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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Този Правилник урежда правилата за смяна на клубна принадлежност и трансферните права 

на състезателите по баскетбол. 
 

За удобство в Правилника състезателите са наричани само в мъжки род, но всички  

разпоредби се отнасят съответно и за състезателките от женски пол.  
 

  
I.СМЯНА НА КЛУБНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ (ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛ) 

 

1. СЪСТЕЗАТЕЛИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

1.1. При изтичане на срока на договора между състезателят професионалист и баскетболния 
клуб (БК) и при прекратяване на договора по взаимно съгласие състезателят е свободен да 

премине в  друг БК по свое желание в съответствие с трансферните периоди за съответното 
Държавно първенство. 

 

1.2. Когато договорът се прекратява по вина на БК, състезателят може да премине в друг 
клуб като състезател с изтекъл срок на договора.  

Договорът се счита за прекратен по вина на клуба, ако състезателят го е прекратил   след 
като до края на първия полусезон /респективно до края на спортно-състезателната година/ не 

е получил поне 80% от възнагражденията, които е трябвало да получи до този момент, 

предвидени във всички договори, сключени между БК и състезателя. 
 

1.3. Когато договорът се прекратява по вина на състезателя, той може да получи 
състезателни   права в нов клуб след изплащането на обезщетението или неустойката, 

предвидени в договора му с БК. 
 

1.4. При трансфер на състезател професионалист с право да играе за Националния отбор на 

България новият български баскетболен клуб не длъжи комисионна на агента на състезателя 
освен в случаите, когато БК доброволно писмено  се съгласи на това. 

 
 

2. СЪСТЕЗАТЕЛИ  АМАТЬОРИ, КОИТО СА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СА НАВЪРШИЛИ 19г. ВЪЗРАСТ 
 

2.1. Състезателят аматьор, който е завършил средното си образование или е навършил 19г. 
може да сменя клубната си принадлежност в съответствие с  трансферните периоди за 

съответното държавно първенство с писмено волеизявление без да е необходимо съгласието 

на БК, в който последно е бил картотекиран.  
 

3. СЪСТЕЗАТЕЛИ  АМАТЬОРИ, КОИТО НЕ СА ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И НЕ СА НАВЪРШИЛИ  19г. ВЪЗРАСТ  

 
3.1. Състезател аматьор, незавършил средното си образование и ненавършил 19г. , който е  

картотекиран в БК, не може да сменя клубната си принадлежност през срока на картотеката (до 

края на съответната спортно-състезателна година) без съгласието на клуба, в който е 
картотекиран.  

 
3.2 Състезател аматьор, незавършил средното си образование и ненавършил 19г., сключил 

договор за спортна подготовка и развитие и вече навършил 12г., който желае да премине в друг 

клуб по време на срока на договора, може да премине в друг клуб след като новият клуб заплати 
на предишния клуб обезщетение за направените разходи на клуба за спортната подготовка и 

развитие на състезателя. 
 

3.3. Ако сумата на обезщетението по 3.2. не е предвидена в договора за спортна подготовка и 
развитие и двата клуба не могат да се споразумеят за размера му, то новият клуб  заплаща 

следното обезщетение за направените разходи на предишния клуб за спортната подготовка и 

развитие на състезателя за всяка година, през която състезателят е бил обучаван и картотекиран 
в предишния клуб в съответната възрастова крупа:  
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 За състезател картотекиран за участие в ДП до 12години – 600лв. за всяка година,  в която е 

картотекиран в тази възрастова група; 

 за състезател картотекиран за участие в ДП до 14 години – 900лв. за всяка година,  в която е 

картотекиран в тази възрастова група; 
 За състезател картотекиран за участие в ДП до 16години – 1200лв. за всяка година,  в която е 

картотекиран в тази възрастова група; 

 за състезател картотекиран за участие в ДП до 18 години – 1500лв. за всяка година,  в която е 

картотекиран в тази възрастова група; 

 за състезател картотекиран за участие в ДП до 20 години – 1800лв. за всяка година,  в която е 

картотекиран в тази възрастова група. 
 

3.4. Общата сума на обезщетението се начислява като съобразно броя години за срока на 
договора, през които състезателят е бил картотекиран в предишния си клуб към момента на 

напускане на клуба се събират сумите съобразно 3.3. от всяка година, през която БК е 
картотекирал състезателя за участие в Държавно първенство. Ако състезателят е бил 

картотекиран във възрастовата група до 8 и/или до 10г. за тези години не се дължи обезщетение. 

 
3.5. Ако състезател е бил картотекиран в повече от една възрастова група за определена спортно 

– състезателна година за тази година се начислява сумата по 3.3., която отговаря на възрастта на 
състезателя. 

