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ПРАВИЛА
за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни
права и за статута на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти, участващи в тренировъчната и спортно състезателната дейност
на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

2020 г.
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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (Нова 26.07.2019 г.) (1) Тези правила регламентират и уреждат условията и реда за
предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортистите
аматьори и спортистите професионалисти по художествена гимнастика
(2) (Изм. 26.07.2019 г.) Правилата определят статута на спортистите аматьори и
спортистите професионалисти, участващи в тренировъчната и спортно състезателната
дейност на БФХГ.
(3) Статутът на спортистите аматьори и спортистите професионалисти се определя от
Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ), с правилата по чл.28, ал.1, т.4 от
Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
(3) (Нова 26.07.2019 г.) Правомощия относно прилагането на тези Правила имат
Управителният съвет на БФХГ, както и всички помощни комисии към него, съобразно
делегираните им права.
РАЗДЕЛ ІІ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГИМНАСТИЧКИТЕ ПО ВЪЗРАСТ
Чл.2. Гимнастичките са разпределени в четири възрастови групи:
(1) (Изм. 26.07.2019 г.) „Девойки младша възраст (ДМВ) до 10 г.”, включва състезателки
на 9-10 г., навършвани в годината на състезанието;
(2) „Девойки младша възраст” (ДМВ), включва състезателки на 11-12г, навършвани в
годината на състезанието;
(3) „Девойки старша възраст” (ДСВ), включва състезателки на 13-15г., навършвани в
годината на състезанието;
(4) „Жени”, включва състезателки на 16 г. и по-големи, навършвани в годината на
състезанието;
РАЗДЕЛ ІІІ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГИМНАСТИЧКИТЕ ПО КАТЕГОРИЯ
Чл.3. Гимнастичките са разпределени в три категории:
(1) Национална “Б” категория - гимнастички, включени в представителните отбори
на Спортен клуб (Наричан за краткост „СК“) и участващи в състезания “Б” категория
от държавния спортен календар (ДСК).
(2) Национална “А” категория – гимнастички, включени в представителните отбори
на СК и участващи в състезания “А” категория от държавния спортен календар.
(3) (Изм. 26.07.2019 г.) Категория “Елит” - гимнастички, които са включени в
основните и разширените състави на националните отбори и състезателки от СК,
участващи в състезания категория “Елит”.
Чл.4. (Изм. 17.11.2020) Член на представителен отбор на СК, е редовно картотекирана
състезателка, която е участвала поне на едно официално състезание Държавно първенство
(ДП) от държавния спортен календар (ДСК), по време на една спортно-състезателна година.
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РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ
Чл.5.(1) (Изм.17.11.2020 г.) Картотекирането е акт, с който спортистите аматьори и
спортистите професионалсти придобиват състезателни права по чл.68 от ЗФВС.
(2) (Изм. 26.07.2019 г.) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български
граждани или граждани на страни, членки на Европейския съюз, на страни по
споразумението за Европейско икономическо пространство или на конфедерация
Швейцария, или чужди граждани, пребиваващи в Република България на законно
основание за срок не по-кратък от 6 месеца.
А) Право на участие във всички състезания и категории имат всички гимнастички,
които са редовно картотекирани с временно или постоянно пребиваване на
територията на Република България и водят целогодишна подготовка в български
клубове на територията на Република България.
Б) (Изм. 26.07.2019 г.) Гимнастички, граждани на страни - членки на Европейския
съюз, картотекирани (притежаващи състезателни права) в две държави, от които
едната е България, могат да участват в състезания от ДСК през една спортносъстезателна година при следните условия: един спортен клуб може да използва
максимум две чуждестранни състезателки, в 2 различни възрасти или категории.
При изричното условие, чуждестранните състезателки да не могат да съставят един
отбор или ансамбъл (максимум една чуждестранна гимнастичка в отбор или
ансамбъл), с право на изигране на максимум 2 съчетания (участието да е за
допълване на отбор или ансамбъл).
(3) (Изм. 26.07.2019 г.) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста
да участва в тренировъчната и спортно-състезателната дейност на спортен клуб –
член на БФХГ, както и свързаните с това участие - имуществени и неимуществени
права.
(4) (Изм. 26.07.2019 г.) Картотекирането се извършва от БФХГ по предложение на
членуващия в нея спортен клуб, на който спортистът е предоставил състезателните
си права чрез писмено изразено съгласие или чрез сключен договор за спортна
подготовка и развитие.
(5) (Нова 26.07.2019 г.) Лице, ненавършило 18 години може да бъде картотекирано
като спортист при спазване на Закона за лицата и семейството.
