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ЧАСТ ПЪРВА
Цел, Съдържание и Основи
Цел
Член 1 - Целта на този Правилник е да дефинира условията и реда за придобиване ,
трансфер и преотстъпване на състезателни права на атлетите аматьори и атлетите
професионалисти.
Съдържание
Член 2 – Този Правилник се отнася за атлетите, треньорите, длъжностни лица и другия
персонал на всички спортни клубове, членове на Българска Федерация Лека Атлетика.
Основи
Член 3 – Този Правилник е приет в съответствие с Устава на Българската Федерация по
Лека Атлетика на заседание на Управителния съвет на 03.02.2011 г.

ЧАСТ ВТОРА
Състезатели и състезателни права и задължения
Структура
Член 4. Членове на БФЛА са спортни клубове - юридически лица, които осъществяват
тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност в областта на
леката атлетика и развиват и популяризират леката атлетика.
Клубове
Член 5. Спортните клубове могат да бъдат професионални и непрофесионални.
Непрофесионалните спортни клубове са доброволни сдружения на граждани,
юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират леката атлетика
и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност.
Спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт, могат да се
регистрират като акционерни дружества - професионални спортни клубове, или като
сдружения с нестопанска цел - професионални спортни клубове.
Професионални спортни клубове
Член 6. Професионалните спортни клубове трябва да отговарят и на следните
допълнителни условия:
1. в наименованието им изрично да е посочено, че са "професионален спортен клуб";
2. да са регламентирали чрез договори правата и задълженията на професионалните
атлети съгласно определения им статут;
3. едно физическо или юридическо лице да не притежава мажоритарните дялове или
контрола на два и повече професионални спортни клубове, участващи в едно
състезание или първенство;
4. професионалните спортни клубове - акционерни дружества, да издават само
поименни акции.
Състезателните права
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Член 7. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на атлета да участва в
тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както и свързаните с това
участие имуществени и неимуществени права.
(2) Състезателни права в системата на БФЛА могат да получат български граждани,
както и чужди граждани, на които съответната национална федерация, към която са
били картотекирани, е разрешила картотекиране в Република България.
(3) Не се картотекират състезатели, които към 31 декември в годината на участието им
в състезания няма да имат навършени 11 години.
(4) Състезателят е дъжен и има право да се състезава само от името на клуба, към
който е картотекиран, при условия и регламент, подлежащи на договаряне с
ръководството на съответния клуб.
Състезатели аматьори по лека атлетика
Член 8. (1) Състезател – аматьор по лека атлетика може да бъде лице, което е
български гражданин или чуждестранно лице, което отговаря на условията на чл. 7,
ал. 2 от Правилника.
(2) Състезателите – аматьори не могат да получават възнаграждение освен средствата,
необходими за покриване на разходите по извършваната от тях спортно състезателна и
тренировъчна дейност.
(3) Атлетите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни
резултати.
Състезатели професионалисти по лека атлетика
Член 9. (1) Състезател – професионалист по лека атлетика може да бъде лице, което е
български гражданин или чуждестранно лице, което отговаря на условията на чл. 7,
ал. 2 от Правилника.
(2) Състезателят професионалист извършва тренировъчна и спортносъстезателна
дейност от името на спортния клуб, с който е сключил трудов или граждански договор
или договор с нотариална заверка на подписите.
(3) Лекоатлетите професионалисти извършват тренировъчна и състезателна дейност
срещу възнаграждение.
(4) Договорът между атлета професионалист и спортния клуб се сключва
задължително в писмена форма и включва клаузи относно:
1. срока на договора;
2. размера на възнаграждението на атлета;
3. застраховането и медицинското осигуряване на атлета;
4. условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;
5. обезщетенията, дължими от неизправната страна.
6. условията и реда за трансфер.
Задължения на състезателите
Член 10. (1) Състезателите, картотекирани при Българската федерация по лека атлетика
имат следните задължения:
- да спазват Устава на Федерацията, настоящия Правилник и всички други правилници,
наредби на Федерацията и решенията на нейните органи;
- да спазват Правилата за Антидопинг и Процедурните разпоредби на IAAF, посочени в
Глава 3 от Състезателните правила на IAAF и всички промени, които могат да настъпят
в тях;
- да оказват необходимото съдействие за осъществяване на допинг контрол по време на
състезания и на внезапен (необявен) извънсъстезателен допинг контрол;
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- да уведомяват БФЛА чрез клуба си или чрез своя представител (менажер), за
участието си в международни турнири, срещи, състезания или други международни
състезателни прояви три дни предварително, а когато е необходимо и да изчакат
необходимото разрешение от страна на Федерацията.
Отнемане на състезателни права
Член 11. БФЛА може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея атлети за
определен период от време или окончателно. Тези мерки се налагат от федерацията по
нейна инициатива или по мотивирано предложение на:
1. атлетическият клуб, притежаващ състезателните права;
2. изпълнителния директор на Антидопинговия център
3. международната федерация по лека атлетика в случаите, предвидени в нейните
правила.
Прекратяване на състезателни права
Член 12. (1) Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при писмено изразено желание на картотекираното лице, при спазване на условията,
предвидени в договора му, ако е налице такъв;
3. с изтичане на срока на картотекиране;
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;
5. при заличаване регистрацията на спортния клуб;
6. при прекратено членство на спортен клуб в БФЛА
(2) При възникване на спор относно прекратяването на състезателните права, същият
се отнася за решаване от Управителния съвет на БФЛА.

