
Приложение №3 

към Протокол №34 от 03.12.2014 г. 

ПРАВИЛНИК 

за трансфера на състезателни права на състезателите по фехтовка 

 
РАЗДЕЛ І 

Предмет 

 

 Чл.1. Този правилник урежда въпросите, свързани с трансфера на 

състезателните права на картотекираните състезатели по фехтовка от един клуб в друг 

клуб по фехтовка. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Трансфер на състезателни права 

  

 Чл.2. (1) Състезател-аматьор може да заяви желание да бъде картотекиран от 

клуб по собствен избор преди началото на спортно-състезателната година в срока по 

чл.3, ал.2 от Правилника за картотеката. Всички разпоредби на настоящия член се 

отнасят само до състезателите-аматьори. 

 (2) Състезателните права на състезател-аматьор може да бъдат прехвърлени от 

един клуб в друг по време на спортно-състезателната година чрез писмено искане до 

Управителния съвет на БФФ, подадено от законния представител на приемащия клуб. 

За прехвърлянето на правата приемащият клуб заплаща на БФФ такса в размер: 

 1. за мъже и жени – 300 лева; 

 2. за младежи, девойки, кадети и кадетки – 200 лева; 

 3. за деца до 11, 13 и до 15 години – 100 лева. 

 (3) Извън случаите по предходната алинея, състезателните права могат да бъдат 

прехвърлени и когато състезателят смени обичайното си място на пребиваване поради 

изброените причини, в който случай приемащият клуб заплаща такса в размера по чл.4, 

ал.1 от Правилника закартотеката: 

 1. при преместване на член от семейството или цялото семейство от едно 

населено място в друго; 

 2. при записване за редовно обучение в средно или във висше учебно заведение. 

 (4) Безвъзмездно прехвърляне на състезателни права от един клуб към друг по 

време на спортно-състезателната година се допуска само при: 

 1. сливане на два или повече клубове, в който случай всички състезатели от 

сливащите се клубове се картотекират в нововъзникналия клуб; 

 2. вливане на един или няколко клуба в друг клуб, в който случай всички 

състезатели от вливащите се клубове се картотекират в клуба-приемник; 

 3. прекратяване на клуб или неговото членство във Федерацията, в които случаи 

всички състезатели от клуба могат да посочат друг клуб, в който да бъдат 

картотекирани. 

 (5) В случаите по ал.3, т.2 състезателят или приемащият клуб трябва да 

предоставят на Управителния съвет на БФФ доказателства за записването в учебното 

заведение. В случаите по ал.4, т.1 и 2 нововъзникналият клуб или клубът-приемник 

предоставят на Управителния съвет на БФФ съдебното решение за сливането, 

съответно за вливането. 

 (6) При отделяне, отделящият се клуб може да картотекира състезатели, 

картотекирани в клуба, от който се е отделил, по реда на ал.2. 



 (7) Всички имуществени въпроси между напускащия състезател и напуснатия 

клуб се уреждат между състезателя и клуба. БФФ не носи отговорност и няма 

отношение към тези въпроси. 

 

 Чл.3. (1) Състезателите-професионалисти могат да променят клубната си 

принадлежност по време на срока на договора само при: 

 1. договор за възмезден трансфер на състезателните права; 

 2. договор за преотстъпване на състезателните права на друг клуб за определен 

срок. 

 (2) Договорът за трансфер или за преотстъпване подлежи на одобрение от 

Управителния съвет на БФФ по реда на чл.18 от Правилника за картотеката. 

 (3) Екземпляр от договора за трансфер или за преотстъпване се представя в БФФ 

от приемащия клуб в разумен срок преди следващото сътезание от ВСК, но най-късно 

заедно със заявката за участие. Ако Управителният съвет не проведе заседание в 

периода от внасянето на договора до провеждането на следващото състезание, 

одобрението по предходната алинея може да бъде дадено временно от председателя на 

БФФ или от натоварен от Управителния съвет за това негов член до потвърждаване от 

Управителния съвет на следващото негово заседание. 

 (4) В случаите по настоящия член приемащият клуб дължи на БФФ такса в 

размера по чл.2, ал.2. 

 

 Чл.4. (1) Договорите за трансфер и за преотстъпване се сключват в писмена 

форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в специална Книга за 

трансферите на БФФ. 

 (2) За прехвърлянето на състезателните права на всеки състезател-

професионалист се сключва отделен договор. 

 (3) Договорът се подписва от законните представители на двата клуба и от 

състезателя. 

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

картотекиран в БФФ се прилага българското законодателство. 

 

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

 

 Чл.6. (1) При всички случаи на прехвърляне на състезателни права, съгласието 

на състезателя е задължително. 

 (2) Съгласието си състезателят изразява чрез писмена декларация до 

Управителния съвет, като се прилагат съответните правила за представителство на 

малолетните и непълнолетните. 

  

 Чл.7. (1) Състезатели, включени в Националния отбор мъже и жени нямат право 

да променят клубната си принадлежност в годината предхождаща и годината на 

провеждане на Олимпийските игри . 

(2) Състезатели, включени в Националния отбор девойки и младежи нямат право 

да променят клубната си принадлежност в годината предхождаща и годината на 

провеждане на Младежките олимпийски игри. 

. 

 

РАЗДЕЛ ІX 

Международен трансфер на състезателни права 

 



 Чл.8. (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.9. Състезателите нямат право да сключват договори с чуждестранни клубове 

без писмено разрешение на БФФ и на клуба, към който са картотекирани. 

 

 Чл.10. Национални състезатели, сключващи договори с чуждестранни клубове, 

са задължени да участват в подготовката и международния календар на БФФ като това 

се включва в изрична клауза на договора за трансфер. 

 

 Чл.11. Договорната сума на състезател, член на Националния отбор на България, 

чийто състезателни права са преотстъпени за временно ползване в чужбина за участие в 

дадено състезание, при завръщането му в страната се разпределя по следния начин: 

 1. за суми до 500 евро: 

 а) 60% за състезателя; 

 б) 20% за клуба; 

 в) 10% за личния треньор; 

 г) 10% за БФФ%. 

 2. за суми над 500 евро: 

 а) 49% за състезателя; 

 б) 18% за клуба; 

 в) 18% за личния треньор;  

 г) 15% за БФФ. 

 

 Чл.12. За издаване от БФФ на разрешение за право на временно участие на 

състезател 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. 

  

 Чл.13. Състезатели, лишени от състезателни права, нямат право да сключват 

договор с чуждестранни клубове. 

 

 Чл.14. Срокът на договорите за трансфер на състезателни права с чуждестранни 

клубове е предмет на договаряне между страните. 

 

 Чл.15. Състезателите, които учат в чужбина, могат да променят клубната си 

принадлежност при следните условия: 

1. писмено разрешение на БФФ и на клуба, който с картотекирането е притежавал 

състезателните права преди да замине; 

2. състезателят да е изпълнил договора си с клуба или с БФФ; 

3. предлаганата трансферна сума да е одобрена от БФФ и от клуба и да 

удовлетворява заинтересованите страни по договора. 

  



 Чл.16. Договорът за трансфер на състезателни права може да съдържа клаузи, 

уреждащи специфични условия на трансфера относно ползването на състезатели в 

Националния отбор на България и условията за преотстъпване по време на договора за 

трансфер. 

 

Заключителна разпоредба 

 Параграф единствен: Всички неуредени от този Правилник въпроси се решават 

от Управителния съвет на БФФ. 

 

Правилникът е приет с Решение № от 3 декември 2014 г. на УС на БФФ. 


