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РАЗДЕЛ І 
ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ/СЪСТЕЗАТЕЛ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

 
Чл.1. (1) С възмезден договор за трансфер състезателните права на професионален спортист 
може да се прехвърлят от спортния клуб, към който е картотекиран, на друг спортен клуб. 
 
(2) Договорът за трансфер по ал.1 се сключва в писмена форма с нотариална заверка на 
подписите и се вписва в трансферния регистър на федерацията.   
 
(3) Състезателните права на професионален спортист могат да бъдат преотстъпвани с договор 
от един спортен клуб на друг за определен период в рамките на спортно-състезателната година 
при съобразяване на чл.10 от „Правилата 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 БФХГ“. 
 
(4) Трансферът или преотстъпването на състезателни права се извършва след предварително 
писмено съгласие на спортиста или неговия законен представител за лицата под 18 години. 
 
(5) За картотекиране на спортистите при трансфер са валидни реда и условията в „Правилата 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 БФХГ“ и при съобразяване на чл.10 от същите Правила.  
 
(6) Към договорите за трансфер на състезателни права на професионален спортист, 
картотекиран от БФХГ се прилагат разпоредбите на българското законодателство и Закона за 
физическото възпитание и спорта. 
 
(7) Финансовите условия при трансфер или при временно преотстъпване на състезателни права 
е предмет на свободно договаряне между страните. 
 

РАЗДЕЛ ІI 
ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ/СЪСТЕЗАТЕЛИ АМАТЬОРИ 

 
 
Чл.2. (1) Състезателните права на спортист аматьор могат да се преотстъпват от един спортен 
клуб по художествена гимнастика (СКХГ) на друг чрез договор/споразумение за определен 
период от време в рамките на спортно-състезателната година при спазване на чл.10 и във 
връзка с чл.11 от Правилата 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 БФХГ. 
 
(2) Условията за предоставяне за временно ползване на състезателни права се договарят 
между двата клуба, като задължително се уведомява БФХГ с копие от 
договора/споразумението.  

 
(3) Договорът или споразумението за преотстъпени временно състезателни права от един СКХГ 
на друг, се представя в БФХГ от приемащия СКХГ преди подаване на принципната заявка за 
участие в съответното състезание. 
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 (4) Споразумението за временно ползване на състезателни права може да бъде със срок не 
повече от една спортно-състезателна година. То се прекратява автоматично с изтичане срока на 
картотеката. 
 
(5) Договорите/споразуменията за временно преотстъпване на състезателни права на 
спортистите аматьори се съхранява към картотеката за съответната спортно-състезателна 
година. 
 
Чл.3. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след 
предварително писмено съгласие на спортиста или неговия законен представител за 
спортисти/състезатели под 18 години. 
 
Чл.4. Финансовите условия при преотстъпване на състезателни права са предмет на свободно 
договаряне между страните. 
 

РАЗДЕЛ ІII 
ПРОМЯНА НА КЛУБНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 
Чл.5. Условията при промяна на клубна принадлежност на спортистите/състезателите по 
художествена гимнастика се договарят в съответствие със статута на спортистките определен от 
тяхната категория – “Елит”, “А” или “Б” категория и възраст – Жени, ДСВ, ДМВ и ДМВ до 10 г. 
 
Чл.6. Изисквания при промяна на клубната принадлежност НА СЪСТЕЗАТЕЛ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМНАСТИКА от един СКХГ в друг:    
 
6.1. Новият спортен клуб картотекира спортиста/състезателя, съгласно условията на „Правилата 
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 БФХГ.“ 
 
6.2. Старият клуб писмено уведомява БФХГ за настъпилата промяна в картотеката на 
спортиста/състезателя и правото да получава точки от новия клуб. Срокът за уведомяване е 
преди категоризацията на спортните клубове за последващата година, съгласно таблица 1 
и/или чл.7, ал.1 от настоящите правила. 
 
6.3. В БФХГ се предоставя копие от сключено споразумение/договор между спортните клубове, 
в случай на различна договореност от условията описани в настоящите правила. 
 