(6) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е
картотекиран.
(7) Картотекирането се извършва в периода от 01 до 31 януари за срок една спортно
състезателна година, която съвпада с календарната.
(8) (Изм. 17.11.2020) БФХГ създава на картотекираното лице електронен профил, с
която се удостоверяват състезателните права на спортиста. Профилът има пореден
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номер и съдържа данни на състезателя по документ за самоличност или акт за
раждане:
1. Три имена
2. Дата на раждане
3. Актуална снимка
(9) (Доп.17.11.2020) Профилът съдържа следните допълнителни данни:
1. наименование на спортния клуб, в който членува
2. град
3. възрастовата категория, в която се състезава спортистът за съответната година
4. категория състезания, в които участва
5. степен на покрито спортно-технически ниво (СТН)
(10) В състезателната карта на редовно картотекираните чуждестранни гимнастички
да се вписва „чуждестранен състезател и на коя държава е гражданин“.
(11) (Изм.17.11.2020) СКХГ представят в БФХГ предложение за картотекиране,
включващо:
1. списък на състезателките, който съдържа трите имена на гимнастичката и дата
на раждане; възрастовата им категория
2. писмено заявление на състезателката до спортния клуб да бъде картотекирана
(подпис) за пълнолетни и при спазване на разпоредбите на чл.3 ал.4 от Закона
за лицата и семейството за непълнолетни и малолетни (писмено съгласие
(подпис) от законния представител на състезателката) ведно с подписана
декларация съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни за
съответната състезателна година на картотеката. Декларацията за съгласие за
събиране, използване и обработване на лични данни е по образец на БФХГ и
следва да бъде подписана от пълнолетните състезателки и при спазване на
разпоредбите на чл.3 ал.4 от Закона за лицата и семейството за непълнолетни и
малолетни лица (писмено съгласие (подпис) от законния представител на
състезателката);
3. документ за проведен периодичен медицински преглед;
4. копие от сключен договор за спортна подготовка и развитие между
състезателката и СКХГ, ако има такъв;
5. копие от сключен договор срещу възнаграждение за професионалните
спортисти
6. (Нова 26.07.2019 г.) Състезателните права на спортиста аматьор се упражняват
за срока на картотекирането, а на професионалния спортист - за срока на
договора, при подновяване на картотекирането за всяка спортно-състезателна
година.
7. (Нова 17.11.2020 г.) документ удостоверяващ, че състезателката има застраховка
(12). (Нова 24.10.2019 г.) При първа картотека на състезатели от възраст ДМВ до 10
г. и ДМВ гимнастичките трябва да имат покрито минимум първо спортно-техническо
ниво, съгласно Програмата за спортно – технически нива на БФХГ“.
Чл.6. (Изм. 26.07.2019 г.) (1) При картотекирането, СКХГ заплаща на БФХГ такса за всяка
състезателка, както следва:
1. за деца и девойки - 1% от минималната работна заплата;
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2. за жени - 2% от минималната работна заплата;
3. за създаване на профил се заплаща еднократно сума в размер на 30 лева
(2) При картотекиране извън указания в чл.5 ал.7 срок, СКХГ заплаща такса на БФХГ
в размер на 100 лв. за всеки състезател.
Чл.7. Картотекиране извън указания срок е възможно само в изрично изброените хипотези
на чл.11, и при спазване условията на чл.6, ал.1 и ал.2
Чл.8. Картотекиране на чуждестранна състезателка се извършва след официално писмено
разрешение от съответната национална федерация.
Чл.9. Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в специална картотека,
която се води от БФХГ.
Чл.10. В една спортно-състезателна година една състезателка има право да участва в
първенства от Държавния спортен календар (ДСК) на БФХГ, само от името на един спортен
клуб и само в една възрастова група (за възрастта изключение се допуска само за ДП
ансамбли).
Чл.11. (Изм. 26.07.2019 г.) В една спортно-състезателна година една състезателка има право
да участва в първенства от Държавния спортен календар (ДСК) на БФХГ не само от името
на един СК, в следните случаи:
(1) При обединяване на СКХГ състезателката придобива право да участва от името
на новосъздадения клуб.
(2) При преместване на един член на семейството или цялото семейство от един
град в друг или по причина на учене във ВУЗ или в национално (общинско) средно
специално училище, състезателката придобива право да участва от името на новия СКХГ.
(3) При закриване на СКХГ, състезателката може да премине в друг СК, по свой избор.
Чл.12. (Изм. 26.07.2019 г.) Картотекирането в случаите по чл.11 се извършва в срок до един
месец от узаконяването на промяната, съобразено с изискванията на чл.5, и чл. 6 ал.2 от
настоящите Правила.
