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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

Чл.1 (1)  Правилникът  урежда  състезателните  права  чрез
картотекиране на спортисти аматьори и спортисти префесионалисти и
реда за промяна клубната принадлежност в системата на БФ Скокове
батут.

(2)  Принадлежността  към  даден  клуб  не  дава  автоматически
състезателни права на спортистите.

(3) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права
за  определено  физическо  лице,  придобиващо  статут  на  спортист  по
скокове на батут.

(4) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста
по скокове на батут да участва в учебно-тренировъчна и състезателна
дейност в клуб по скокове на батут, както и свързаните с това участие,
имуществени  и  неимуществени  права.  Състезателят  е  длъжен  да  се
състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.

Чл.2 Субектите, които се третират в Правилника са БФСБ, клубовете
по  скокове  на  батут  (СК),  регистрирани  като  юридически  лица  с
нестопанска  цел,  които  осъществяват  тренировъчна  и  състезателна
дейност  по  скокове  на  батут,  които  са  членове  на  федерацията   и
спортисти – членове на СК, картотекирани в БФСБ.  

Чл.3  (1) БФСБ може да отнеме състезателните права на картотекиран
състезател за определен срок от време или окончателно.

(2) Мерките по ал.1 се налагат от БФСБ по нейна инициатива или
по мотивирано предложение на:

1. СК, притежаващ състезателните права
2. Представител на Националната комисия за допингов контрол
3. Международната  федерация  по  гимнастика  -   в  случаите,

предвидени в нейните правилници.

Чл.4 Състезателните  права,  произтичащи  от  картотекирането  се
прекратяват :
1. По взаимно съгласие;
2. При писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. С изтичане на срока за картотекиране или договора;
4. При смърт или при поставяне на пълно запрещение на 

състезателя;
5. При заличаване регистрацията на СК.
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ІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА :

Чл.5 По смисъла на този правилник, състезателите по скокове на батут
в системата на БФСБ са:

1. Професионалист  –  състезател  с  договор,  по  който получава
парично възнаграждение;

2. Аматьор – състезател без договор или с договор, по който не
получава парично възнаграждение.

Чл.6 (1) БФСБ регистрира и следи правата на състезателите въз основа
на следните представени документи:

1. Състезател-аматьор :
- удостоверение за раждане за състезатели под 18 години

и  писмено  съгласие  за  картотекиране,  подписано  от
родител или настойник;

- удостоверение  за  раждане  или  лична  карта  за
състезатели над 18 години;

- задължителна застраховка „Злополука“;
- списък на представените за  картотекиране състезатели

от СК за съответната година;
- срочно  разрешение  за  прехвърляне  на  състезателните

права  в  друг  СК,  придружено  с  писмено  съгласие  на
състезателя. Срокът важи само за спортно-състезателния
сезон.

2. Състезател-професионалист :
- подписан срочен договор;
- лична карта;
- задължителна застраховка „Злополука“
- списък на представените за  картотекиране състезатели

от СК за съответната година;
- срочно  разрешение  за  прехвърляне  на  състезателните

права  в  друг  СК,  не  по-дълго  от  срока  на  основния
договор, придружено с писмено съгласие на състезателя;

- списък на представените за  картотекиране състезатели
от СК за съответната година;

(2)  Ако  картотекирането  на  състезателя  е  извършено
неправомерно  по  вина  на  СК  или  на  състезателя,  същият  губи
състезателните си права от момента на откриване на нарушението.
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(3) Длъжностното лице, извършило неправомерно картотекиране,
носи административна отговорност и наказание – глоба в размер на две
минимални заплати.

Чл.7 СК  може  да  наеме  по  договор  състезатели,  навършили  18-
годишна възраст и по изключение, съгласувано с КТ, и на 16 години.

Чл.8  (1) Състезатели от един СК могат да бъдат представяни на друг
СК само на договорна основа,  при писмено съгласие  на състезателя
(ако  е  непълнолетен,  на  един  от  родителите  или  настойника)  за
следните срокове:

- състезател аматьор – един спортно-състезателен сезон;
- състезател професионалист – срока на договора.

