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Правила за картотекиране на състезатели 
 
1. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права. 
2. След извършване на редовна процедура по картотекиране, състезателят е длъжен 

да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран. 
3. Картотекирането се извършва от Български стрелкови съюз по предложение на 

членуващ в него стрелкови клуб, който е платил за текущата година дължимия членски 
внос към БСС и на който състезателят е предоставил състезателните си права. 
Предложението се разглежда, ако е придружено от изразено писмено съгласие на лицето, 
желаещо да бъде картотекирано като състезател.  

Необходими са следните документи:  
   А. Предложение за картотекиране на състезатели от членуващ в БСС стрелкови 

клуб. 
   Б. Списък с данните на картотекираните състезатели по образец с техните 

подписи (в хартиен и електронен вариант). 
   В. Медицинско удостоверение за извършен начален медицински преглед по 

образец. 
4. Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по 

спортна стрелба при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и 
семейството. 

5. Картотекирането се извършва ежегодно в период, определен от Управителния 
съвет на БСС след заплащане на такса за картотекиране, определена от Общото събрание 
на БСС или при липса на решение на ОС от Управителния съвет. 

6. Български стрелкови съюз вписва предложеното лице в отделен регистър и му 
издава състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по 
документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. Регистърът на 
картотекираните състезатели се обнародва в сайта на съюза. Състезателите 
удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта. Заедно със 
състезателната карта БСС предоставя уникален състезателен номер на всеки състезател. 

7. Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и 
национални състезания. 
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Приложение № 4 

към чл. 4, ал. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  

за извършен периодичен медицински преглед на 
спортист по чл. 8, ал. 1, т. 2  

 
Име, презиме и фамилия на спортиста: …………………………………………………. 
Спорт: ………………………………. 
Дата: ………………………………… 
1. Антропометрия:                                                                                  
Ръст: ………….         Тегло: ………… 
2. Лабораторни изследвания:  

ПКК: СУЕ: Кръвна захар: Креатинин: 

Урея: АСАТ:  АЛАТ:  Желязо: 

Кръвна захар: Урина:   

 
3. ЕКГ:  
…………..……..……..……..……..……..……..……..………… 
4. Анамнеза и физикално изследване: 
…………..……..……..……..……..……..……..……..………… 
5. Консултация с ………………………………………………………………………… 

(в случаите на чл. 4, ал. 5)) 
Заключение:  

 Допуска се  
 Не се допуска 

 Допуска се при следните условия: 
………………………………………………………………………………………..  

 Не се допуска срок: 
 
до участие в тренировъчна и състезателна дейност по ………………….…(вида спорт) 
                                                                                 
Печат на лечебното заведение:                  Име, фамилия, медицинската специалност 
                                    и подпис на лекаря,  

    направил заключението: 
    …………………………………………………. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ОТ СК: ........................................................за 2021 година 
             

№ Име, презиме, фамилия Е Г Н Възрастова 
група Оръжие Личен треньор Подпис 

състезател 
Подпис 

родител/настойник 

1        
2        
3        
4        
5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        
 
Гореизброените състезатели с подписа си дават изрично съгласие за обработка на личните им данни съгласно 

приложената декларация. Същите декларират, че не са приемали и няма да приемат никакви лекарствени средства, 
вещества и стимуланти, които да са в противоречие с Антидопинговите правила на Български стрелкови съюз.   
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№ Име, презиме, фамилия Е Г Н Възрастова 
група Оръжие Личен треньор Подпис 

състезател 
Подпис 

родител/настойник 

17        
18        
19        
20        
21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

 
Гореизброените състезатели с подписа си дават изрично съгласие за обработка на личните им данни съгласно 

приложената декларация. Същите декларират, че не са приемали и няма да приемат никакви лекарствени средства, 
вещества и стимуланти, които да са в противоречие с Антидопинговите правила на Български стрелкови съюз.  