РАЗДЕЛ V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНО - СЪСТЕЗАТЕЛНАТА И
ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ ПО ХУДОЖЕСТВАНА
ГИМНАСТИКА
Чл.13. (1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност на
състезателки по художествена гимнастика могат да бъдат отнети или прекратени от БФХГ
за определен период от време или окончателно.
(2) Мерките по ал.1 се налагат от УС на БФХГ по негова инициатива или по
мотивирано предложение на:
1. СКХГ, притежаващ състезателните права;
2. Председателя на Комисията за допинг контрол;
3. Председателя на Дисциплинарната комисия на БФХГ;
4. Български Олимпийски Комитет;
5. Международните спортни организации по гимнастика ФИГ и ЮЕГ;
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Чл.14. (Изм. 26.07.2019 г.) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната
дейност, произтичащи от картотекирането, могат да бъдат спрени или отнети и при
констатирани нарушения на:
1. Закона за Физическото възпитание и спорта и настоящите Правила;
2. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес;
3. Нормативните документи на БФХГ;
Чл.15. (Изм. 26.07.2019 г.) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната
дейност, произтичащи от картотекирането, се прекратяват :
1. По взаимно съгласие на страните;
2. При писмено изразено желание на картотекираното лице или неговия законен
представител, което няма договор за спортна подготовка и развитие;
3. С изтичане срока на картотеката;
4. При смърт или поставяне под пълно запрещение на спортиста аматьор или на
професионалния спортист;
5. При заличаване регистрацията на СКХГ като юридическо лице;
6. При прекратяване членство на спортния клуб във федерацията
7. При производство по несъстоятелност или на ликвидация на СК
8. При заличаване на СКХГ от регистъра на ММС
9. При прекратяване договора на спортиста
РАЗДЕЛ VІ
СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ - АМАТЬОРИ
Чл.16. (1) Състезателките - аматьори не получават възнаграждение за участие в
тренировъчната и състезателната дейност.
(2) Състезателките - аматьори могат да получават награди за постигнати високи
спортни резултати.
(3) Състезателките - аматьори имат право на средства, които да покриват разходите
по участие в тренировъчната и състезателната дейност.
(4) (Нова 26.07.2019 г.) Състезателките – аматьори имат право на задължителни
застраховки и медицинско осигуряване, които са необходими за участие им в
тренировъчната и състезателна дейност
Чл.17. Състезателните права на състезателките - аматьори се упражняват за срока на
картотеката.
Чл.18. Спортист - аматьор с изтекла картотека самостоятелно определя към кой спортен
клуб може да бъде картотекиран.
Чл.19 (Изм. 26.07.2019 г.) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се
извършва след предварително съгласие на спортиста (съгласно ЗФВС), по ред и начин,
определен в Правилата за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни
права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти.
Чл.20. (Изм. 26.07.2019 г.) Всички състезателки по художествена гимнастика са длъжни да:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс
за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение, Антидопинговия
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

правилник на Световната антидопингова асоциация, Закона за физическото
възпитание и спорта и Нормативните документи на БФХГ;
не употребяват допингови средства в спортно-състезателната и тренировъчна
дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
спазват общозадължителните актове на Международните спортни организации,
уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички
равнища по художествена гимнастика;
преминават задължителните начални, периодични и предсъстезателни
медицински прегледи;
изпълняват и спазват решенията на БФХГ;
изпълняват спортно-техническите изисквания по художествена гимнастика за
постигането на определени спортни резултати;

Чл.21. (1) (Изм. 26.07.2019 г.) Състезателките - аматьори могат да сключват със СКХГ
договори за спортна подготовка и развитие, за срока на картотеката.
(3) За лица ненавършили 18 години договор за спортна подготовка и развитие може да
бъде сключен с техен законен представител.
Чл.22. (1) (Изм. 26.07.2019 г.) Договорите се сключват в писмена форма и включват клаузи
относно:
1. срока на договора;
3. размера на финансовите средства определени от СКХГ за състезателката във
връзка с нейната спортна подготовка и развитие;
4. условията за задължителни застраховки и медицинско осигуряване на
състезателката;
3. възможност през времетраенето на договора състезателката да бъде
преотстъпена на друг СКХГ, след което да продължи изпълнението на задължението
по договора, ако това не противоречи на настоящите Правила;
4. задължение на състезателката да спазва вътрешните правила на СК или на
националния отбор, ако е негов член, както и регламентиращите учебнотренировъчната и състезателната дейност документи на БФХГ;
5. условията и реда за прекратяването на договора;
6. обезщетението, което се дължи от неизправната страна при прекратяване на
договора;
(2) (Нова 26.07.2019 г.) При липса на сключен договор, след изтичане на срока на
картотеката състезателката аматьор има право, самостоятелно да определя към кой
СК да бъде картотекирана за следващата спортно-състезателна година.