 
3.6.  Ако БК осигурява за своя сметка  настаняване и храна на състезатели от други населени 
места, то към обезщетението по 3.2. за всяка година, за която настаняване и/или храна са били 

осигурявани се добавя 1200лв. на година за настаняване и/или 1200лв. за храна. 
 

3.7. Всички суми, заплатени на БК от родителя на състезателя през спортно-състезателната 

година се приспадат от дължимото обезщетение по 3.2. в случай, че се представят писмени 
документи за заплатените суми.  

 
3.8. Състезател ненавършил 12 години се картотекира в друг клуб без заплащане на 

обезщетение, освен ако в договора за спортна подготовка и развитие с предишния му клуб има 
предвиден размер на обезщетение.  

 

3.9. Състезател, който съгласно договора за подготовка и развитие е поел задължението да 
сключи първия си професионален договор с определен БК е длъжен да подпише първият си 

професионален договор с този БК ако клубът има отбор, участващ в Държавното първенство за 
мъже, респективно за жени съобразно пола на състезателя. 

 

3.10. Ако след навършването на 19-годишна възраст или след  завършване на средното 
образование на състезателя, клубът по 3.9. не му предлага пръв професионален договор, нито е 

отказал писмено да сключи такъв, състезателят отправя писмена молба до клуба, с която моли да 
му бъде предложен пръв професионален договор. Молбата следва да бъде надлежно заверена 

/вх.№/ или изпратена с обратна разписка. В едномесечен срок от подаването на молбата, ако 
клубът не предложи на състезателя професионален договор, състезателят е свободен да премине 

в друг клуб без обезщетение. 

 
3.11. Състезателят, след навършването на 19г. или след завършване на средното си образование 

е свободен да премине  в друг клуб без обезщетение и ако в срок до датата на картотеката на 
клуба по 3.9. за следващата спортно-състезателна година за участие в Държавното първенство не 

е получил предложение от клуба за сключване на първи договор. 

БК доказва, че е предложил първи договор чрез представяне на писмен отказ на състезателя или 
на обратната разписка, която доказва, че договорът е изпратен до актуалния към момента на 

изпращането домашен адрес на състезателя. 
 

3.12. Ако състезателят откаже да сключи първия си договор с клуба по 3.9. и липсва 

споразумение за обезщетение между двата клуба, състезателят може да премине в друг клуб при 
заплащането от новия клуб на обезщетението за разходи на БК за спортна подготовка и развитие 

на състезателя съгласно начислено обезщетение по 3.3. – 3.8.  
 

3.13. Ако няма клуб, желаещ да заплати обезщетението за спортна подготовка и развитие в 
продължение на 4 години клубът по 3.9., който участва  в Държавното първенство за мъже, 

респективно за жени съобразно пола на състезателя притежава трансферните права на 

състезателя и има право да го преотстъпва на друг БК.  
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3.14. Когато клубът по 3.9. не участва в Държавното първенство за мъже, респективно за жени 
съобразно пола на състезателя, състезателят е свободен да определи в кой БК да се състезава без 

обезщетение.  

 
3.15. Състезател, подписал споразумение с БФБ за участие в национален отбор за подрастващи, 

не може да променя клубната си принадлежност без писменото становище на БФБаскетбол, че 
тази промяна няма да навреди на развитието му като баскетболист. 

 
4. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛ  

 

4.1. Състезател, участвал в първенството  на друга  държава може да бъде картотекиран в 

български клуб след получаването удостоверението за международен трансфер, издадено от 
съответната национална федерация.  

 

4.2. Българският БК, който иска да картотекира състезател, участвал в първенството на друга 
държава изпраща искане за удостоверение за международен трансфер по образец до БФБ като 

носи отговорност за верността на попълнените данни в искането, включително и за данните на 
агента на състезателя. 

   
4.3. Таксата за издаване на удостоверението за международен трансфер, дължима на 

националната федерация, към която състезателят последно е бил картотекиран се дължи от 

българския клуб, който желае да картотекира състезателя. 
 

4.4. Международен трансфер на състезател, навършил 18г. и последно картотекиран в български 
клуб извършва съгласно разпоредбите на ФИБА и ФИБА Европа като редовността на трансфера се 

удостоверява чрез издаването от БФБ на удостоверение за международен трансфер по искане на 

националната федерация, към която е регистриран новия клуб на състезателя.  
 

4.5. Единствената причина, поради която БФБ може да откаже издаване на удостоверение за 
международен трансфер е наличието на действащ писмен договор на състезателя с български БК 

към момента на получаване на искането. В този случай БК трябва да предостави на БФБ копие от 

договора незабавно. 
 

