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ПРАВИЛНИК 

за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на 
спортистите аматьори и на професионалните спортисти в системата на БКФ 

 

 София, 2019 г.  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Настоящият правилник урежда реда и условията за трансфер и преотстъпване на 
състезателни права на спортистите аматьори и на професионалните спортисти в системата 
на БКФ, съобразно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), правилника за 
неговото прилагане и изискванията на Международната Кърлинг Федерация. 

ІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ, ТРАНСФЕРНИ ПРАВА И ДОГОВОРИ  

Чл. 2. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в 
тренировъчната и състезателната дейност на клуб по Кърлинг, както и свързаните с това 
участие права.  

(2) Състезателните права на спортист може да се прехвърлят от клуба, към който той е 
картотекиран, или да се преотстъпват за временно упражняване в друг КК само с изричното 
писмено съгласие на спортиста.  

Чл. 3 (1) Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната 
принадлежност на спортист и правото да се получи трансферна цена.  

(2) Трансферните права принадлежат на БКФ, към който едно лице е картотекирано като 
спортист – за срока на договора, а ако състезателят е без договор – за срока на картотеката.  

(3) Лице, което няма валиден договор с БКФ и не е картотекирано, може самостоятелно да 
договаря условията за придобиване на състезателни права към определен КК.  

(4) Притежаването и упражняването на трансферните права не води задължително до 
възможността състезателят да участва в организираните от БКФ СКФ състезания. За това е 
нужно и притежаването на състезателните права.  

Чл. 4. (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.  



(2) Всички условия за прехвърляне на състезателните права, включително размера и реда за 
заплащане на трансферната цена, са предмет на свободно договаряне между страните.  

(3) Прехвърлянето на състезателни права се извършва след предварително писмено 
съгласие на състезателя, а ако той е под 18 години – и на родител/настойник.  

(4) Прехвърлянето на състезателни права на друга държава на състезател със статут на 
високоразряден спортист се извършва след предварително писмено съгласие на Министъра 
на младежта и спорта и съгласно статута на МКФ.   

Чл. 5. Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на 
подписите и се вписват в Трансферния регистър на БКФ. Тези договори не влизат в сила 
без изричното писмено съгласие на състезателя, а за състезатели под 18 години – и на 
родител/настойник.  

Чл. 6. Договорите за трансфер на състезатели ангажират БКФ само във връзка с 
картотекирането на състезателя. Евентуално неизпълнение на тези договори и последиците 
от това неизпълнение се решават между страните без намесата на БКФ, съобразно 
действащото българско законодателство.  

Чл. 7. Никакви неуредени финансови отношения между двата договарящи се клуба не могат 
да имат влияние върху спортната дейност на състезателя – той има право да се състезава 
свободно за новия си клуб и да получава възнаграждение съгласно договора си.  

ІІІ. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ  

Чл. 8. (1) При изтичане срока на договора между състезателя и КК и при прекратяване на 
договора по взаимно съгласие състезателят е свободен да премине в друг КК по свое 
желание като състезател с изтекъл срок на договор в съответствие с трансферните периоди 
за Държавното първенство.  

(2) Когато договорът се прекратява по вина на КК, състезателят може да премине в друг 
клуб като състезател с изтекъл срок на договора.  

(3) Когато договорът се прекратява по вина на състезателя, той може да получи 
състезателни права в нов клуб след изплащането на обезщетението или неустойката, 
предвидени в договора му с КК.  