БЪЛГАРСКИ  СТРЕЛКОВИ  СЪЮЗ 
 

 

 

№ Име, презиме, фамилия Е Г Н Възрастова 
група Оръжие Личен треньор Подпис 

състезател 
Подпис 

родител/настойник 

33        
34        
35        
36        
37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

 
Гореизброените състезатели с подписа си дават изрично съгласие за обработка на личните им данни съгласно 

приложената декларация. Същите декларират, че не са приемали и няма да приемат никакви лекарствени средства, 
вещества и стимуланти, които да са в противоречие с Антидопинговите правила на Български стрелкови съюз.   
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№ Име, презиме, фамилия Е Г Н Възрастова 
група Оръжие Личен треньор Подпис 

състезател 
Подпис 

родител/настойник 

49        
50        
51        
52        
53        

54        

55        

56        

57        

58        

59        

60        

61        

62        

63        

64        

 
Гореизброените състезатели с подписа си дават изрично съгласие за обработка на личните им данни съгласно 

приложената декларация. Същите декларират, че не са приемали и няма да приемат никакви лекарствени средства, 
вещества и стимуланти, които да са в противоречие с Антидопинговите правила на Български стрелкови съюз.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Подписаният/ата в качеството ми на състезател/родител на малолетно лице  
ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/а съм СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА БЪЛГАРСКИ 
СТРЕЛКОВИ СЪЮЗ в качеството на администратор на лични данни, да събира, съхранява, обработва и 
архивира личните ми данни, в това число и видео изображение, снимки, които предоставям във връзка с 
участия в спортни състезания от държавния и/или международен спортен календар, състезания и/или 
мероприятия по правилата на „Масов спорт“, изготвяне на картотека на състезателите и/или спортните 
клубове, картотека на съдиите, изготвяне на информация за треньори за провеждане на обучението и 
тренировките в системата на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни 
услуги, притежаващи професионална правоспособност и квалификация при воденето на регистър в 
Министерство на младежта и спорта на основание Закона за физическото възпитание и спорта; изготвяне 
на стартови списъци, класирания, грамоти за постигнати спортни резултати, кандидатстване по 
Програми на Министерство на младежта и спорта, Столична община и други държавни или общински 
органи предоставящи грантове или финансиране в областта на спорта и спортните услуги, в изпълнение 
на нормативните изисквания в изпълнение на разпоредби на Закона за физическото възпитание и спорта,  
Закона за обществените поръчки, Закона за счетоводството, Правилата на Международната федерация по 
борба, Международния олимпийски комитет, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона 
за задълженията и договорите и Закона за държавния архив. 
Запознат/а съм с : 

 Целта и средствата на обработка на личните ми данни 
 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им 
 Правото на достъп и коригиране на събраните данни 
 Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на обработващия данните 

служител, определени със Заповед на Председателя на Управителния съвет на БСС 
 сроковете за съхранение на личните ми данни са съгласно чл. 12 и чл. 42 от Закона за 

Счетоводството и Закона за Държавния архив; 
 личните ми данни не се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако същото е 

изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), с 
изключение на случаите, които са необходими за провеждане и участие в спортни състезания от 
международен и национален характер, което ми е известно; 

  обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, 
включително профилиране 

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на чл. 4. ал. 
1 т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни  във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година  
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ОБРАЗЕЦ 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

    Във връзка с чл.28.ал.1 т.7  чл. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и съгласно 
приетите правила на Български стрелкови съюз за задължителното застраховане на спортистите аматьори 
и професионалните спортисти по спортна стрелба 
 
 Долуподписаният ………………………………………………………... 
с ЕГН ……………………………, в качеството ми на представляващ 
…............................................................................................  ЕИК................                              
/точно наименование на клуба/ 
 
населено място……………………...................................................................... 
 
          ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 
 Всички състезатели, предложени от представлявания от мен клуб за картотекиране в Български 
стрелкови съюз за 2021 година, имат сключена годишна застраховка „ Злополука на спортист“ с 
минимален риск на застраховка: 
1. Смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки. 
2. Трайна загуба на работоспособност вследствие злопоука, настъпила по време на състезания и 
тренировки. 
 

Документацията ще бъде предоставена на Български стрелкови съюз и/или други компетентни 
органи/лица при поискване.  
 
 Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 Дата: …………… г.     Декларатор: ………………… 

                          /подпис/   
 