Чл.7. (1) При смяна на клубната принадлежност на спортисти/състезатели, членове на 
националния отбор, точките за национален принос се разпределят между клубовете, както 
следва: 

1. Индивидуално:  
1 год. – 75% стар клуб*; 25% нов клуб 

  2 год. - 50% стар клуб;   50% нов клуб 
 

2. Ансамбъл:  
1 год. – 75% стар клуб;   25% нов клуб 

  2 год. -  50% стар клуб;   50% нов клуб 
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 2) Старият клуб не може да получава точки за национален принос за период повече от 3 
години.  
 
*Стар клуб – клубът, в който състезателката е била картотекирана минимум 3 години към 
момента на утвърждаването й в състава на НО. Ако този период е по-малък от три години, но не 
по-малко от една година, точките се разпределят 50% на 50% само за следващата спортно- 
състезателна година. 

 
Чл.8 (1) При смяна на клубната принадлежност на спортисти/състезателки, участвали на 
държавните първенства в категории – “Елит”, “А” или “Б” категория, точките между клубовете 
от всички участия в ДСК се разпределят, съгласно Таблица 1: 
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Таблица 1 ДСК 

възраст ДМВ до 10                                          

категория А                           Б                

дисциплина инд.           отб.       анс.       инд.       отб.   анс.    

класиране ДП 1-3 м. 
 

4-8 м.    9-30 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   1-3 м.   Член НО  

клуб стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов 

1 година 75% 25% 50% 50% - - 25% 75% - - 25% 75% - - 50% 50% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 

2 година 50% 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

възраст ДМВ                                            

категория Елит                           А                

дисциплина инд.           отб.       анс.       инд.       отб.   анс.    

класиране ДП 1-3 м. 
 

4-8 м.    9-30 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   1-3 м.   член НО 

клуб стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов 

1 година 75% 25% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 50% 50% 

2 година 50% 50% 25% 75% - - - - - - - - - - 25% 75% - - - - - - - - 

 

възраст ДСВ                                            

категория Елит                           А                

дисциплина инд.           отб.       анс.       инд.       отб.   анс.    

класиране ДП 1-3 м. 
 

4-8 м.    9-30 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   1-3 м.   член НО 

клуб стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов 

1 година 75% 25% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 75% 25% 

2 година 50% 50% 25% 75% - - - - - - - - - - 25% 75% - - - - - - 50% 50% 

 

възраст ЖЕНИ                                            

категория Елит                           А                

дисциплина инд.           отб.       анс.       инд.       отб.   анс.    

класиране ДП 1-3 м. 
 

4-8 м.    9-30 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   4-8 м.   1-3 м.   1-3 м.   член НО 

клуб стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов стар нов 

1 година 75% 25% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 50% 50% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 75% 25% 

2 година 50% 50% 25% 75% - - 25% 75% - - 25% 75% - - 25% 75% - - - - - - 50% 50% 



 6

 

 
3) В случаите, когато една състезателка стане член на националния отбор и през същия период 
два клуба разпределят точки, поради смяна на клубната й принадлежност, към точките от 
таблица 1 - ДСК, се добавят и точките по чл.7, ал.1 от настоящите правила за съответната година. 

 
4) Разпределянето на процентите между двата спортни клуба се извършва, съгласно най-добрия 
резултат на състезателката постигнат в стария клуб, през последната спортно-състезателна 
година. 
 
Пример: 
Състезателката Аврора е постигнала следното класиране в стария клуб: 
ДМВ 

- 1м индивидуално А категория (първа година 75%, втора година 50% за стария клуб) 

- 1м отборно (първа година 50% за стария клуб) 

- 4м ансамбъл (първа година 25% за стария клуб) 
В този случай старият клуб ще избере най-доброто класиране на състезателката, 
съответно 1м индивидуално. 

 
5) Процентът, който старият клуб ще получи от новия, се изчислява върху общия брой точки, 
събрани от  всички класирания на състезателката през съответната година в новия клуб. 
 
Пример: 
Състезателката Аврора е постигнала следното класиране в новия клуб: 
Преминала е във възраст ДСВ. 
Първа година: 

- 7м индивидуално А категория (126 точки) 

- 1м отборно (590 точки, разделено на 3 състезателки включени в отбора) 
Втора година: 

- 8м индивидуално Елит категория (197,5) 

- 4м отборно (342,5 точки, разделено на 3 състезателки включени в отбора) 

- става член на разширен състав на НО 
В този случай старият клуб получава през първата година 75% от 323=242 т., през втората 
година 50% от 311 точки от ДСК и 50% от 10 точки за национален принос или общо 160,5 
точки. 
 
