
П Р А В И Л Н И К НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДНА ТОПКА ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШЕН ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ВОДНА ТОПКА

Р А З Д Е Л  І

А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Този правилник регламентира условията и реда за вътрешен трансфер и
преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти по водна топка.

(2) Правилникът определя условията и реда за сключване на договори между
състезателите и клубовете по водна топка по повод на притежаването, упражняването,
прехвърлянето и предоставянето на състезателните права по договори за трансфер.

Б. ПРАВОМОЩИЯ
Чл.2. Правомощия относно прилагането на този правилник имат Управителният съвет на
БФВТ, Комисията по трансфери (КТ), Дисциплинарната комисия (ДК) и Апелативната
комисия (АК), а също и Изпълнителният директор на БФВТ, съобразно делегираните им
права.

Р А З Д Е Л   ІІ

ТРАНСФЕРНИ ПРАВА
Чл.3. Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната
принадлежност на спортист и правото да се получи трансферна цена.

Чл.4. Всяка промяна в притежанието, упражняването и преотстъпването на състезателни
права подлежи на регистрация в БФВТ.

Р А З Д Е Л III

ТРАНСФЕРНИ ОТНОШЕНИЯ
Чл.5. (1) Състезателните права на състезателите професионалисти се прехвърлят от клуб
по водна топка, към който той е картотекиран, чрез договор за трансфер, в резултат на
който спортистът променя своята клубна принадлежност.

(2) Състезателните права на състезателите професионалисти могат да се преотстъпват от
един клуб по водна топка на друг за определен период от време чрез сключване на
договори за трансфер и с изразено писмено съгласие на състезателя.

(3) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална заверка на
подписите, с изразено писмено съгласие на състезателя и се вписват в специален
регистър на трансферите на БФВТ. След сключване на договор между приемащия и
отдаващия клуб, състезателят сключва индивидуален договор с приемащия клуб. При
неспазване на предходната разпоредба, индивидуалните договори между състезател и
приемащия клуб не пораждат действие.



(4) Допуска се участие на състезател от името на повече от един клуб за една
спортно-състезателна година, в следните случаи:
∙ Промяна на клубната принадлежност на състезателя в резултат на сключен договор за
трансфер;
∙ Прекратяване на договор между клуб и състезател;
∙ Обединяване, разделение или ликвидация на клуб по водна топка.

Чл.6. Трансферните суми за временно преотстъпване и окончателно притежание на
състезателните права се договарят свободно между клубовете.

Р А З Д Е Л ІV

КОМИСИЯ ПО ТРАНСФЕРИ. ПРАВОМОЩИЯ
Чл.7. Комисията по трансфери решава всички спорни въпроси, възникнали във връзка с:
1. картотекирането на състезатели;
2. статута на състезателите аматьори, професионалисти и състезателите под 18 г.;
3. трансфера на състезатели;
4. спиране, отнемане и възстановяване на състезателни права.

Чл.8. Комисията по трансфери разглежда всички въпроси, свързани с отказ на
администриращия орган да извърши картотека и/или сигнал от клуб водна топка за
неправомерно извършена картотека.

Чл.9. (1) Комисията по трансфери извършва проверка в случаите, когато клуб по водна
топка не внася дължимите съгласно българското законодателство социални и здравни
осигуровки за повече от 3 (три) месеца и съответният състезател професионаист реши да
се ползва от правото да прекрати сключения с клуба договор. При констатиране на
неизпълнение от страна на клуба на задължението за внасяне на социални и здравни
осигуровки на своите състезатели, същите могат самостоятелно да договарят условията
за придобиване на състезателни права към определен клуб водна топка.

(2) Комисията по трансфери разрешава състезателни права на състезател за друг клуб по
водна топка в страната и чужбина, прекратил по своя инициатива договорните си
отношения с клуб водна топка, само след като състезателят е уредил напълно
финансовите си взаимоотношения със съответния клуб, произтичащи от договора му, или
с изрично писмено съгласие от клуба по водна топка, с който е сключен договора.

