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РАЗДЕЛ І 

ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

Чл.1. Състезателни права на спортист се прехвърлят от клуба, към който той 

е картотекиран, чрез възмезден договор за трансфер, в резултат на който 

спортистът променя своята клубна принадлежност. 

 

Чл.2. (1) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един 

СК на друг чрез възмезден договор за определен период от време в рамките 

на спортно-състезателната година във връзка с чл.11 от Правилника за 

статута на състезателките – аматьори и състезателките – професионалистки, 

участващи в тренировъчната и спорно-състезателната дейност на БФХГ. 

 (2) Условията за предоставяне за временно ползване на състезателни 

права се договарят между двата клуба, като задължително се уведомява 

Комисията по трансфера и БФХГ. 

(3) Договорът за преотстъпени състезателни права от един СК на друг, 

се представя в БФХГ от приемащия СК едновременно с принципната заявка за 

участие в съответното състезание. 

 

Чл.3. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се 

извършва след предварително писмено съгласие на спортиста. 

 

 Чл.4. (1) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална 

заверка на подписите и се вписват в специален регистър за трансферите на 

БФХГ. 

 (2) Към договорите за трансфер на състезателни права на състезател, 

картотекиран от БФХГ се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство  

 

Чл.5. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните. 

 

Чл.6 Условията за трансфер на състезателки се договарят в съответствие със 

статута на спортистките, по категории – “Елит”, “А” или “Б” категория. 

 

Чл.7. За промяна на клубната принадлежност състезателката или нейн 

законен представител / за лица, не навършили 18 години/ подава в БФХГ 

молба до БФХГ за промяна на клубната принадлежност, резолирана от 

Председателите на двата СК или лице, представляващо клуба по съдебно 

решение; 

 

Чл.8. (1) БФХГ изготвя ежегодно трансферна листа, която се утвърждава от 

УС на БФХГ и се предоставя на СК. 

(2) СК представят в БФХГ списък на състезателите за включване в 

Трансферна листа не по-късно от 15 декември на всяка календарна година. 

(3) За промяна на клубната принадлежност състезателката подава в БФХГ: 

(4) молба до Трансферната комисия на БФХГ за промяна на клубната 

принадлежност; 

- копие от трансферния договор, ако има такъв; 

- Молбата по ал. 4,  се резолира от президентите на двата СК. 

/5/ Молбата по ал.1. за лица, не навършили 18 години се подписва от 

законния представител на състезателката. 

(6) Молби за трансфер на състезателни права от един СК в друг се подават 

до Трансферната комисия на БФХГ за следващата спортно-състезателна 

година, не по-късно от 31 януари на новата година. 

 

Чл.9. 1) При смяна на клубната принадлежност на състезателки членове на 

Националния отбор, точките между клубовете се разпределят, както следва: 

1.Индивидуално:  
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1 год. – 75% стар клуб*; 25% нов клуб 

  2 год. - 50% стар клуб; 50% нов клуб 

  3 год. - 25% стар клуб; 75% нов клуб 

2.Ансамбъл:  

1 год. – 75% стар клуб; 25% нов клуб 

  2 год. - 50% стар клуб; 50% нов клуб 

От 3 год. до приключване на състезателна дейност в НО - 25% стар клуб; 

75% нов клуб 

 

*Стар клуб – клуба, в който състезателката е била картотекирана минимум 3 

години към момента на утвърждаването й в състава на НО. 

 

Чл.9. 1) Състезателки, включени в националния отбор жени нямат право да 

променят клубната си принадлежност, считано от 1 януари на годината, 

предхождаща и годината на провеждане на Олимпийските игри.  

 

2) Състезателки, включени в Националния отбор девойки нямат право 

да променят клубната си принадлежност в годината предхождаща и годината 

на провеждане на Младежките олимпийски игри. 

 

Чл.10. Състезателки, включени в разширените състави на Националните 

отбори – девойки и жени, изтърпяващи наказание, имат право да вземат 

участие в ДП като индивидуални участнички извън класирането и в 

обявените от БФХГ състезания за Националните отбори, съгласно Регламента 

на националния отбор за съответната година.. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

Чл.11. (1) С договора за международен трансфер спортната организация се 

задължава да прехвърли или да предостави ползването за определено време 

на друга спортна организация на състезателните права на един състезател 

срещу определена цена. 

 (2) С договора за международен трансфер се уреждат трансферни 

отношения с международен елемент. 

 (3) За международния трансфер на състезателни права се прилагат 

съответно правилата за вътрешен трансфер. 

