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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. С този правилник се определя статутът на състезателите в 
системата на БФСки и условията и реда за придобиването, 
притежаването и упражняването на състезателните права  на 
състезателите. 

 
 

СТАТУТ  НА  СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ.  ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ. 

 

Чл.2. Състезателите в системата на БФ Ски имат следния статут: 

1. Състезател – професионалист; или 

2. Състезател – аматьор. 

 

Чл. 3. (1) Професионалисти са тези състезатели в системата на БФ 

Ски, които са навършили 18 години, редовно са картотекирани и 

извършват тренировъчна и състезателна дейност от името и за сметката 

на 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 трансферни права на състезателя; 
4. застраховането и медицинското осигуряване на състезателя; 
5. условията и реда за прекратяване на договора, 

включително при трансфер 
 

Чл. 4. Картотекирането се извършва от БФСки по предложение 

на членуващ в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил 

състезателните си права чрез: 

 

1. Подадено писмено заявление или сключен договор за 

спортна подготовка и развитие – за спортистите аматьори; 

2. (1) Договор срещу възнаграждение – за професионалните 

спортисти. 
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(2) БФСки вписва предложеното лице в отделен регистър и му 

издава официален документ - състезателна карта. Картата има 

пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за 

самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. 

(3) Спортистите удостоверяват състезателните си права със 

своята състезателна карта. 

 
 

ПРАВО НА ПРИОРИТЕТ, ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 
 
Чл. 5. (1) Състезател – аматьор на даден СК, трябва да сключи 

първия си професионален трудов договор със собствения СК. 
Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма и 
съдържа клаузи относно: 

А / срок на договора -  не по- малко от една година. 
Б / размера на брутното възнаграждение – не по-малко от две 

минимални работни заплати за страната.  
В / застраховката и медицинското осигуряване на спортиста. 
Г / условията и реда за прекратяване на договора, включително 

и при трансфер. 
Д / обезщетенията, дължими от неизправната страна.  
(2) Като собствен се определя СК, където състезателят-

аматьор е редовно картотекирани.  
(3) В случай, че състезателните права на състезател-аматьор са 

прехвърлени на друг СК, като собствен се счита новият СК. 
(4) При временно преотстъпване на състезателните права на 

състезател-аматьор, правото да ги прехвърля остава в полза на СК, 
който ги е преотстъпил. 

 (5) В случай, че състезателят сключи първи професионален 

договор с друг клуб, то той дължи на досегашния си клуб 

обезщетение съобразно вътрешните правила, прието от УС на 

БФСки. 
 

Чл. 6. При прекратяване действието на професионален трудов 
договор по взаимно писмено съгласие между страните, състезателят има 
право да се впише в трансферната листа и да премине в друг СК.. 

 
Чл. 7. Състезател-професионалист има право, поради 

неизпълнени договорни задължения от страна на СК в продължение на 
3 месеца, да напусне СК  като подаде писмена молба за освобождаване от 
СК  в арбитражната комисия на БФСки. Арбитражната комисия на 
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БФСки изисква писмено становище на СК, след което се произнася с 
мотивирано решение. 
 

Чл. 8. Състезателните и трансферните права на състезател-

професионалист, чийто професионален договор е прекратен по негова 

вина, остават в последния му клуб до изтичането на срока, предвиден в 

прекратения договор. 

 
 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

Чл. 9. (1) Състезателните права 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 с изтекъл договор самостоятелно определя към кой 
спортен клуб да бъде картотекиран. 

(4) Състезателните права принадлежат на състезателя, но се 
упражняват само в клуба, в който той е картотекиран. 

(5)  Спортен клуб, който желае да картотекира състезател – 
аматьор  с изтекла картотека в друг клуб, заплаща на БФСки преди 
картотекирането  такса за всяка година, през която състезателят е бил  в 
друг клуб. Размерът на таксата се определя ежегодно до тридесет и 
първи май на текущата година от Управителния съвет на БФСки  и е 
валиден до същата дата на следващата година. Внасянето на таксата е 
условие за картотекирането на състезателя. Получените по този текст 
средства се изразходват от УС на БФ Ски само за подпомагане на 
спортни клубове в следното съотношение – 70%  /седемдесет процента/ 
от таксата предоставя на клуба по последната картотека на състезателя – 
аматьор, а 30% /тридесет  процента/ - за други дейности и програми на 
БФСки, свързани с развитието на спортните клубове. 

