
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА КАРТОТЕКИРАНЕТО, 
СТАТУТА И ТРАНСФЕРА 

НА СПОРТИСТИТЕ  

ПО ГРЕБАНЕ 
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I. Правила за условията и реда за картотекиране от 
Българска федерация по гребане /БФ Гребане/ на 
спортистите аматьори и професионалните спортисти.  

Чл.1. (1) Картотекирането е акт, с който се създават 
състезателни права за определено физическо лице, 
придобиващо статут на спортист по гребане. 

(2) Картотекирането има срок една спортно-състезателна 
година – от 1 февруари на съответната календарна година до 31 
януари на следващата календарна година. 

(3) Спортистът по гребане е длъжен да се състезава само от 
името на клуба, към който е картотекиран. 

Чл.2. (1) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са 
български граждани, граждани на държави - членки на 
Европейския съюз, на страните по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство или на Конфедерация 
Швейцария или чужди граждани, на който е разрешено 
дългосрочно пребиваване в Република България. 

(2) Картотекирането от БФ Гребане се извършва само след 
изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде 
картотекирано. 

(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде 
картотекирано от БФ Гребане при спазване на Закона за лицата 
и семейството - изразено писмено желание от лицето, както и от 
негов родител или настойник.  

Чл.3. (1) Картотекирането на Българска федерация по 
гребане  се извършва в срок от 03 до 31 януари за всяка 
календарна година.  

(2) След 31 януари, в срок до 10 дни преди състезание от 
Държавния спортен календар, се допуска картотекиране на нови 
състезатели - некартотекирани през предходната година, както 
и до 2 състезатели, картотекирани през предходната година към 
клуба, който ги предлага. 

(3) Картотекирането от БФ Гребане се извършва по 
предложение на членуващ в нея спортен клуб, на който 
спотристът е предоставил състезателните си права чрез: 

1. Подадено писмено заявление или сключен договор за 
спортна подготовка и развитие - за спортистите аматьори; 

2. Сключен договор срещу възнаграждение - за 
професионалните спортисти. 

(4) Спортните клубове внасят следните документи за 
картотекиране в БФ Гребане: 
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1. Списък на спортистите, съдържащ номер на състезателната 
карта, три имена и дата на раждане, подписан и подпечатан от 
Председателя на СК.  

2. Бланка за картотекиране на спортист по форма на БФ 
Гребане или сключен договор за спортна подготовка и развитие 
- за спортистите аматьори; 

3. Сключен договор срещу възнаграждение - за 
професионалните спортисти; 

4. Актуална снимка – 1 бр. (само при нова картотека);  

5.  Копие на акт за раждане или лична карта за сравнение на 
подадените данни (само при нова картотека). 

6. Декларация – съгласие за обработване на лични данни 
(подава се еднократно). 

 (5) 1. Всички спортисти се картотекират във възрастовата 
група, съответстваща на годините им, както следва: 

 Момчета и момичета - навършващи 12 или по-малки от 12 
години в годината на картотекиране;  

 Кадети и кадетки - навършващи 13 или 14 години в годината 
на картотекиране; 

 Юноши и девойки младша възраст - навършващи 15 или 16 
години в годината на картотекиране;  

 Юноши и девойки старша възраст - навършващи 17 или 18 
години в годината на картотекиране;  

 Мъже и жени навършващи 19 или по-големи от 19 години в 
годината на картотекиране;  

2. Не се допуска картотекирането на спортисти в по-ниска 
или в по-висока възрастова група.  

(6) Спортните клубове заплащат ежегодно такса за всеки 
картотекиран спортист, както следва: 

1. Мъже и жени – 4 лв. 

2. Юноши и девойки старша възраст – 3 лв.  

3. Юноши и девойки младша възраст, кадети и деца -  2 лв. 

 (7) БФ Гребане води регистър на картотекираните спортисти 
за съответната година, съдържащ трите имена, дата на раждане 
и номер на състезателните карти на спортистите. 

(8) На всеки картотекиран спортист, БФ Гребане издава 
състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа 
данните на спортиста по документа за самоличност или акта за 
раждане и негова актуална снимка. 

(9) Спортистите по гребане удостоверяват състезателните си 
права със своята състезателна карта. 
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II. Правила за статута на спортистите аматьори и 
професионалните спортисти и за придобиване, 
прекратяване и отнемане на състезателни права.  

Чл.4. С картотекирането си от БФ Гребане, спортистите 
придобиват права да участват в тренировъчната и състезателна 
дейност на спортен клуб, член на БФ Гребане, както и 
свързаните с това участие имуществени и неимуществени права. 

Чл.5. Състезателните права на спортистите аматьори се 
упражняват за срока на картотекирането, а на професионалните 
спортисти - за срока на договора, при подновяване на 
картотекирането за всяка спортно-състезателна година. 

Чл.6. Спортист, който няма договор със спортен клуб и не е 
картотекиран, може самостоятелно да договаря условията си със 
спортния клуб, към който иска да бъде картотекиран. 

Чл.7. (1) Спортните клубове, членове на БФ Гребане са 
длъжни да правят начални, периодични и предсъстезателни 
медицински прегледи на картотекираните спортисти, съгласно 
изискванията на чл. 92, ал. 1 от Закона за физическото 
възпитание и спорта.  

(2) Спортистите, които не са преминали медицинските 
прегледи по ал. 1, не се допускат до или се отстраняват от 
тренировъчни занимания и състезания. 

Чл.8. (1) БФ Гребане може да отнеме състезателните права 
на картотекиран от нея спортист за определен период от време 
или окончателно. 

