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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. С този правилник се определят условията и реда за 
трансферните права на състезателите. 

 

 

ТРАНСФЕРНИ ПРАВА. ТРАНСФЕР НА 

СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 

Чл. 2. Трансферните права позволяват на състезателя да 

преминава от един СК в друг при условията на този Правилник, 

правилата на ФИС и законодателството на страната. 
 
Чл.3.Трансферните права могат да бъдат притежание на 

физически или юридически лица. 
 
Чл. 4. Притежаването и упражняването на трансферните  права   не 

дава автоматично възможност на състезателя да участва в 
организираните от БФСки и ФИС състезания. За упражняване на това 
право е нужно и притежанието на състезателни права. 

 
Чл. 5. Състезателни права на даден състезател се прехвърлят 

от СК, в  който състезателят е картотекиран в друг СК, чрез възмезден 
договор за трансфер,в резултат на който спортистът променя своята 
клубна принадлежност.  

 
Чл. 6. (1) Договорите за трансфер се сключват в писмена 

форма с нотариална заверка на подписите и се вписват в трансферен 
регистър на спортната федерация., при спазване на следната процедура, 
която е условие за валидността на сключения трансферен договор, както 
следва: 

т.1 Лицата, които притежават трансферните права върху даден 
състезател, подават молба до СК, в който спортистът е картотекиран, за 
прехвърлянето на състезателните  права на спортиста  върху СК, в който 
състезателят иска да премине. 

т.2 В двуседмичен срок УС на СК, адресат на молбата за 
трансфер на свое заседание, взема становище. В случай, че 
становището е положително, представителите на двата ски клуба 
след преговори, сключват договор за трансфер на състезателите 
права. В този случай, ако трансферните права на състезателя са 
притежание на трето лице, той следва също да бъде страна по 
договора за трансфер на състезателни права. 
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т.3  След представянето в БФСки на договора за трансфер и 

протоколите от заседанията на УС на договарящите се СК (за 
трансфериране на състезателни права и за покупката на същите 
права), БФСки картотекира състезателя в 10 (десет) дневен срок. 

(2) Договарящите се СК могат да определят размера на 
трансферните суми за прехвърляне на състезателни права. 

(3) Състезателят  може да получи част от трансферната сума и 
от двата СК по решение на УС-ти на същите. 

 
Чл. 7. Договорите за трансфер на състезатели между отделни 

Ски Клубове ангажира БФСки само по отношение картотекирането на 
състезателя. Проблеми, възниквали от последващо неизпълнение на 
тези договори се решават без намесата на БФСки съобразно 
действащото законодателство на Република България.  

 
 
 

ТРАНСФЕРНА  ЛИСТА 

 

Чл. 8. Трансферната листа е документален списък на БФСки 

за контролиране смяната на клубната принадлежност на състезателите. 
 
Чл. 9. Трансферната листа е открита през цялата календарна 

година, но прехвърляне на състезателни права се извършва само 
веднъж в годината, като молбите за това се подават най-късно един 
месец преди последния срок за картотекиране на състезатели, посочен в 
Наредбата към Държавния спортен календар. 

 
Чл. 10. Включването в Трансферната листа става с писмена 

молба на състезателя и/или на СК, с който състезателят има договорни 
отношения. 

 
Чл. 11. Удостоверението за подписан договор между 

състезателя и новия клуб се представя в БФСки, след което 
състезателят се заличава от Трансферната листа, ако са спазени 
изискванията на този правилник. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

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

регистрирано в съответствие с българското законодателство, което има 
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за предмет на дейност развитие на Ски спорта и е член на Българската Ски 

Федерация. 
 
 
 
§ 2. “Българска Федерация 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 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). 
 

 

 

 

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 съгласно 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. 
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§. 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. 
УС на БФСки с Протокол № 39/26.07.2005г., изм. УС на БФСки с 
Протокол № 56/04.06.2008г., изм. УС на БФСки с Протокол №  
95/09.10.2013г., и влиза в сила веднага. Правилникът е задължителен 
за всички членове на БФСки. Правилникът отменя всички досега 
действащи състезателни и трансферни правилници на БФСки. 
 

 
 