(6)  В случай, че състезателят не е пълнолетен, се  прилагат  
правилата на Закона за лицата и семейството. 

 (7) Право да бъдат картотекирани имат и лица, граждани на 
държави – членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация 
Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно 
пребиваване в Република България. 

(8) Участието в състезания, които не са администрирани от 
БФСки или ФИС, не касаят клубната принадлежност на състезателите 

 
Чл. 10. Състезателните права възникват след картотекиране от 

БФ Ски. 
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Чл.11. (1) През течение на една спортно-състезателна година, 
състезател може само веднъж да премине в друг СК.  

 
 
(2) Състезателните права на спортиста могат да се 

преотстъпват от един СК в друг еднократно в рамките на една 
спортно-състезателна година. 

(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни 
права се извършва след предварително писмено съгласие на 
състезателя. 

 
Чл. 12. (1) БФСки може да отнеме състезателните права на 

картотекиран от нея спортист за определен период от време или 
окончателно. 

(2) Санкцията по ал. 1 се налага от БФСки по нейна 
инициатива или по мотивирано предложение на: 

1. СК, притежаващ състезателните права; 
2. Изпълнителния директор на Атидопинговия център; 
3.  ФИС. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. "СК" (СК) по смисъла на този правилник е юридическо лице, 

регистрирано в съответствие с българското законодателство, което има 

за предмет на дейност развитие на Ски спорта и е член на Българската 

федерацияпо ски. 
 
§ 2. “Българска федерация по ски" (БФСки) по смисъла на този 

правилник е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, членове на 
което са СК.. 

§ 3. "Състезатели" по смисъла на този правилник са скиорите, 
които са картотекирани от БФСки от определен СК. 

 
§ 4. Възрастовите граници и групи за деца, юноши, девойки мъже и 

жени се определят от БФСки  (според изискванията на ФИС). 
 
§ 5. Деца, юноши, девойки, навършили определена възраст 

в дадена група през течение на спортно-състезателната година, 
продължават участието си в същата група до края на спортно-
състезателната година (съобразно правилника на ФИС). 
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ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 6. (1)  БФСки сключва договори със спортисти от СК за 

получаване на стипендии, заплащане на обучение в училища, 
само след писмено съгласуване със СК, в който е картотекиран, 
ако състезателят е член на националния отбор или проекто 
олимпийски отбор. 

 
§  7. Картотекирането се извършва в съответствие с 

Наредбата на БФСки. 
 

§. 8. Спорните въпроси по прилагането на Правилника се 
решават от Арбитражна комисия. Тя се утвърждава от 
Управителния съвет,  който приема Правилник за нейната работа. 

 
§  9. Всички незасегнати от настоящия Правилник въпроси се 

решават от УС на БФСки, по предложение на съответния ски клуб - 
член на БФСки и/или Арбитражната комисия. 

 
§ 10. Настоящият правилник се отнася за дисциплините, 

практикувани  в системата на БФСки. 
 
§. 11. Решенията на Управителния съвет са задължителни за 

изпълнение до евентуалната им промяна от Общото събрание и/или по 
съдебен ред. 

 
 
Този   правилник  е  приет  от  Управителния   съвет   на  

Българската федерация   по   ски  с  Протокол  № 22/06.11.2003г., изм. 
от УС на БФСки с Протокол № 39/26.07.2005г., изм. УС на БФСки с 
Протокол № 56/04.06.2008г., изм. Протокол № 95/09.10.2013г., изм. от 
УС на БФСки с Протокол № 106/15.12.2014г. , изм. от УС на БФСки 
Протокол № 112/10.06.2015г.  утвърден с Заповед № РД- 09-338 от 
02.07.2015г. на министъра на младежта и спорта. Правилникът е 
задължителен за всички членове на БФСки. Правилникът отменя 
всички досега действащи състезателни  правилници на БФСки. 


