастика постигна своите цели за национално развитие и престижно 

международно представяне. За съжаление периода завърши без провеждането на 

игрите в Токио, които бяха отложени за 2021 г., поради пандемията от КОВИД19. 

Българският ансамбъл спечели световна титла на 5 обръча на СП през 2018 г., а със 

завоювания бронзов медал в многобоя и квота за участие в ОИ 2020 г. Изключителен 
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старт за отбора през цикъла и вице световна титла на СП в Песаро, вицесветовна титла 

на 5 топки на СП през 2019 г., европейска титла на 3 топки и 2 въжета през 2018 г. 

Неколкократно носители на световна купа и множество спечелени медали от елитни 

турнири и първенства.  

Индивидуалното наложи много силен, конкурентен отбор в лицето на Невяна 

Владинова, Катрин Тасева и Боряна Калейн. Вицесветовни шампионки, отборно в 

София 2018 г., с участие на всички финали. Престижно 4 място в многобоя на Калейн на 

СП в Баку през 2019 г. Спечелване на максималните две олимпийски квоти и 

множество медали от Световни купи и Гранд при турнири. 

Организирането и ежегодното провеждане на Световна купа и провеждането на 

Световното първенство през 2018 г., затвърдиха международния авторитет на БФ по 

художествена гимнастика.  

Разшири се дейността на федерацията, с акцент върху популяризирането на спорта и 

развитието на масовия спорт.   

Настоящата Програма конкретизира задачите и основните направления за 
реализиране на основните цели за развитие на Художествената гимнастика в 
България през следващия Олимпийски цикъл. Тя набелязва основните приоритети и 
задачи, които логично да се развият дългосрочно за още четири години до 2028г.   
 
Програмата е насочена основно в три направления: 

 развитие на художествената гимнастика в спортните клубове като основно 

звено на системата за разширяване обхвата на занимаващите се и създаване и 

изграждане на спортисти.  

 развитие на масовия спорт за всички възрастови групи 

 постигане на високи спортни постижения на големи международни форуми 

 

1. Спортни клубове 

Основни задачи, за подобряване работата на спортните клубове: 
1.1. Подобряване на информационното обслужване на спортните клубове. 

 
1.2. Подпомагане менажирането на спортните клубове чрез изготвяне на беседи, семинари, 

споделяне на добри практики и обмяна на опит. 
 

1.3. Провеждане на семинари, дискусии, беседи и видео анализи с цел повишаване 
квалификацията на спортно-педагогическите кадри.  

 
1.4. Иницииране на семинари в помощ на треньорите при работата им с подрастващите и 

контакта им с родителите.  
 

1.5. Подобряване по места (по клубове) на медицинската и антидопинг информация с цел 
превенция от травми и недопускане на нарушения. 
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1.6. Стимулиране на доброволчеството и по-активното участие на клубовете от страна на 
специалисти и треньори при организиране и провеждане на събития и състезания от 
БФХГ. 

 
1.7. Създаване на условия за допълнително обучение на кадри със съдействието на НСА.  

 
1.8. Повишаване на качеството на спортно-техническото ниво на състезанията от ДСК. 

 
1.9. Подобряване на приемственоста между детско-юношеския спорт и спорт за високи 

постижения 
 

1.10. Организиране и провеждане на семинари за повешаване квалификацията на 
треньори и съдии. 

 
1.11. Организиране и провеждане на лагер-сборове на подрастващи с националните 

треньори. 

 

2. Масов спорт (Гимнастика за всички) 

Масовият спорт подпомага дейността на спортните клубове като създава предпоставка 

за широк обхват на възрастови групи, които да се занимават активно със спорт. 

Социалните и здравословни ползи са очевидни за обществото.  БФ по художествената 

гимнастика създаде правила в унисон с тези на Международната федерация по 

гимнастика по направлението „Гимнастика за всички“ и постави началото на най-

масовата дисциплина от семейството на световната гимнастика. 

За целта е необходимо: 

2.1. Да се осигури финансиране за тази дейност 

2.2. Да се създаде програма за занимания с художествена гимнастика в 

различни възрастови групи, от деца до хора от третата възраст. 

2.3. Да се провеждат семинари за обучение на инструктури по програмата 

2.4. Да се осигури национален и международен спортен календар, за 

придобиване на повече опит в тази сфера. 

2.5. Организиране и провеждане на международен фестивал в България. 

 

3. Развитие на „Спорт за високи постижения” 

3.1. Основни насоки за развитие на националните отбори 

3.1.1. Успешната подготовка и представяне на националния отбор са свързани с 

ранната селекция и дългия период за изграждането му като конкурентен отбор. 