Чл.9  (1) Освен свободно договореното от СК и състезател, договорът
задължително  следва  да  съдържа  точно  определени  специфични
условия, както следва:

1. Условията и реда за прекратяване на договора.
2. Размерът  на  обещетението,  което  трябва  да  изплати

неизправната страна.
3. Възможност  през  времетраенето  на  договора  да  бъде

преотстъпван  на  друг  СК  за  определено  време,  след
което да продължи изпълнението си по договора.

4. Задължения  на  състезателя  да  спазва  вътрешните
правила  на  СК,  както  и  регламентиращите
състезателната му дейност документи на БФСБ.

5. Да  участва  в  проявите  на  националния  отбор  на
съответната дисциплина, когато бъде поканен.

6. Задължение  на  СК  да  застрахова  състезателя  срещу
злополука, както и размера на застраховката.

7. Обществено осигуряване, медицинско осигуряване.
8. Срокът на договора. Да бъде направено предложение за

максималния  срок  за  сключването  му  (1,2,3  или  4
години).

9. Размерът на възнаграждението на спортиста.

Чл.10  (1)  Състезател,  сключил  повече  от  един  трудов  договор,
уреждащ състезателните му права (граждански) договор, заплаща глоба
в размер до две минимални работни заплати. Състезателните му права
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остават в клуба, в който е бил картотекиран през последния спортно-
състезателен сезон.

Чл.11 (1) Договор между състезател и СК може да бъде  прекратен по
всяко време, както следва:

1. По взаимно съгласие
2. По вина на СК
3. По вина на състезателя.

Чл.12   (1)  При  прекратяване  на  договора  по  взаимно  съгласие
състезателят може да премине в друг СК като състезател с изтекъл срок
на договор. Той избира по собствено желание новия СК.

Чл.13  (1)  Когато договорът се прекратява по вина на  състезателя в
рамките  на  срока  за  картотекиране,  то  той  може  да  получи
състезателни права,  които да бъдат заплатени на клуба,  притежаващ
състезателните му права в момента, както следва:

1. Състезател аматьор :
- до 14 години – 1(една) минимална работна заплата;
- от  14  до  18  години  –  2  (две)  минимални  работни

заплати;
- навършени 18 години и  над тях  –  3  (три)  минимални

работни заплати.
2. Състезател професионалист след трансферна сума, ако

няма споразумение : 
ТС = Бр.Р  х  К

Легенда:
ТС – трансферна сума
Бр.Р – брутен разход, включващ сумите за заплата, премии,

ДОО и други за една година.
Когато  договорът  е  за  повече  от  една  година  –  средно

аритметичен разход, приравнен към една година.
К – 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

Чл.14 (1) Когато договорът се прекратява по вина на СК, състезателят
може да премине в нов СК като състезател с изтекъл срок на договор.
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Чл.15  (1)  Предсрочно  прекратяване  на  договора  се  извършва  от
страните по него в съответствие със законодателството на Република
България. БФСБ не се произнася по основанията за прекратяването на
договора.

ІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ
АМАТЬОРИ

Чл.16  (1)  Състезател  юноша или девойка   на  СК следва да  сключи
първия си договор със “Собствения СК”, като прояви писмена
инициатива за уреждане  на взаимоотношенията. 

1. Като собствен се счита този СК, в който състезателят е
бил  картотекиран  и  е  участвал  в  състезания  за  най-
продължителен период в юношеска възраст,  но не по-
малко  от  една  спортно-състезателна  година.  При
равенство се зачита последния СК.

2. Срокът на  първия договор не  може да  надвишава две
години, а при сключване на договор с непълнолетен – до
навършване на пълнолетие.

3. Когато  СК  не  предложи  на  свой  състезател  първи
договор  един  месец  след  навършване  на  възраст,  то
състезателят  може да  избира нов СК за  сключване на
нов  договор.  Класирането  в  новия  клуб  се  извършва
след представяне на писмено становище на “Собствения
клуб”, че е отказал подписването на договор.