4.6. За издаване на удостоверение за международен трансфер от БФБ чуждестранния БК, който 
иска да картотекира състезателя дължи такса на БФБ в размер съгласно разпоредбите на ФИБА и 

ФИБА Европа.  
 

4.7. Международен трансфер на състезатели, ненавършил 18г. се извършва като клубът, който 

иска да картотекира състезателя стартира процедура към ФИБА за „Специален случай за 
трансфер”. Решението за разрешение или отказ се взима от ФИБА. 

При всички случаи на „Специален случай за трансфер” е необходимо съгласието на последния 
клуб на състезателя, както и на националната федерация, в която този БК членува. 

 

4.8. Състезателната активност на български баскетболисти, които играят за Студентска 
институция, която не се подчинява на Разпоредбите на ФИБА и нормативните актове на БФБ, не 

се взима пред вид, т.е. смята се, че по време на учебната си дейност състезателят не е променял 
клубната си  принадлежност. 

 
II.  ТРАНСФЕРНИ ПРАВА 

 

5.1. Трансферните права са съвкупност от правото да се договаря промяна на клубната 
принадлежност на състезател и правото да се получи трансферна цена. 

 
5.2. Трансферните права принадлежат на БК, към който състезателят е картотекиран за     срока 

на договора или ако състезателят е без договор за срока на картотеката.  

 
5.3. Притежаването и упражняването на трансферните права не води задължително до 

възможността състезателят да участва в организираните от БФБ и ФИБА състезания. За това е 
нужно състезателят да не е със спрени състезателни права. 

 
5.4. Трансферните права дават право на притежателя им да получава при тяхното упражняване 

трансферна сума, която се определя както следва: 
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- За състезател с неизтекъл срок на договора трансферната сума се определя в 

договора, а ако такава не е определена в договора по споразумение между двата 
клуба. 

- След изтичане на срока на договора играчът е свободен да преминава в друг клуб 

без трансферна сума. 
 

5.5. Договорите за трансфер на състезатели се сключват в писмена форма с нотариална заверка 
на подписите и се вписват в трансферния регистър на БФБ. Тези договори не влизат в сила без 

писменото съгласие на състезателя и съответно на родителя при трансфер на състезатели под 

18г. 
 

 
III. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 
  § 1. По смисъла на този правилник: 

 

„Българска федерация баскетбол” (БФБ) е сдружение с нестопанска цел, независимо доброволно 
обединение на баскетболни клубове в България, лицензирана от МФВС спортна федерация, член на 

ФИБА. 
 

“Баскетболен клуб” (БК) е юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското 

законодателство, което развива баскетболна дейност и е член на БФБ. 
 

„ФИБА” е световната баскетболна федерация, призната от Международния олимпийски комитет със 
седалище в Женева, Швейцария, в която БФБ членува.  

 
„ФИБА Европа” е европейската баскетболна федерация, континетална зона на ФИБА със седалище в 

Мюнхен, Германия. 

 
„Състезател –професионалист”  е състезател, картотекиран в БК за участие в държавно първенство за 

мъже или жени, който е сключил договор с БК, по който получава парично възнаграждение; 
 

„Аматьорите биват: 

а) Аматьор, който е завършил средното си образование или е навършил 19г., 
картотекиран в БК за участие в държавно първенство за мъже или жени, който не е 

сключил договор с БК; 
б) Аматьор, който е незавършил средното си образование и  е ненавършил 19г.  със или 

без договор за спортна подготовка и развитие.” 

 
IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
§ 2. В съответствие със законодателството и когато е налице споразумение между страните, 

правилникът регламентира само процедури. Съдържателната регламентация се отнася само за 
случаите, които страните не са регламентирали помежду си и по които не могат да се споразумеят. 

 

§ 3. Ако клауза на договор или нормативен документ препраща към Правилник за състезателните и 
трансферните права на Българската федерация по баскетбол (обявен за нищожен с Решение 8472 от 

13 юни 2012г. на ВАС), се счита, че препратката е към съответната разпоредба на настоящия 
Правилник. 
 

§ 4. Заварени правоотношения се уреждат в съответствие с разпоредбите на настоящия Правилник. 
 

§ 5. Разглеждане и решаване на спорове относно приложението на този правилник се осъществява от 
Арбитражната комисия към БФБ. 

 
Този правилник е приет от УС на Българската федерация по баскетбол на 13 декември 2012г. 

 Правилникът е задължителен за всички членове на БФБ. 

 
        Президент 

          ...................... 
          Георги Глушков 


