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РАЗДЕЛI
А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Този правилник регламентира условията и реда за трансфер и
преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните
спортисти по волейбол.
(2) Правилникът определя условията и реда за сключване на договори за
трансфер на състезателни права на състезатели по волейбол между волейболни
клубове.
Б. ПРАВОМОЩИЯ
Чл.2. Правомощия относно прилагането на този правилник имат
Трансферната комисия (ТК) и Апелативната комисия (АК), съобразно делегираните
им права.
Р А З Д Е Л II
ТРАНСФЕРНИ ПРАВА
Чл.3. (Отм. 06.10.2020 г.)
Чл.4. (Изм. 02.11.2016 г., Отм. 15.02.2022г.)
Чл.5. (Отм. 02.11.2016 г.)
Р А З Д Е Л III
ТРАНСФЕРИ
Чл.6. (1) (Изм. 02.11.2016 г., изм. 15.02.2022г.) Състезателните права на
състезател се прехвърлят от волейболния клуб, към който той е картотекиран, на
друг волейболен клуб чрез договор за трансфер, в резултат на който състезател
променя своята клубна принадлежност. Договорът е действителен и поражда своите
права само при наличие на изразено писмено съгласие на състезателя за
осъществяването на трансфера.
(2) (Изм. 15.02.2022г.) Състезателните права на състезател могат да се
преотстъпват от един волейболен клуб на друг за определен период от време..
(3) (Изм. 15.02.2022г.) 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, като се сключват в писмена форма с
нотариална заверка на подписите. Същите се вписват в специален регистър на
трансферите на БФВ. Договорите за трансфер на състезатели-аматьори отговарят на
същите условия като договорите на професионалните състезатели, но могат да
бъдат и безвъзмездни. Трансферът или преотстъпването на състезателни права се
извършва след предварително писмено съгласие на спортиста.
(4) (Отм. 14.09.2017 г.)
(5) (Отм. 02.11.2016 г.)
(6) (Изм. 02.11.2016 г., Изм. 15.02.2022г.) Допуска се участие на състезател
по волейбол от името на повече от един клуб за една спортно-състезателна година,
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в следните случаи:
т.1 - Промяна на клубната принадлежност на състезателя в резултат на
сключен договор за трансфер или преотстъпване;
т.2 - Прекратяване на договор между клуб и състезател;
т.3 - Заличаване на съответния волейболен клуб като юридическо лице,
прекратяване на членството му в БФВ, откриване на производство по
несъстоятелност на съответния волейболен клуб.
т. 4 - Когато волейболен клуб загуби лиценза си за участие в националните
първенства.
т. 5 В случаите по чл. 14, ал.6.
Чл.7. (Изм. 15.02.2022г.) Трансферните суми и сумите за преотстъпване на
състезателните права се договарят свободно между клубовете.
Чл.8. (Отм. 02.11.2016 г., нов. 15.02.2022г.) Трансфер или преотстъпване на
състезателни права на спортист, представлявал Република България, на друга
държава се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на
младежта и спорта.
Чл.9. (Отм. 02.11.2016 г., нов 15.02.2022г.) Посредническа дейност в полза
на спортист или спортен клуб за придобиване, изменение, прекратяване или
трансфер на състезателни права може да се осъществява от посредник, при спазване
на изискванията на българското законодателство и FIVB.
Р А З Д Е Л IV
ТРАНСФЕРНА КОМИСИЯ (ТК). ПРАВОМОЩИЯ
Чл.10. (Отм. 02.11.2016 г.)
Чл.11. (Изм. 15.02.2022г.) TK решава спорни въпроси, възникнали във
връзка с:
1. картотекирането на състезатели;
2. статута на състезателите аматьори, професионалните състезатели и
състезателите ненавършили 18 години;
3. трансфера на състезатели;
4. придобиването, прекратяването, отнемането и възстановяването на
състезателни права.
Чл.12. ТК разглежда въпросите, свързани с отказ на администриращия орган
на БФВ да извърши картотека и/или сигнал от волейболен клуб за неправомерно
извършена картотека.
Чл.13. (1) (Изм. 02.11.2016 г., Отм. 15.02.2022г.)
(2) (Отм. 15.02.2022г.)
Чл.14. (1) (Изм. 02.11.2016 г.; Изм. 14.09.2017 г., Изм. 15.02.2022г.)