(3) (Нова 26.07.2019 г.) Когато между състезателката - аматьор и спортния клуб не е
сключен договор за спортна подготовка и развитие, състезателката - 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.
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РАЗДЕЛ VІІІ
СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛКИ - ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл.23. Всички състезателки-професионалисти по художествена гимнастика извършват
тренировъчна и спортно състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.
Чл.24. (1) Състезателните права на спортистките професионалисти се упражняват за срока
на договора.
(2) (Изм. 26.07.2019 г.) (Спортист с изтекъл или прекратен договор самостоятелно
определя към кой СК да бъде картотекиран (в срока определен в чл.5, ал.7 от настоящите
Правила.
Чл.25. (Изм. 26.07.2019 г.) Извършване на спортно-състезателната и тренировъчна дейност
на състезателките професионалисти се прилага съобразно условията на сключения
договор, съгласно чл.20 и чл.23.
Чл.26. (Изм. 26.07.2019 г.) Договорите се сключват в писмена форма и включват клаузи
относно:
1. условията и реда за трансфер;
2. дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение и срока на
действие на договора;
3. възможност през времетраенето на договора състезателя да бъде преотстъпен
на друг СК, след което да продължи изпълнението на задължението по договора,
ако това не противоречи на настоящите Правила;
4. правата и задълженията на страните; задължение на състезателката да спазва
вътрешните правила на СКХГ или на националния отбор, ако е негов член, както
и регламентиращите учебно-тренировъчната и състезателната дейност
документи на БФХГ;
5. размер на възнаграждението на състезателката и периодичността на неговото
плащане, както и обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение;
6. условия за здравното и социално осигуряване на професионалния спортист,
както и задължителни застраховки и медицинско осигуряване
7. условията и ред за прекратяването на договора;
8. обезщетението, което се дължи от неизправната страна при прекратяване на
договора;
9. арбитражна клауза
Чл.27. (1) Сключване на договор между състезателката професионалистка и СК е възможно
за лице, навършило 18 години.
(2) (Доп.17.11.2020г) Състезателки - професионалистки, ненавършили 18 години, могат да
сключат договор по чл.26 от настоящите Правила със спортен клуб, при спазване на чл.77
от ЗФВС и действащото законодателство.
Чл.28 (Нова 26.07.2019 г.) (1) Състезателните права на състезателка професионалист могат
да се прехвърлят от спортния клуб, към който състезателя е картотекиран на друг спортен
клуб с възмезден договор за трансфер на състезателни права при ред, условия и срокове,
уредени в Правилата (Правилник) за УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ
НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛКИТЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА.
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(2) Договорът за трансфер по ал.1 се сключва в писмена форма с нотариална
заверка на подписите и се вписва в трансферния регистър на БФХГ.
(3) Състезателните права на спортист могат да се прехвърлят с договор на друг
спортен клуб за определен период от време в рамките на спортно-състезателната
година при спазване на чл.10 от настоящите Правила.
(4) Трансферът или преотстъпването на състезателни права се извърша само
след писмено изразено съгласие на състезателката.
Чл.28 Състезателки аматьори и състезателки професионалистки, членове на национални
отбори основен състав, сключват договор с БФХГ за средствата за подготовка, отпуснати от
ММС.
РАЗДЕЛ ІХ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящите Правила са задължителни за всички Спортни клубове по художествена
гимнастика (СКХГ), членове на БФХГ.
§2. Наказания при нарушение на настоящите Правила се налагат в условията на
изискванията на Дисциплинарния правилник на БФХГ.
§3. Решаването на спорове, наказания и всички неконкретизирани в настоящите Правила
срокове, става по Предложение на Дисциплинарната комисия, с решение на УС на БФХГ.
§4. Неуредените по тези Правила въпроси се решават от Управителния съвет на БФ
Художествена гимнастика.
§ 5. Настоящите Правила са изменени и съобразени с чл.28, ал.1, т.4 от ЗФВС
§ 6. Настоящите Правила отменят всички издадени досега правилници и разпоредби,
отнасящи се до Статута на състезателките аматьори и професионалисти по художествена
гимнастика и влизат в сила от 17.11.2020 г., на която дата Правилата са приети от УС
с Протокол №234, Решение №11.