Чл.17 (1) Ако състезател юноша или девойка  не сключи договор по
негова вина и при липса на споразумение,  размерът на обезщетението
е съгласно чл.13, ал.1, т.1 от настоящия Правилник.

(2) Ако състезател юноша или девойка откаже да сключи  първи
договор със “Собствен клуб” и няма друг СК, който да плати сумата
съгласно чл.13, ал.1, т.1 от настоящия Правилник, състезателните му
права остават в “Собствения клуб” за периода на картотекирането му.

(3) След изтичане на срока на първия договор със “Собствения
клуб” състезателят може да преминава в друг СК по свой избор без да
заплаща трансферна сума.

Чл.18 (1) Състезател юноша или девойка аматьор може да се състезава
от името на друг СК при следните условия :
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1. При промяна на местоживеене на семейството в друго
населено място.

2. При промяна на учебното заведение (средно или висше)
в друго населено място.

3. При отбиване на редовната си военнаслужба.
В тези случаи не се  дължи обезщетение,  съгласно  чл.13,
ал.1, т.1 от настоящия Правилник.

Чл.19 (1)  След завършване на образованието си (средно или висше)
състезателните права остават в СК, от който състезателят е постъпил в
учебното заведение.

Чл.20 (1)  СК,  който  е  в  нарушение  на  чл.6,  ал.1  от  настоящия
Правилник,  сключи  договор  с  “чужд”  юноша  или  девойка,  заплаща
глоба, съгласно чл.13, ал.1 от настоящия Правилник, от две минимални
работни заплати с 25 % увеличение на “Собствения клуб”. В противен
случай състезателните права остават в “собствения клуб” за периода на
картотекирането. Състезателят не може да бъде картотекиран в СК –
нарушител, състезателните права се спират.

Чл.21 (1) Участието на състезател от името на повече от един СК в
една спортно-състезателна година се разрешава при:

1. Обединение, разделяне или ликвидация на СК.
2. Прекратяване на договор, поради изтичане на срока или

по друга причина.
3. Преотстъпване на състезателя по договор с друг СК
4. Отказ  на  “Собствения  клуб”  да  сключи  договор  със

състезател  юноша  или  девойка  след  навършване  на
пълнолетие.

5. Изтичане на първия договор
6. Изтичане на срока на картотекиране.

VІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА И ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ

Чл.22 (1)  Договорите,  сключени  между  СК  и  състезателите
професионалисти,  ангажират  БФСБ  само  по  отношение
картотекирането им и уреждането на състезателните им права.
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Чл.23 (1)  Трансферните  права  позволяват  на  един  състезател  да
преминава от един СК в друг, при определени предпоставки, визирани
в този Правилник, правилата на ФИГ и законодателството на страната.

(2) Трансферните права могат да бъдат притежавани от СК.
(3)  Притежаването  и упражняването на  трансферните права  не

води  задължително  до  възможността  състезателят  да  участва  в
организираните от БФСБ и ФИГ състезания. 

(4) Договорът между състезателя и изброените в ал.2 субекти не
ангажират  БФСБ.  Проблемите,  възникнали  от  последващо
неизпълнение  на  тези  договори,  се  решават  без  намесата  на  БФСБ,
съобразно действащото законодателство на Р България.

Чл.24 (1)  Трансферните  права  дават  право  на  притежателя  им  да
получава, както следва:

1. За  състезател  с  неизтекъл  срок  на  договора
трансферната сума, за която е постигнато споразумение,
или съгласно чл.13, ал.1, т.2 от настоящия Правилник.

2. За  състезател  с  изтекъл срок на договора  същият има
право да подпише договор с нов СК.

3. За състезател с прекратен договор по вина на СК същият
може  да  сключи  нов  договор  с  друг  СК,  както  при
договор с изтекъл срок на договора.

Чл.25 (1) Състезател може да получи състезателни права в нов СК без
за него да дължи трансферна сума в случай, че е състезател юноша, на
който “собствения СК” писмено е отказал да сключи първи договор.

Чл.26 (1)  Редовността  на  трансфера  в  чуждестранен  СК  се
удостоверява чрез издаване на удостоверение (лиценз) от БФСБ в три
екземпляра: за ФИГ, за БФСБ и за националната федерация, към която
е чуждестранния клуб.