Състезател под 18 години, при навършване на 18 год. възраст следва 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 състезателят под 18 години е редовно
картотекиран през последните 2 спортно-състезателни години, преди навършването
на 18 год. възраст. Не е собствен клубът, в който състезателите са преминали по
силата на договор за временно преотстъпване на състезателни права. ВК, в периода
след навършване на 17 години от съответния състезател, но не по-късно от датата
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на навършване на пълнолетие от състезателя, следва да отправят писмена покана до
състезателя, с когото ще сключат първи професионален договор. Екземпляр от
поканата с подпис на състезателя, че е запознат с нея, следва да бъде изпратен в
БФВ в 14-дневен срок от подписването й. При неспазване на горното изискване,
спортистът може самостоятелно да договаря условията за придобиване на
състезателни права към определен волейболен клуб.
(2) (Изм. 02.11.2016 г.) 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 БФВ 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 волейболен клуб.
(3) (Изм. 15.02.2022г.) Срокът на първия професионален договор е не повече
от 3 /три/ години. Минималното възнаграждение по първия професионален договор,
което клубът трябва да предложи на състезателя, е поне месечна заплата в размер
на минималната работна заплата за страната към момента на подписването на
договора, която подлежи на автоматично актуализиране спрямо минималната
работна заплата за страната, определена с постановление на министерския съвет,
Ако състезателят и Волейболният клуб не се споразумеят за по-ниско заплащане,
нито Волейболният клуб е готов да заплаща на състезателя сумите, съгласно
настоящия правилник, то състезателят е свободен да определи към кой волейболен
клуб да се състезава, като волейболният клуб няма право да претендира за
заплащане на обезщетение/такса развитие на състезателя. Договор за получаване на
стипендия, стимули или друго финансово подпомагане – не се счита за първи
професионален договор.
(4) (Нова 15.02.2022г.) В случаите, когато състезател навършва 18 години
преди започването на подготовка със съответния клуб за спортно-състезателния
сезон, следващ навършването на 18 години от състезателя, действието на
професионалния договор може да бъде отложено и да започне не по-късно от два
месеца преди началото на спортно-състезателния сезон, следващ навършването на
18 години от състезателя.
(5) В случаите, когато състезател е навършил 18 години, но не е завършил
средното си образование преди датата на започване на спортно-състезателния сезон,
действието на професионалния договор може да бъде отложено и да започне не покъсно от два месеца след завършване на средното образование на състезателя, но не
по-късно от навършване на 19 години на състезателя.
(6) (Изм. 14.09.2017 г., изм. 15.02.2022 предишна ал. 4) Когато собственият
клуб няма отбор, участващ в Държавното първенство за мъже или жени,
състезателят може свободно да сключи професионален договор с друг клуб.
(7) (Нова 15.02.2022г.) Състезател, който не е получил покана за сключване
на първи професионален договор при условията и сроковете съгласно настоящия
правилник може да премине свободно в друг клуб, считано от по-късната дата
между датата, следваща датата на приключване на последния мач на последната
възрастова група на националното първенство или датата, следваща датата на
официално завършване на средното си образование.
(8) (Изм. 14.09.2017 г., предишна ал.5) Състезателните права на състезател
под 18 години са на клуба, който има действаща картотека за същия за участие в
националните шампионати на страната към момента на навършване на 13
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/тринадесет/ години от съответния състезател. От този момент нататък промяна в
картотекирането във волейболен клуб различен от този, в който е бил картотекиран
към датата на навършване на 13 /тринадесет/ години е възможна след предоставяне
в БФВ 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, то състезателят може да бъде картотекиран във
волейболен клуб, различен от този, в който е бил картотекиран към датата на
навършване на 13 /тринадесет/ години или последващ клуб, в който е бил
трансфериран при условията на настоящия правилник, само след заплащане на БФВ
на такса развитие в размер съгласно съответната Тарифа на БФВ (приложение
Тарифа към настоящия правилник). Така определената такса следва да бъде
заплатена на БФВ най-късно до последния ден на картотекирането на състезателите
в сроковете, определени от БФВ. Платената такса към БФВ се заплаща на
предходния клуб в срок до два месеца.
(9) (Изм. 14.09.2017 г., 15.02.2022г. предишна ал.6) Когато собственият клуб
има отбор, участващ в Държавното първенство за мъже или жени, в случай, че
състезателят 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 таксата развитие, съгласно Тарифата за размера на такса
развитие на състезатели в БФВ.
