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Н а р е д б а 

за трансфер на състезателни права 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира трансфера на състезателни 
права на състезатели по спортна стрелба със сключени трудови договори със 
спортния клуб (Тип 1), както и на такива състезаващи се на аматьорски 
принцип (Тип 2). 

Чл. 2. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се 
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста. 

Чл. 3. (1) За промяна на клубната принадлежност състезателят подава в 
БСС: 

1. Молба за промяна на клубната принадлежност; 

2. Копие от договор за трансфер на състезателни права в случай на 
наличие на трудов договор; 

(2) Молбата по ал. 1 т.1 се резюлира от Президентите на двата СК 

(3) Молбата по ал. 1 за лица, не навършили 18 години се подписва 
и от законния представител на състезателя. 

Чл. 4. Молби за трансфер на състезателни права от един СК в друг за 
следващата спортно-състезателна година се подават не по-късно от 15 
декември на настоящата година. 

Чл. 5. Преотстъпване или трансфер на състезателни права на състезател 
в чужбина, се извършва с писменно разрешение на СК, към който е 
картотекиран и БСС. За международния трансфер на състезателни права се 
прилагат съответно правилата за вътрешен трансфер. 
 

Трансфер на състезатели с трудови договори 

Чл. 6. С договора за трансфер спортната организация се задължава да 
прехвърли или предостави ползване за определено време на друга спортна 
организация на състезателните права на един състезател срещу определена 
цена. 

Чл. 7. Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между 
страните, но не може да бъде по-ниска от минималния размер, определен от 
БСС. 
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Чл. 8. (1). Трансферът на състезателни права, възникнали на основание 
трудов договор, се извършва с писменото съгласие на състезателя при 
спазване Кодекса на труда. 

(2). При трансфер на състезателни права, възникнали на основание 
трудов договор, трудовото правоотношение със състезателя не се прекратява. 

(3). Спортната организация, която прехвърля или предоставя 
състезателните права не отговаря за състезателната способност на 
състезателя, освен ако се е задължила за това, и то само до размера на 
трансферната цена. 

 Чл. 9. (1) Договорите за трансфер на състезателни права се сключват в 
писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен 
регистър на БСС. 

(2) Към договорите за трансфер на състезателни права на 
състезател, картотекиран от БСС, по които страна е българска спортна 
организация, се прилага българското законодателство. 

(3) Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между 
страните. 

(4) БСС определя такса за промяна на клубната принадлежност на 
50% от минималната работна заплата 

 

Договор между СК и състезател 

Чл. 10. Освен нормативно задължително съдържание ( съгласно КТ ) 
договорът между състезателя и СК следва да съдържа точно формулирани и 
следните условия: 

- последствия от едностранно предсрочно прекратяване на договора; 

- възможност през времетраенето на договора, състезателят да бъде 
предостъпен за определен срок на друг клуб; 

-  да участва в мероприятията на националния отбор; 

- състезателят да поддържа добра физическа и спортно-техническа 
форма; 

- размерът на застрахователната сума, за която СК следва да 
застрахова състезателя срещу злополука; 
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- други условия, важни за СК и състезателя. 

Чл. 11. Трудовите договори са за определена срочна валидност. След 
изтичането на договора, състезателят е свободен да сключи нов договор с 
клуб по свой избор, ако изрично не е посочено друго в договора. 

Чл. 12. Сключването на втори трудов договор с друг клуб без да е 
прекратен първия договор е нарушение от страна на състезателя. В този 
случай състезателните права остават в принадлежност на първия клуб, 
състезателят-нарушител заплаща обещетението, предвидено в трудовия му 
договор. 

 

Договори между клубовете 

Чл. 13. Прехваляне на състезателните права на състезатели на трудов 
договор, се извършва въз основа на договор между двата клуба. Копие от 
договора се представя за сведение в БСС. Договорът е възмезден, в резултат на 
него, състезателят променя своята клубна принадлежност. 

Чл. 14. В трансферните договори се съгласува: 

- срокът на договора; 

- размерът на компенсационната сума; 

- редът на изплащането на сумата (части, срокове и др.); 

- в какъв срок следва получаването на сумата или части от нея 
стария клуб ще издаде разрешение за прекратяването на състезателните 
права на състезателя и за какъв срок ще важи разрешението; 

- последствия от едностранно неизпълнение на договора; 

- Други специфични условия на договора. 

- Задължение на страните е в случай на спорове първо да се отнасят 
до УС на БСС. Ако останат неудовлетворени, едва след това се отнасят до съда; 

- Договорът се сключва в писмена форма и с нотариална заверка, 
вписва се в трансферен регистър на федерацията; 

 

Трансфер на състезатели-смяна на клуба по взаимносъгласие 

Чл. 15. Предвижда се следната процедура: 
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1. Състезателят декларира писмено желанието си да бъде включен в 
трансферната листа на БСС като посочи евентуално в кой клуб желае да 
премине, от коя дата и за какъв срок. 

2. Старият и новият клуб се споразумяват за компенсационната сума. 
Те подписват трансферен договор в съответствие с настоящия правилник. 

3. Въз основа на подписания договор със състезателя се превежда 
сумата по сметката на стария клуб. 

4. След получаване на сумата в своята сметка старият клуб 
прекратява договора със състезателя и издава разрешение за прехвърляне 
състезателните права за определен срок или безсрочно в съответствие с 
трансферния договор. 

Ако по някакви причини не се изпълни т.3 от чл. 16, състезателят се 
връща в стария клуб като продължава да изпълнява задълженията си 
съобразно КТ. 