 

Чл.12. Състезателките нямат право да сключват договори без писмено 

разрешение на БФХГ и СК, към който са картотекирани.  

 

Чл.13. Национални състезателки, сключващи договори с чуждестранни СК, са 

задължени да участват в подготовката и международния календар на БФХГ, 

като това се включва в изрична клауза на договора за трансфер. 

  

Чл.14.  Договорната сума на състезателка, член на националния отбор на 

България, чиито състезателни права са преотстъпени за временно ползване в 

чужбина за участие в дадено състезание, при завръщането й в страната се 

разпределя по следния начин: 

 

(1)  За суми до 500 евро    

1.64% за състезателката 

 2.23% за СК 

   3.13% за личния треньор 

  

(2)  За суми над 500 евро   

1. 54% за състезателката 

2. 23% за СК 

3. 23% за личния треньор  
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Чл.15. Състезателки, лишени от състезателни права нямат право да сключват 

договор с чуждестранен СК. 

 

Чл.16 Срокът на договорите за трансфер на състезателни права с 

чуждестранни клубове е предмет на договаряне между страните. 

Член 17. За издаване от БФХГ на разрешение за право на временно участие 

на състезателката в чужд клуб се заплаща такса на федерацията за 

разрешението в размер на 50% от минималната работна заплата за страната, 

а за постоянно участие в чужд клуб – една минимална заплата. 

Член 18.  Състезателките, които учат в чужбина, могат да променят клубната 

си принадлежност при следните условия: 

1. писмено разрешение на БФХГ и СК, който с картотекирането е 

притежавал състезателните права преди да заминат. 

2. състезателката да е изпълнила договора си със СК или БФХГ; 

3. предлаганата трансферна сума да е одобрена от БФХГ и СК и да 

удовлетворява заинтересованите страни по договора. 

Член 19. Договорът за трансфер на състезателни права може да съдържа 

клаузи, уреждащи специфични условия на трансфера относно ползването на 

състезателки в Националния отбор на България и условията за преотстъпване 

по време на договора за трансфер. 

Член 20.  БФХГ поема разходите на състезателката за транспорт и стимули 

при покана за участие в състава на Националния отбор. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

КОМИСИЯ  ПО ТРАНСФЕРА  

 

Чл.21  УС на БФХГ назначава Комисия по трансфера, която се състои от 5 

члена - Председател и 4 члена.  

 

Чл.22 Комисията по трансфера избира Председател на комисията. 

 

Чл.23. (1) Комисията по трансфера /КТ/: 

1. води регистър към БФХГ на извършените трансфери 

2. разглежда подадени жалби, свързани с трансфер на състезателни 

права; 

3. назначава среща между спорещите СК и състезателката; 

При състезателки не навършили 18 години на срещата задължително 

присъства законният им представител. 

(2) Комисията по трансфер взима решения с мнозинство от гласовете 

на повече от половината от състава на Комисията и ги предлага за 

утвърждаване от УС на БФХГ. 

(3) При равен брой гласове, решаващ е този на Председателя на 

комисията. 

 

Чл.24. Нямат право да участват в гласуването членове на Комисията, които 

са представители на СК, който е страна по разглеждан спор. 

 

Чл.25. /1/ КТ е длъжна да се произнесе с решение по подадена молба за 

промяна на клубна принадлежност в срок до 15 дни след разглеждането й, но 

не по-късно от 10 януари на новата година. 

/2/ решенията на КТ подлежат на обжалване пред УС на БФХГ. 

 (3) При внасяне на жалбата се заплаща такса в размер на 150 /сто и 

петдесет/ лева в БФХГ.  

 

РАЗДЕЛ ІV 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1.  Настоящият правилник е задължителен за всички СК,  членове 

на БФХГ. 

 

§ 2. Наказания при нарушение на настоящия Правилник се налагат в 

условията на изискванията на Дисциплинарния правилник на БФХГ. 

 

§ 3.   Решаването на спорове, наказания и всички неконкретизирани в 

настоящия Правилник срокове, става по предложение на Комисията 

по трансфера, С решение на УС на БФХГ. 

 

§ 4. Неуредените от този Правилник въпроси се решават от 

действащото законодателство на Република България. 

 

§ 5. Настоящият правилник отменя всички издадени досега 

правилници и разпоредби, отнасящи се до трансфера на 

състезателните  права и влиза в сила от  ....................... от която дата е 

Заповед №……..на министъра на младежта и спорта /чл.20 ал.3 от 

ППЗФВС/ 

 

 

 

Правилникът е приет от УС на БФХГ с Протокол № .... , Решение № ....  от 

04.10.2013 г., гр. София. 