(2) Правото на издаване на удостоверение (лиценз) е на БФСБ
срещу сума в размер на 1000 (хиляда) евро, внесени по сметка на БФСБ
първоначална такса и по 300 (триста) евро за всяка следваща година.
Доколкото  са  изпълнени условията  на  този  трансфер,  е  необходимо
писменото  съгласие  на  преотстъпващия  клуб  и  същото  на
чуждестранния  клуб,  в  който  отива  състезателят,  без  оглед  на
изпълнението  на  финансови  и  други  условия  между  страните  на
трансфера.

8



(3)  Договорът  с  чуждестранен  клуб  задължително  трябва  да
включва:

1. Клауза за освобождаване на спортиста при повикване в
националния отбор на Р България.

2. Здравна, пенсионна и инвалидна осигуровка
3. Гражданска и социална защита.
4. Обезщетение при прекратяване на договора по вина на

клуба.
(4)  Трансферираният  в  чуждестранен  клуб  състезател  след

изтичането  на  договора  му  с  чуждестранния  клуб  има  правото  да
потърси нов клуб, както при договор с изтекъл срок.

(5)  БФСБ  не  издава  лиценз  на  състезател  без  уреждане
задълженията на същия при включването му в националния отбор.

Чл.27 (1)  В  случай на  несъгласие  между СК,  състезателя  и другите
субекти, имащи право да притежават и ръководят трансферните права
на състезателя, възникналите проблеми се разглеждат от Арбитражната
комисия, утвърдена с решение на Управителния съвет на БФСБ.

(2)  Съответните  страни са  длъжни да  приемат изключителната
компетентност на Арбитражната комисия, чиито решения са крайни до
отмяната им по съдебен ред.

Чл.28 (1)   При  спорове  между  български  и  чуждестранни  клубове
същите се отнасят до арбитражен орган, предвиден в договора.

Чл.29 (1) Правилникът не се занимава със спорове по същество, а само
регистрира притежанието на състезателните права.

Чл.30 (1) Удостоверението за подписан договор между състезателя и
новия  клуб  се  предоставят  на  БФСБ  заедно  с  документите  за
картотекиране.

(2) Срокът, в който СК може да дължи състезателните права на
даден състезател професионалист, е до изтичане срока на договора.

Чл.31 (1) Състезател професионалист има право да членува и участва в
професионален съюз или синдикална организация, както и да получава
професионална или синдикална защита.
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V. УЧАСТИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ В
 МЕРОПРИЯТИЯ НА БФСБ

Чл.32  (1)  Участието  на  състезатели  в  мероприятията  на  БФСБ  се
уреждат от Правила за провеждане на държавни първенства, турнири и
купи, администрирани от БФСБ и Правилника на FIG.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

Чл.33 (1) Правилникът за състезателните права в системата на БФСБ се
приема  в  изпълнение  на  чл.19,  ал.10  от  Закона  за  физическото
възпитание  и  спорта  и  чл.11,  ал.1  от  Правилника  за  приложение  на
ЗФВС от 2003 г.

Чл.34 (1) СК по смисъла на настоящия Правилник са  юридическо лице
с  нестопанска  цел,  регистрирано  в  съответствие  с  разпоредбите  на
българското  законодателство  (Закона  за  ЮЛСНЦ),  което  има  за
предмет  на  дейност  развитие  на  скокове  на  батут  и  е  вписано  в
националния регистър на ММС въз основа на ЗФВС.

Чл.35 (1)  БФСБ по смисъла на  настоящия Правилник е  юридическо
лице  - сдружение с нестопанска цел на СК и лицензирана от ММС въз
основа на ЗФВС.

Чл.36 (1) Състезател по смисъла на настоящия Правилник е състезател
по  скокове  на  батут,  който  е  картотекиран  в  БФСБ  от  името  на
определен СК.

Този Правилник е актуализиран и приет от Управителния съвет
на  БФСБ  на  27.07.2020  г.  Правилникът  е  заключителен  за  всички
членове на БФСБ.
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