Забележка: „Състезател, член на национален отбор” се счита, състезател включен в национален 
отбор основен и/или разширен състав жени и девойки старша възраст индивидуално или 
ансамбъл, съгласно Регламентите за определяне на националните отбори и утвърден от УС на 
БФХГ. 

 
Чл.9. (1) Състезателки, включени в основен състав на национален отбор жени (индивидуално и 
ансамбъл), нямат право да променят клубната си принадлежност в рамките на олимпийската 
година, считано от 1 януари на годината на провеждане на Олимпийските игри до края й.  

 
(2) Състезателки, включени в основен състав на национален отбор девойки, нямат право 

да променят клубната си принадлежност в годината на провеждане на Младежките олимпийски 
игри. 
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РАЗДЕЛ ІV 
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 
Чл.11. (1) Трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист, представлявал Република 
България, на друга държава се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на 
младежта и спорта. 
 

(2) Трансферът се извърша със сключване на договор между федерациите. 
 

(3) Финансовите условия при преотстъпване или трансфер на състезателни права са предмет на 
свободно договаряне между страните.   

 
Чл.12. Състезателките нямат право да сключват договори без писмено разрешение на БФХГ и СКХГ, към 
който са картотекирани.  
 
Чл.13 Участието на национални състезателки, в състезания или прояви, организирани от друга държава  
и/или от името на чуждестранен спортен клуб, става само с разрешение на БФХГ.   
 
Чл.14  Национални състезателки, сключващи договори с чуждестранни СКХГ, са задължени да участват с 
предимство в подготовката и международния календар на БФХГ, като това се включва в изрична клауза 
на договора за трансфер. 
 
Чл.15 При временно преотстъпени състезателни права на състезател от националните отбори (основен 
и разширен състав) жени и девойки за участие в национално състезание или проява от името на 
чуждестранен спортен клуб, с договорено заплащане, средствата се разпределят по следния начин: 

(1) За суми до 500 евро    
70% за състезателката 

  20% за треньор/и 
   10% за БФХГ 

(2) За суми над 500 евро   
50% за състезателката 
30% за треньор/и 
20% за БФХГ  

 
Чл.16 (1) При временно преотстъпени състезателни права на състезател, член само на спортен клуб за 
участие в национално състезание в чужбина, с договорено заплащане, средствата се разпределят 
свободно след договаряне между спортиста и спортния клуб.  
 
(2) За участието на клубен състезател в национални състезания в чужбина задължително се уведомява 
БФХГ.  
 
Чл.17 Състезателки със спрени или отнети състезателни права нямат право да участват и да сключват 
договор с чуждестранен СКХГ за участие в национални първенства на друга държава. 
 
Чл.18 Срокът на договорите за преотстъпване на състезателни права с чуждестранни клубове е предмет 
на договаряне между страните. 
 
Чл.19 Договорът за трансфер или преотстъпване на състезателни права може да съдържа клаузи, 
уреждащи специфични условия, относно ползването на състезателки от Националния отбор на 
България. 
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РАЗДЕЛ V 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1.  Настоящите правила са задължителни за всички СКХГ, членове на БФХГ. 
 
§ 2. Решаването на спорове и всички неконкретизирани в настоящите правила казуси, се разрешават от 
УС на БФХГ, спазвайки процедурата описана в Дисциплинарните правила на БФХГ.  
 
§ 3. Неуредените от тези правила въпроси се решават от действащото законодателство на Република 
България. 
 
§ 4. Използването на определението спортист и/или състезател са еднакви по значение 
 
§ 5. Настоящите правила отменят всички издадени досега правилници и разпоредби, отнасящи се до 
трансфера, преотстъпването на състезателните права и промяна на клубната принадлежност на 
състезателите по художествена гимнастика и влиза в сила от 17.11.2020 г.  
 
 

Правилата са приети от УС на БФХГ с Протокол №234, Решение №10  от 17.11.2020 г.  