Чл.10. (1) Състезател – юноша/девойка, при навършване на 18 год. възраст може да
сключи първия си професионален договор със собствения си клуб, ако този клуб има
отбор от съответния пол, участващ в Държавното първенство за мъже или жени. Като
собствен се определя клубът, където юношата/девойката са редовно картотекирани. Не е
собствен клубът, в който състезателите са преминали по силата на договор за временно
преотстъпване на състезателни права. Клубът по водна топка в периода след навършване
на 17 години от съответния състезател, но не по-късно от датата на навършване на
пълнолетие от състезателя, следва да отправи писмена покана до състезателя, с когото ще
сключи първи професионален договор. Екземпляр от поканата с подпис на състезателя,
че е запознат, следва да бъде изпратен в БФВТ за прилагане към папката на клуба по
водна топка в 14-дневен срок от подписването ѝ. При неспазване на горното изискване,
спортистът може самостоятелно да договаря условията за придобиване на състезателни
права към определен клуб по водна топка.



(2) В случай, че състезателят откаже да подпише предложената му покана, отказът се
удостоверява от връчителя на поканата и един свидетел, и следва да бъде изпратен в
клуба по водна топка не по-късно от 14-дневен срок от изтичане на срока по предходната
алинея. При неспазване на горното изискване, спортистът може самостоятелно да
договаря условията за придобиване на състезателни права към определен клуб по водна
топка.

(3) Срокът на първия професионален договор е не по-малко от 3 /три/ години.

(4) Когато собственият клуб няма отбор, участващ в Държавното първенство за мъже или
жени, състезателят може да сключи професионален договор с друг клуб.

(5) Състезателните права на юноша/девойка са на клуба, който има действаща картотека
за същите за участие в националните шампионати на страната към момента на
навършване на 13 /тринадесет/ години от съответния състезател. От този момент нататък
промяна в картотекирането е възможна след предоставяне в БФВТ на документ,
удостоверяващ липса на каквито и да е задължения към последния клуб, към който
състезателят е бил картотекиран, или чрез подписване на договор/споразумение за
временно или окончателно преотстъпване на състезателните права между отдаващ и
приемащ клуб, както и изразено писмено съгласие на състезателя и на неговите родители
/попечители/. Когато не бъде постигнато споразумение, обезщетението е в размер
съгласно Тарифата за размера на обезщетенията при трансфер на състезатели на БФВТ,
като финансовите отношения между клубовете следва да бъдат уредени най-късно до
началото на картотекирането на състезателите в сроковете, определени от БФВТ.

(6) Когато собственият клуб има отбор, участващ в Държавното първенство за мъже или
жени, в случай, че състезателят – юноша/девойка при навършване на 18 год. възраст
откаже да сключи първи професионален договор със собствения клуб, то може да
премине в друг клуб при сключване на тристранно споразумение между собствения клуб,
приемащия клуб и състезателя. Когато такова не бъде постигнато, състезателят може да
премине в друг клуб при заплащане на обезщетения съгласно Тарифата за размера на
обезщетенията при трансфер на състезатели в БФВТ. Настоящата алинея се прилага за
период от три спортно-състезателни години от датата на навършване на пълнолетие, като
започнала спортно-състезателна година не се включва в това число.

(7) Състезателните права на юноша/девойка могат да се преотстъпват и временно от един
клуб на друг, като преотстъпването се извършва чрез подписване на договор за трансфер
между отдаващия и приемащия клуб с нотариална заверка на подписите, както и изразено
писмено съгласие на състезателя и на неговите родители /попечители/.

(8) В случай, че на клуба не са изплатени финансовите обезщетения, предвидени в
договор за спортна подготовка и развитие, в споразумението за преотстъпване на
състезателните права по ал.6, или съгласно Тарифата за размера на обезщетенията при
трансфер на състезатели на БФВТ, Комисията по трансфера разглежда случая, но не
взима решение относно клубната принадлежност на състезателя до окончателното
уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.

Чл.11. (1) Клуб по водна топка, който в нарушение на чл. 10 сключи договор със
състезател – юноша/девойка, чиито състезателни права са предоставени за упражняване в



друг клуб, заплаща имуществена санкция в размер на 5000 лева, налагани от БФВТ, като
състезателят не може да бъде картотекиран в този клуб.
(2) В случай, че състезателят е бил картотекиран към клуба – нарушител, освен
имуществената санкция по предходната алинея, се спират и състезателните права на
състезателя за срок, определен от Комисията по трансфери.