(4) В случай, че няма договорена неустойка или обезщетение, ъстезателят може да получи 
състезателни права в нов клуб след като клуба, притежаващ състезателните права, получи 
трансферна сума, определена по следната формула: Т.С. = Бр. Р. х К, където: Т.С. е 
трансферната сума; БР. Р. е брутния разход, включващ дължимите суми към състезателя за 
възнаграждения, премии, осигурителни вноски и други за една година. Когато договорът е 
за повече от една година - средно аритметичен разход, приравнен към една година. К е 
коефициент в зависимост от възрастта на състезателя: - до 20 години - 1.0; - от 20 до 25 
години - 1.5; - от 25 до 30 години - 2.0; - от 30 до 40 години - 2.5; - от 40 до 45 години - 1.0; 
- над 45 години — 0. 4  



ІV. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ – АМАТЬОРИ  

Чл. 9. (1) Състезател – аматьор, който желае да премине в друг клуб преди да е изтекъл 
срока на картотеката или на сключения от него договор за спортна подготовка и развитие, 
може да премине в новия клуб след като клубът заплати на предишния клуб обезщетение 
за направените разходи от клуба за спортната подготовка и развитие на състезателя през 
съответната година. (2) Ако двата клуба не могат да се споразумеят за размера на 
обезщетението, то новият клуб дължи обезщетение в следните размери: 1. за състезател до 
14 години – една минимална работна заплата; 2. за състезател от 14 до 18 години – две 
минимални работни заплати; 3. за състезател, навършил 18 години - три минимални работни 
заплати. (3) Състезател, ненавършил 12 години се картотекира в друг клуб без заплащане 
на обезщетение, освен ако в сключения с предишния КК договор за спортна подготовка и 
развитие е предвидено такова.  

V. ГОСТ ЛИЦЕНЗ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ В ЧУЖБИНА И 
БЪЛГАРИЯ Чл. 10. (1) Състезател с друга националност може да бъде картотекиран в 
български КК и да участва в национални състезания след получаване удостоверение /гост 
лиценз /, издадено от съответната национална федерация. Лицензът се издава всяка година.  

(2) Състезателят с чужда националност, който иска да се картотекира в български КК 
изисква гост лиценз от собствената си национална федерация, която изпраща специалния 
формуляр подписан и подпечатан до БКФ. 

(3) Български състезател, който иска да участва в национални състезания в друга държава, 
подава искане до БКФ за издаване на гост лиценз за съответната държава/и/. БКФ издава 
гост лиценз по специален формуляр и го изпраща до съответната федерация /и / в чиито 
държави българският състезател иска да се състезава.  

(4) Таксата за издаване на удостоверението /гост лиценза/ за участие на български 
състезател в национални турнири в друга държава *и* е 100 евро, които се заплащат на БКФ 
- по банкова сметка или в брой.  

Чл. 11. (1) Смяна на националност на състезател се извършва съгласно статута на МКФ.  

VІ. ПРЕОТСЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА  

Чл. 12. (1) Състезателни права на спортист могат да се преотстъпват от един КК на друг за 
определен период от време в рамките на спортносъстезателната година.  

5 (2) Преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително писмено 
съгласие на спортиста, а ако той не е навършил 18 години – и на родител/настойник.  

VІІ. ПОСРЕДНИЧЕСТВО  

Чл. 13. Трето лице може да посредничи при договаряне за придобиване или трансфер на 
състезателни права, ако отговаря на следните изисквания: 1. регистрирано е като търговец; 
2. има сключен договор с ККС или с физическо лице, което желае да придобие статут на 



спортист или да промени клубната си принадлежност; 3 вписано е в регистъра на лицата, 
които осъществяват посредничество при БКФ.  

(2) Освен от лице по ал. 1, състезател може да бъде представляван при договаряне за 
придобиване или трансфер на състезателни права от: 1. адвокат; 2. родител или съпруг.  

VІІІ. СПОРОВЕ  

Чл. 14. Разглеждане и решаване на спорове относно приложението на този правилник се 
осъществява от УС на БКФ.  

Чл. 15. Споровете между български и чуждестранни клубове се отнасят за разглеждане пред 
арбитражния орган, предвиден в договора.  

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Пар. 1. Настоящият Правилник е приет на основание Съгласно чл.27,ал.4 и във връзка с 
чл.28, ал.2 от ЗФВС 

 2. Настоящият Правилник е приет от УС на БКФ с Решение № 2 от 27.09. 2019 г. 

           

 

        Николай Рунтов 
        Президент на БКФ :……………… 
 