ЧАСТ ТРЕТА
Картотекиране на състезатели
Понятие
Член 13. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права.
(2)След извършване на редовна процедура по картотекиране, атлетът е длъжен да се
състезава само от името на клуба, към който е картотекиран.
Процедура
Член 14. (1) Картотекирането се извършва от Българска Федерация Лека Атлетика по
предложение на членуващ в нея спортен клуб, който е платил за текущата година
дължимия членски внос към БФЛА и на който атлетът е предоставил състезателните
си права. Предложението се разглежда, ако е придружено от изразено писмено
съгласие на лицето, желаещо да бъде картотекирано като състезател.
(2) Необходими са следните документи: предложение за картотекиране на членуващ
във БФЛА спортен клуб; писмена молба до клуба от всеки състезател, който към 31
декември в годината на участието си е навършил или е над 18г.; списък с лични данни
на състезателите под 18г. изготвен от президента на клуба и с подписи на самите
състезатели; медицинско свидетелство за периодичен медицински преглед; копие от
документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за
състезателите под 18г.).
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(3) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по
лека атлетика при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и
семейството.
(4) Картотекирането се извършва ежегодно в период, определен от Управителния съвет
на БФЛА след заплащане на такса за картотекиране, определена от Общото събрание
на БФЛА или при липса на решение на ОС от Управителния съвет.
(5) Българска Федерация Лека Атлетика вписва предложеното лице в отделен регистър
и му издава състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на
лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.
Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта. По
желание на атлета, БФЛА може да му предостави уникален състезателен номер вместо
карта, като състезателят се задължава да предостави на БФЛА всички свои лични
данни, които би трябвало да са посочени в състезателната карта и които ще
съответcтват на номера му.
(6) Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и
национални състезания.
Срок
Член 15. (1) Правата на атлетите професионалисти за участие в спортно състезателната
и тренировъчната дейност, произтичащи от картотекирането, се упражняват за срока на
договора и при наличие на редовно ежегодно картотекиране в БФЛА,а на атлетите
аматьори - за срока на картотекирането.
(2) Картотекирането има срок една спортносъстезателна година.
(3) След прекратяване на договора (за атлетите професионалисти) или при изтекла
картотека (за атлетите аматьори без договор с клуба), атлетът може да бъде
картотекиран към друг спортен клуб.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Състезателни права
Член 16. Състезателни права са правата, които спортен клуб има по отношение на
състезател, длъжен да извършва тренировъчна и спортно състезателна дейност от името
на този спортен клуб.
Прехвърляне на състезателни права
Член 17. (1) Състезателни права на атлета се прехвърлят от клуба, към който той е
картотекиран, към друг клуб въз основа на молба от атлета за смяна на неговата
клубна принадлежност, в сроковете определени от БФЛА, и писмено съгласие на
предишния клуб, ако прехвърлянето се извършва в рамките на една и съща
състезателна година.
(2) В случай, че се иска прехвърляне на професионален атлет с трудов или граждански
договор с клуб по лека атлетика, Федерацията също изисква за картотекиране на
състезателя към нов клуб писмено съгласие от предишния клуб на атлета.
(3) Прехвърлянето и преотстъпването на състезателни права на друга държава на
състезател със статут на високоразряден спортист се извършва след предварителното
писмено съгласие на министъра на физическото възпитание и спорта.

Договор за трансфер
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Член 18. (1) Състезателните права на един атлет могат да се прехвърлят или да се
преотстъпват от един спортен клуб на друг за определен период от време в рамките на
спортносъстезателната година срещу определена цена чрез договор за трансфер.
(2). Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на
подписите и се вписват в регистъра за трансферите на БФЛА. За вписване на
трансферния договор в регистъра на БФЛА, приемащият клуб (към който са
трансферирани състезателните права на спортиста) заплаща на федерацията
пропорционална такса в размер на 10% от трансферната цена, но не по-малко от една
минимална работна заплата за страната към момента на сключване на трансферния
договор
(3) Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните, но не може
да бъде по-ниска от една минимална работна заплата за страната към момента на
сключване на договора за трансфер.
(4) След сключване на договор за трансфер между приемащия и отдаващия клуб,
състезателят сключва индивидуален договор с приемащия клуб. В случай, че не е
спазена процедурата по трансфер на състезателните права на атлета, индивидуалният
договор между състезател и приемащ клуб не поражда действие.
(5) Спортният клуб, който прехвърля или предоставя състезателните права не отговаря
за състезателната способност на състезателя, освен ако се е задължил за това, и то
само до размера на трансферната цена.
ЧАСТ ПЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
Неуредени случаи
Член 48 – Този Правилник се приема въз основа на разпоредбите на Правилника за
дейността на Българска Федерация Лека Атлетика. При настъпване на неупоменат в
този Правилник случай, Управителният съвет на Федерацията може да вземе решение
по случая в съответствие с нормативните актове в областта на спорта и вътрешните
актове на Федерацията.
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