Чл.12. (1) Състезателните права на състезател по повод на участието му в
спортно-състезателна и тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането му,
подлежат на спиране от Комисията по трансфери в следните случаи:
а) при нарушаване разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, ППЗФВС
и настоящия правилник;
б) при неизпълнение на поети задължения от състезателя в учебно-тренировъчния и
спортно-състезателния процес, включително и при наличие на следните основания:
1. ако се сключи втори договор с друг клуб;
2. при нарушаване на договорни отношения между клубовете, които са доведени до
знанието на състезателя при сключване на договора за трансфер на състезателни права;
3. в случай на неизпълнение на договорни отношения, залегнали в сключен договор
между състезател и приемащия или отдаващия клуб;
4. при отказ на състезателя да изпълни поетите с договор задължения, произтичащи от
договор за трансфер;
5. при неизпълнение на задълженията от състезателя след изтичане на договора му за
вътрешен или международен трансфер да се завърне незабавно в клуба си, при спазване
на правилото за ефективно изпълнение на договора от състезателя;
6. при неявяване на лагер-сбор на националните отбори, след официално отправена
писмена покана.

(2) Упражняването на състезателните права може да бъде преустановено при наличие на
горните основания и от Дисциплинарната комисия при констатирано нарушение, за срок
не по-дълъг от два месеца. До изтичане на посочения срок Дисциплинарната комисия е
длъжна да сезира Комисията по трансферите за произнасяне по повод на констатирно
нарушение.

(3) Комисията по трансфери може да спира състезателните права за срок до 18
/осемнадесет/ месеца.

(4) В случаите, когато спирането на състезателните права е във връзка със сключен втори
договор с друг клуб по водна топка, срокът на спиране на състезателните права не може
да бъде по-малък от 6 /шест/ месеца.

(5) Решението на комисията подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред
Апелативната комисия на БФВТ.

(6) Решенията на Комисията по трансферите подлежат на преразглеждане от ОС само по
отношение на тяхната законосъобразност и за съответствието им с Устава.

(7) Комисията по трансферите има право да възобнови състезателните права при
постановяване на решение, с което отменя наложеното от нея наказание.

Чл.13. Управителният съвет на БФВТ приема Тарифа за размера на обезщетенията при
трансфер на състезатели на БФВТ.



Р А З Д Е Л V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на настоящия правилник „Национален състезател“ е състезател, който
през съответната и/или предходната година е получил официална писмена покана за
участие в една или повече от националните гарнитури на БФВТ.

§2. Всеки национален състезател трябва да сключи договор с БФВТ. Състезател на
възраст под 18 години трябва да сключи тристранен договор с БФВТ и съответния клуб,
притежаващ състезателните му права.

Р А З Д Е Л VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Спрямо неуредените с настоящия правилник въпроси намират субсидиарно
приложение разпоредбите на действащото българско законодателство, Устава и актовете
на БФВТ, както и актовете на Международната федерация по плувни спортове (FINA) и
Европейската федерация по плувни спортове (LEN).

§2. Настоящият правилник е приет с решение на Управителният съвет на БФВТ на
заседание проведено на 25.10.2019 година.

Т А Р И Ф А

за размера на обезщетенията при трансфер на състезатели на БФВТ

1/ В случаите на чл.14, ал.5 от Правилника на БФВТ за условията и реда за вътрешен
трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти по водна топка, обезщетенията за преотстъпването на състезателните
права са в следните размери:
∙ За състезатели, навършили 13 години и до навършване на 14 години – 4 000 /четири
хиляди/ лева;
∙ За състезатели, навършили 14 години и до навършване на 16 години – 6 000 /шест
хиляди/ лева;
∙ За състезатели, навършили 16 години и до навършване на 18 години – 12 000
/дванадесет хиляди/ лева.

2/ В случаите на чл.14, ал.6 от Правилника на БФВТ за условията и реда за вътрешен
трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти по водна топка, обезщетението за преотстъпването на състезателните
права е в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева.

За състезатели, участвали с Национален отбор в Европейски, Балкански и Световни
първенства, стойността на горните обезщетения е в двоен размер. Настоящата тарифа е
неразделна част към Правилника на БФВТ за условията и реда за вътрешен трансфер и
преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите



професионалисти по водна топка, е приета с решение на Управителния съвет на БФВТ от
25.10.2019 година.