Независимо от постигнатото съгласие между двата клуба 
преминаването може да стане само до започване на новата спортно-
състезателна година. 

 

Прекратяване на трудов договор от професионален състезател без 
съгласие на СК 

Чл. 16. Състезателят депозира пред работодателят писмено 
предизвестие за едностранно предсрочно прекратяване на договора. 

Чл. 17. В едномесечен срок от депозирането на предизвестието, 
състезателят погасява всички задължения към клуба, съгласно сключения 
договор. 

Чл. 18. Работодателят издава заповед за прекратяване на договора и 
връчва на състезателя надлежно оформено копие от заповедта. С получения 
документ състезателят е свободен да избира продължението на трудовата си 
дейност в съгласие с КТ. 

Чл. 19. Състезателните права на състезателя остават притежание на 
стария клуб до изтичането на крайния срок на едностранно прекратения 
договор.След този срок състезателят може да получи права във всеки СК по 
свой избор. 
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Прекратяване на договор от страна на СК 

Чл. 20. СК (работодателя) връчва писмено предизвестие на състезателя 
за едностранно предсрочно прекратяване на договора, излагайки мотивите за 
това. 

Чл. 21. В едномесечен срок от връчването на предизвестието СК погасява 
всички задължения към състезателя, съгласно сключения договор. 

 Чл. 22. Работодателят издава заповед за прекратяване на договора и 
връчва на състезателя копие от заповедта. Състезателят е свободен да избира 
продължението на трудовата си дейност и може да постъпи във всеки друг 
клуб по свой избор. 

 

Състезател с договор, на който изтича срока 

Чл. 23. При желание на клуба да поднови договора си със състезателя, 
той е задължен да направи писмено предложение на същия най-малко преди 
изтичане на срока на договора. 

Чл. 24. Ако е налице взаимно съгласие, договорът се продължава без 
прекъсване. В допълнително споразумение се формулират новите условия на 
договора. 

Чл. 25. Ако състезателят желае да смени клуба следва да декларира 
писмено желанието си един месец преди изтичане на срока на договора, за да 
бъде включен в трансферната листа на БСС. 

Чл. 26. След изтичане на срока на договора и погасяване на всички 
задължения към клуба състезателя получава документите си надлежно 
оформени и има право да си търси работа във всяко предприятие (клуб). 
Старият клуб следва да прекрати договора не по-късно от 3 /три/ дни от 
изтичането на срока на договора. 

 

Смяна на клуба от състезателя-аматьор  

Чл. 27. СК, който сключи договор със състезател-аматьор без съгласие на 
неговия клуб в рамките на годишната картотека е задължен да заплати 
обезщетение в размер на 20 /двадесет/ минимални работни заплати на 
неговия клуб. 

Чл. 28. След изтичане на годшината картотеа състезател-аматьор може 
да смени клубната си принадлежност по свое желание. 
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Състезателни права 

Чл. 29. Състезателни права в системата на БСС могат да получат: 

- български граждани; 

- чуждестранни граждани, получили разрешение за дългосрочно или 
постоянно пребиваване на територията на Р. България. 

Чл. 30. Състезателни права по силата на този правилник принадлежат на 
СК. 

Чл. 31. В съответствие с този правилник БСС регистрира и следи за 
правата на състезателите съз основа на представени от клубовете документи: 

1. Удостоверение за наличие на договор между клуба и състезателя 
или друго доказателство за притежание на правата на състезателя. 

2. Срочно решение за прехвърляне на правата на състезателя в 
притежание на друг клуб при писменно съгласие на състезателя. 

Чл. 32. От момента на влизане в сила на правилника, състезателните 
права се прехвърлят на договорна основа между клубовете при писмено 
съгласие на състезателя. 

Чл. 33. Състезатели неполучили разрешение губят състезателните си 
права до изтичане на срока на договора с последния клуб. 

Чл. 34. Участието на състезателя от името на повече от един клуб в 
спортно- състезателната година се разрешава при: 

- Обединяване, разделение или ликвидация на клуба. 

- Сключване на договор с нов клуб след спазване изискванията на 
настоящия правилник. 

 

Състезателни права на студенти и ученици 

 

Чл. 35. Ученици и студенти на редовно обучение могатда получат 
състезателни права в новия клуб само с разрешение на клуба, притежаващ 
правата им към началото на учебната година. 
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Чл. 36. Студенти и ученици, които в течение на дадена учебна година се 
преместят в училище в друго населено място, поради промяна в 
местоживеенето на семейството или преместване на училището, придобиват 
състезателни права от името на СК в новото населено място без да попадат 
под задълженията на чл. 41 от настоящия правилник. 

Всеки случай да се разглежда поотделно. 

 

Заключителни разпоредби 

 

1. Всички въпроси, които не са регламентирани от тази Наредба, се 
уреждат с Инструкции на БСС, съгласно административно-нормативните 
документи на БСС, ISSF и ММС. 

2. За неизпълнение на настоящата Наредба и съпътстващите документи 
виновните носят административна и финансова отговорност. 

3. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.12.2020 г. и съобразно нейните 
разпоредби се регистрират състезателите за 2021г. и през следващите години. 

4. Състезателните права възникнали до влизане в сила на настоящият 
правилник запазват статута си, след което регламентирането им се осъществя 
по неговите правила. 

5. Нарушенията по Наредбата се установяват от длъжностни лица на БСС 
и/или при подаване на сигнал или жалба до УС на БСС за извършено 
нарушение. 

 

Настоящият правилник е утвърден на 14.10.2020 г. на заседание на 

Управителния съвет на Български стрелкови съюз  