Субективната страна на спорта допринася за по-бавния процес на налагане на 

спортистите на международна сцена. Това означава, че е добре планирането и 

стратегията за развитие на отбора до постигане на крайната цел – квоти и 

медали от олимпийски игри да се прави за четири години, за целия 

олимпийски цикъл. Съставът на отборите трябва да е изграден на по-широка 

основа, предвид високия риск от травми и невъзможноста на някои състезатели 

да се адаптират към натоварванията за по-дълъг период. Това предполага 

текучество в основните състави ансамбъл и индивидуално и за да се избегнат 



4 
 

замени в критични моменти е важно в подготовката да са включени повече 

състезатели.  

3.1.2. Централизирана подготовка във възраст девойки за ансамбъл и 

индивидуално. С цел уеднаквяване на техническите умения на състезателите в 

тази възраст, по-ранна специализация на високо спортно ниво, което ще доведе 

до по-бързо и адекватно попълнение на отборите при жените, както и по-

бързата адаптация към тренировъчното натоварване. 

3.1.3. Участие в много международни състезания за успешното налагане на 
българските спортисти. 

 

3.2. Основни задачи  

3.2.1. Повишаване нивото на конкуренция на национално ниво. 

3.2.2. Актуализиране на методиките за селекция, контрол и подготовка. 

3.2.3. Строг контрол и мнение от повече съдии от България и света за сверяване 

нивото на състезателите от националните отбори  

3.3. Средства за осъществяване 

3.3.1. Оптимизиране на единната система за подбор и подготовка на бъдещи 

национални състезателки.  

3.3.2. Осъществяване на контрол и наблюдение на развитието на гимнастички, 

които имат потенциал за попълнение на националните отбори.  

3.3.3. Реализиране на по-добра приемственост между поколенията, осигуряване 

на централизирана подготовка за по-голям кръг състезатели. 

3.3.4. Създаване на стратегия за налагане на състезатели на международна 

сцена.  

3.3.5. Основни параметри за осигуряване на подготовката: 

 Тестове за подбор и селекция на НО 

 Наблюдение и контрол на подготовката 

 Регламент за определяне на състави за участие в големи първенства 

 Изготвяне на ежегодни индивидуални планове 

 План за работа, с цел ранна  специализация на гимнастичките, включени 

в разширените гарнитури на НО девойки за ансамбъл или индивидуално. 

 Възстановяване  

 

3.4. Подпомагане на състезателите  от националните отбори за тяхното по-

добро социализиране: 

3.4.1. Подобряване на условията за дуално развитие на състезателите от 
националните отбори – създаване на условия за допълнително 
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образование по езици и информационни технологии чрез онлайн 
занимания, за да не се губи време в полза на тренировъчния процес. 

 

3.4.2. Подобряване на връзката с родителите и тяхната роля при 
изграждането на състезателките като спортисти на високо ниво. 
Тяхната  подкрепа за адаптиране на гимнастичките към изискванията 
за работа в националния отбор е от изключително значение. 

 

3.4.3. Работа с психолог, за преодоляване на стреса по време на състезания 
и ежедневните натоварвания 

 
4. Международна политика и дейност 

4.1. Участие на наши специалисти в структурата на Международна федерация 

по гимнастика (МФГ) и Европейска гимнастика (ЕГ) (Техническите 

комитети по ХГ и Медицинската комисия към МФГ). 

4.2. Организиране и провеждане на Европейско първенство през 2021г. 

4.3. Организиране и провеждане на Световно първенство през 2022 г. 
 

4.4. Организиране и провеждане на 4 Световни купи през периода 2021-2024 
г. 

4.5. Организиране и провеждане на Международен съдийски семинар през 
2021-2022 г. 

4.6. Организиране и провеждане на Гранд при турнир в гр. Бургас. 
4.7. Участие на чуждестранни съдии в Международни състезания в България 

и контролни състезания на НО. 

4.8. Организация и провеждане на чествания по случай 70 години  

художествена гимнастика в България. 

 

5. Управленски и кадрови потенциал 

Включването на повече квалифицирани специалисти треньори и хореографи, 

адекватното възстановяване, работата с психолог  допринесоха за отличните резултати 

на отборите през целия изминъл цикъл.  

Включването на всички съвременни начини на управление и популяризиране на 

художествената гимнастика и тяхното финансиране са основен фактор за отличното 

представяне на спортистите в бъдеще. 

Бълзо адаптиране на федерацията към използването на модерните технологии, които 

навлизат все повече в ежедневия живот на хората. 

5.1. Подобряване на кадровата обезпеченост в сферата на „Спорт за високи 

постижения”. 

5.2. Приемственост между кадрите - навлизане на млади специалисти в 

различните направления – администрация, съдийство, спортна 

подготовка.  
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5.3. Провеждане на онлайн семинари, мастер класове, презентации - 

максимално използване на високо квалифицирани кадри и популярни 

състезатели за провеждането им. 