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

1. Международната федерация по гребане FISA; 

2. Изпълнителния директор на Антидопинговия център или 
Дисциплинарната комисия към Българския олимпийски комитет 
за нарушение на антидопинговите правила; 

3. Спортния клуб, притежаващ състезателните права. 

Чл.9. Състезателните права, произтичащи от 
картотекирането, се прекратяват: 

1. С изтичането на срока на картотекиране;  

2. По взаимно съгласие на спортиста аматьор, съответно на 
професионалния спортист и спортния клуб;  

3. При писмено изразено желание на картотекирания 
спортист, който няма договор за спортна подготовка и развитие;  

4. При прекратяването на договора за спортиста;  

5. При смърт или поставяне под пълно запрещение на 
спортиста аматьор или на професионалния спортист;  
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6. При заличаването на спортния клуб като юридическо 
лице;  

7. При заличаването на спортния клуб от регистъра на 
Министерството на младежта и спорта;  

8. при прекратяването на членството на спортния клуб в БФ 
Гребане;  

9. При откриването на производство по несъстоятелност или 
ликвидация на спортния клуб. 

Чл.10. (1) Спортистът аматьор може да сключи договор със 
спортен клуб за спортна подготовка и развитие. Договорът се 
сключва в писмена форма и съдържа най-малко:  

1. Срока на договора;  

2. Размера на финансовите средства, определени от спортния 
клуб за спортиста във връзка с неговата спортна подготовка и 
развитие;  

3. Условията за задължителни застраховки и медицинско 
осигуряване на спортиста;  

4. Условията и реда за прекратяване на договора;  

5. Обезщетенията, дължими от неизправната страна по 
договора.  

(2) Спортисти, ненавършили 18 години, могат да сключат 
договор за спортна подготовка и развитие със спортен клуб при 
спазване на действащото законодателство.  

(3) Когато между спортиста аматьор и спортния клуб не е 
сключен договор за спортна подготовка и развитие, спортистът 
аматьор има право:  

1. На средства за покриване на разходите по участие в 
тренировъчната и състезателната дейност;  

2. На задължителни застраховки и медицинско осигуряване, 
които са необходими за участие в тренировъчната и 
състезателната дейност;  

3. Да получава награди за постигнати високи спортни 
резултати.  

Чл.11. (1) Професионалният спортист извършва 
тренировъчна и състезателна дейност чрез сключване на 
възмезден договор със спортен клуб.  

(2) Договорът между професионалния спортист и спортния 
клуб се сключва в писмена форма и съдържа най-малко:  

1. Дата на сключване на договора и начало на неговото 
изпълнение;  

2. Срок на действие на договора;  
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3. Размера на възнаграждението и периодичността на 
неговото плащане, както и обезщетения при забавено или 
неизплатено възнаграждение;  

4. Правата и задълженията на страните;  

5. Условия за здравното и социалното осигуряване на 
професионалния спортист, както и задължителните застраховки 
и медицинското осигуряване;  

6. Условия за трансфер или преотстъпване;  

7. Условия и ред за прекратяване на договора;  

8. Обезщетения, дължими от неизправната страна по 
договора;  

9. Арбитражна клауза.  

(3) Спортисти, ненавършили 18 години, могат да сключат 
договор по ал. 1 със спортен клуб при спазване на действащото 
законодателство. 

III. Правила за условията и реда за трансфер и 
преотстъпване на състезателни права на спортистите 
аматьори и професионалните спортисти.  

 Чл.12. (1) В рамките на една спортно-състезателна година 
спортистът аматьор може да бъде картотекиран само в един 
спортен клуб.  

(2) Състезателните права на спортист може да се 
преотстъпват с договор от един спортен клуб на друг в рамките 
на периода за картотекиране - 03-31 януари на съответната 
календарна година.  

(3) Състезателните права на професионален спортист може 
да се прехвърлят от спортния клуб, към който е картотекиран, 
на друг спортен клуб с възмезден договор за трансфер в рамките 
на периода за картотекиране - 03-31 януари на съответната 
календарна година. 

 (4) Състезателните права на спортист могат да бъдат 
преотстъпени временно от един спортен клуб на друг в рамките 
на спортно-състезателната година, единствено за участие на 
състезания от международния спортен календар и само за дните 
на конкретното състезание. 

(5) Трансферът или преотстъпването на състезателни права 
се извършва след предварително писмено съгласие на 
спортиста.  

Чл.13. Трансфер или преотстъпване на състезателни права 
на спортист, представлявал Република България, на друга 
държава се извършва след предварително писмено съгласие на 
министъра на младежта и спорта. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Спорни случаи по присъждане състезателните права на 
спортистите се решават от Управителния съвет на БФ Гребане 
след подаване на жалба от засегнатите страни. 

§ 2. В случаите, при които физически лица (спортисти) или 
юридически лица (спортни клубове) не са удовлетворени от 
решение на Управителния съвет на БФ Гребане по подадена от 
тях жалба за присъждане на състезателните права, те могат да 
предприемат действия според разпоредбите на българското 
законодателство.  

§ 3. За всяка година, БФ Гребане предоставя на спортните 
клубове бланка, с която да бъдат картотекирани спортистите. 

§ 4. Таксите за картотека и членския внос се плащат на БФ 
Гребане до 10 дни преди първото състезание на вода от 
Държавния спортен календар за сезона (ДИШ или ДОШ). Не се 
допускат до участие състезатели с неплатена картотека. 

§ 5. Настоящите Правила отменят Правилника за статута на 
спортистите по гребане. 

§ 6. Настоящите Правила влизат в сила от 11.10.2019 г. - 
денят на приемането им от Общото събрание на БФГ.  

 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Свилен Нейков 

 

 


