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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 
 

 

ПРАВИЛНИК 
 

 ЗА СТАТУТА, СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ И ТРАНСФЕРНИТЕ ПРАВА 

НА СПОРТИСТИТЕ-АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИТЕ-

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. Този правилник урежда статута на състезателите по ориентиране, условията и 

реда за придобиването, притежаването и упражняването на състезателните и 

трансферните права на спортистите-ориентировачи. 

 

 

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

 

Чл. 2. Състезателите по ориентиране могат да имат следния статут: 

1. състезател-професионалист или 

2. състезател-аматьор 

 

Чл. 3. (1) Професионалисти са тези състезатели  в системата на БФО, които са 

навършили 18 години, редовно са картотекирани и извършват тренировъчна и 

състезателна дейност от името и за сметка на спортен клуб (СК) по трудов договор. 

(2) Договорът между състезателя-професионалист и СК се сключва в писмена 

форма, съгласно изискванията на КТ и включва най-малко клаузи относно: 

1. срока на договора 

2. размера на възнаграждението на състезателя 

3. състезателните и трансферните права на състезателя 

4. застраховането и медицинското осигуряване на състезателя 

5. условията и реда за прекратяване на договора, включително и при 

трансфер  

 

Чл. 4. Аматьори са тези състезатели в системата на БФО, които са редовно 

картотекирани, но извършват тренировъчна и състезателна дейност от името и за 

сметка на СК без трудов договор 

 

 

ПРАВО НА ПРИОРИТЕТ, ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 

 

Чл. 5 (1)Състезател-аматьор на даден СК трябва да сключи първия си професионален 

трудов договор със собствения СК. 

(2) Като собствен се определя СК, в който състезателят-аматьор е редовно 

картотекиран. 

(3) Ако при навършването на 18 годишна възраст СК не предложи на състезателя-

аматьор да подпише професионален трудов договор, състезателят-аматьор отправя 

писмена молба до собствения СК, с която моли да му бъде предложен договор. 

Молбата трябва да бъде надлежно заверена с входящ номер на СК и копие до БФО. 
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В едномесечен срок от подаването на молбата, ако СК не предложи договор на 

състезателя, последният е свободен да премине в друг клуб.  

 

(4) Ако състезател-аматьор откаже да сключи пръв договор със собствения СК, той 

губи състезателните си права за срок от една година. 

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

Чл. 6 (1) Състезателните права са съвкупност от отношения, които по същество 

дават право на състезателя да се състезава от името на даден СК за определено 

време. 

(2) Състезателните права на състезателите-професионалисти се упражняват за срока 

на договора, а на състезателите-аматьори – за срока на картотекирането. 

(3) Състезател-професионалист с изтекъл договор самостоятелно определя към кой 

СК да бъде картотекиран. 

(4) Състезателните права на  състезателите-аматьори принадлежат на СК, който пръв 

ги е картотекирал от датата на първичното картотекиране до сключването на 

професионален договор. 

(5) Състезателни права в системата на БФО могат да получат само български 

граждани. 

 

 

Чл. 7 (1)Състезателните права се получават след картотекиране от БФО 

(2) Състезателите-аматьори придобиват състезателни права след първоначално 

картотекиране в СК, което се удостоверява с попълнено Приложение 1. Състезателят 

удостоверява желанието си за това с подписа си, а  СК удостоверява съгласието си 

чрез подписа на председателя и печата на СК. 

(3) Прекартотекирането се извършва ежегодно в БФО през месец декември на 

предходната година като се изпраща попълнено Приложение 1. 

(4) Прекратяване на състезателните права настъпват в случаите, когато: 

1. СК не прекартотекира състезателя; 

2. Изтича срока, договорен писмено между СК и състезателя; 

3. Състезателят не е участвал от името на СК 1 година; 

4. На състезателя е наложено наказание от УС на БФО.   

 

ТРАНСФЕРНИ ПРАВА. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

Чл. 8. Трансферните права позволяват на състезателя да преминава от един СК в 

друг при условията на този правилник и законодателството на страната. 

 

Чл. 9. (1)Състезателните права на даден състезател се прехвърлят от СК, в който 

състезателят е картотекиран в друг СК чрез договор за трансфер, в резултат на който 

състезателят променя своята клубна принадлежност. 

(2) В случай че договорът за трансфер е възмезден, част от сумата се превежда в 

съответния фонд, съобразно законодателството на страната. 

(3) Страни по договора са СК, който притежава състезателните права на дадения 

състезател, СК, който желае да ги получи и самия състезател. В БФО се изпраща 

копие от договора, подписан от всяка от страните. 
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(4) БФО е ангажирана само по отношение на картотекирането на състезателите. 

Проблеми, възникнали от последващо неизпълнение на тези договори се решават 

съобразно действащото законодателство на страната. 

 

 

КОМИСИЯ ПО ТРАНСФЕРИТЕ 

 

Чл. 10. (1) Създава се Комисия за разглеждане въпросите за промяната на клубната 

принадлежност при условията на този правилник 

(2) Комисията е в състав Председател и 3-5 члена, определени от УС на БФО. 

(3) Комисията е с мандат 3-5 години и провежда редовни заседания в края на месец 

декември. Извънредни заседания на Комисията се свикват от Председателя й или по 

искане на УС на БФО. 

(4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство и в 7-дневен срок се 

изпращат в писмен вид на заинтересованите лица. 

 

 

РЕГИСТЪР НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

Чл. 11 (1) В  БФО се води Регистър на картотекираните състезатели. За неговото 

водене отговаря Генералният секретар на БФО. 

(2) В регистъра се съхраняват данни за статута на състезателите, притежанието на 

състезателните и трансферните права, преминаването на състезателите от един клуб 

в друг и трансферните договори. 

(3) Данните в регистъра се защитават съгласно ЗЗЛД. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Всички незасегнати от настоящия Правилник въпроси се решават от УС на БФО, 

по предложение на Комисията по трансферите или засегнати СК или състезатели. 

 

 

Настоящият Правилник е приет на Заседание на УС на БФО с Решение № 10, 

Протокол № 12 от 17.12.2017 год. и влиза в сила от 01.01.2018 година.  

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (КОСТАДИН  НОВАКОВ) 