5.4. По-добра координация между помощните комисии на БФХГ, с цел 
максимално подобряване качеството на спорта на национално ниво. 

 

6. Научно, Медицинско и Информационно осигуряване  
От изключително значение за постигане на успешни резултати и осигуряване на 
спортно дълголетие, основно на спортистите от националните отбори, е прилагането на 
съвременни научни, медицински и информационни методи и технологии.  
За целта е необходимо: 

6.1. Обезпечаване и внедряване на разработки и програми от специалисти на 

НСА и ведущи български треньори за съвременни ефективни методи на 

подготовка, спортни технологии и методики на обучение. 

6.2. Модернизиране на системата за медико-биологично, психологическо и 

педагогическо обезпечаване на НО по възрасти. 

6.3. Оптимизиране на системата за навременни медицински грижи и 

възстановяване на спортистите от разширените гарнитури на НО и 

Олимпийския резерв. 

6.4. Разширяване и оборудването на медицински и рехабилитационен център 
в НСБ „Раковски”, който да се ползва от НО. 

6.5. Положително представяне на спортните постижения и популяризиране 
на спорта пред обществото и медиите. 

 

7. Материално техническо обезпечаване 

7.1. Разширяване на спортната база, с цел създаване на оптимални условия за 

провеждане на спортната подготовка. 

7.2. Да се оборудват със съвременни специализирани комплекти  (килим и 

подиум) залите на спортните клубове с цел превенция от травми и по-

качествен и безопасен учебно-тренировъчен процес. 

7.3. Да се поднови договора с японския производител „Сасаки” за 

безвъзмездно предоставяне на уреди за художествена гимнастика, с цел 

подпомагане на СК и обезпечаване подготовката на НО. 

7.4. Да се подсигурят по два сезонни екипа (тренировъчни и състезателни), 

както и адекватни на съвременната гимнастика официални трика за всяко 

отделно голямо състезание. 

7.5. Да се подсигури съвременна компютърна и видео апаратура за 

обезпечаване на ДСК и подготовката на НО. 

8. Финансиране 

Финансирането ще се осъществява по две основни направления – от Министерството 

на младежта и спорта (ММС) и от собствени средства.  
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8.1. Средствата от ММС се подсигуряват с кандидатстване с проекти по програмите на 
Министерството, съгласно нормативната уредба регламентираща спорта в Р България и 
действащото законодателство и подпомагат финансово следните дейности: 
 

 Националните отбори – подготовка и възстановяване 

 Спортните клубове 

 Държавният Спортен Календар 

 Материално техническо оборудване - екипировка 

 Международния спортен календар 

 Организиране и провеждане на международни състезания на 

територията на Р България 

 и други, допълнително възникнали средства пряко свързани с важни 

дейности за обезпечаване работата на федерацията. 

8.2. Набиране на собствени средства от спонсори, дарители и други постъпления. 
БФХГ подпомага финансово напълно или частично, следните дейности и структури: 

 Държавния Спортен Календар 

 Международния спортен календар 

 Участията на наши специалисти в международните структури и проявите 

свързани с дейността им 

 Организиране и провеждане на големи международни форуми 

 Участия на чужди специалисти и съдии в наши прояви 

 Съдийска комисия към БФХГ – дейност, компютърни  програми 

 Треньорска комисия към БФХГ – дейност, семинари 

 Комисия по Масов спорт – средства за подсигуряване на спортен 

календар. 

 Подпомагане дейността на спортните клубове  

 Подпомагане бивши специалисти/деятели, ветерани 

 Трудовите възнаграждения на администрацията на БФХГ и ползваните 

вънншни услуги за нуждите на администрацията. 

Осъществяването на Програмата за развитие на художествената гимнастика 2021-2024 

г.  във всичките и аспекти е дълготраен процес, който  трябва да доведе до постигане 

на основните цели на нашия спорт – успехи на международното спортно поле, 

завоюване на олимпийски квоти и олимпийски медали и разширяване дейността чрез 

масовизиране на художествената гимнастика в България.  

Ранната специализация специфична за нашия спорт и субективното налагане на 

спортисти, определят необходимостта от по-дългосрочно планиране и преливането на 

тази програма към следващата до 2028 година. 

Популяризирането на спорта сред младите хора и създаването на един положителен и 

мотовиращ негов образ като уникален социален феномен, е условие за постигане на 

здраве и дълголетие на нацията.   
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За изпълнението на тази амбициозна Програма БФХГ залага както на човешкия фактор 

с неговия висок професионализъм и отдаденост към каузата, така и на отличното 

партньорство през последните години с всички държавни, общински институции, 

спонсори и дарители подкрепящи нашите усилия и воля за победа.  

ИЛИАНА СИРАКОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФХГ 