(10) (Изм. 14.09.2017 г., Изм. 15.02.2022г., предишна ал.7) Състезателните
права на състезател под 18 години могат да се преотстъпват и временно от един
клуб на друг, като преотстъпването се извършва чрез подписване на договор между
отдаващия и приемащия клуб с нотариална заверка на подписите, както и изразено
писмено съгласие на състезателя и на неговите родители /попечители/.
Предишна ал.8 (отм. 15.02.2022г.)
(11) (Нова, 15.02.2022г.)) Състезателят аматьор, който е навършил 18г. и
няма действащ договор с Волейболен клуб, може да сменя клубната си
принадлежност в съответствие с трансферните периоди за съответното държавно
първенство с писмено волеизявление без да е необходимо съгласието на
Волейболния клуб, в който последно е бил картотекиран, при условията и сроковете
на чл.14, ал.6 по-горе.
Предишна ал.9 (отм. 14.09.2017 г.)
(12) (Нова, 15.02.2022г.) Всеки състезател може да промени клубната си
принадлежност и в случай, че заплати и/или депозира в БФВ дължащото се
обезщетение, уговорено в договора му, а ако няма такъв - при заплащане в БФВ на
такса развитие, съгласно Тарифата за размера на такса развитие на състезатели в
БФВ.
Чл.15. (Отм. 15.02.2022г.)
Чл.16. (Отм. 14.09.2017 г.)
Чл.17. (Отм. 15.02.2022г.)
Чл.18. (Изм. 14.09.2017 г., Изм. 15.02.2022г.) Управителният съвет на БФВ
приема Тарифа за размера на таксата развитие на състезатели в БФВ.
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РАЗДЕЛV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (Нов 15.02.2022 г. ) По смисъла на настоящия правилник „Трансфер“ е
прехвърляне на състезателните права на състезателите по волейбол (вж. §1., т.19 от
ДР от ЗФВС)
§2. (Изм. 15.02.2022г.) По смисъла на настоящия правилник „Национален
състезател“ е състезател, който в годината на трансфера и/или в предходната е
участвал с Национален отбор в Балкански, Европейски или Световни първенства.
§3. (Нов 15.02.2022 г.) По смисъла на настоящия правилник „Такса за
развитие“ е парична сума за компенсиране на разходите за обучение, развитие и
формиране на състезателя, направени от волейболен клуб за съответния състезател
от навършване на 13 години до навършване на 18 години. Всяка сума, получена в
БФВ по настоящата тарифата, неразделна част от настоящия правилник, се
превежда от БФВ на последния волейболен клуб, в който състезателят е имал
валидна картотека на основание, че състезателят се е обучавал, развивал и
формирал като състезател по волейбол.
§4. (стар § 3) Всеки национален състезател трябва да сключи договор с БФВ.
Състезател на възраст под 18 години трябва да сключи договор с БФВ при спазване
на чл.3 и чл.4 от Закона за лицата и семейството.
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 БФВ, както и актовете на Европейската конфедерация по
волейбол /CEV/ и Международната волейболна федерация /FIVB/.
§2. Настоящият правилник е изменен от Управителният съвет на БФ
Волейбол на 01.08.2016 година, на 02.11.2016 година, на 14.09.2017 година, на
06.10. 2020 година и на 15.02.2022 година.

6

ТАРИФА
за
размера на такса развитие на състезатели в БФВ
към
Правилника на БФВ за условията и реда за трансфер и преотстъпване на
състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти
по волейбол /Правилника/
1/ Настоящата тарифа е неразделна част към Правилника на БФВ за
условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите
аматьори и професионалните спортисти по волейбол.
2/ Ако сума за обезщетение не е предвидена в договора за спортна подготовка
и развитие, и двата клуба не могат да се споразумеят за размера му или в случай, че
състезател не е сключил договор за спортна подготовка и развитие, както и в случай,
че състезател неоснователно е отказал сключване на първи професионален договор
при условията, описани в чл. 14, ал. 3 от Правилника, то новият/приемащият клуб
заплаща на БФВ следната такса, за да бъде картотекиран:
2.1. За състезатели, навършили 13 години и до навършване на 14 години 5000 /пет хиляди/ лева;
2.2. За състезатели, навършили 14 години и до навършване на 16 години –
по 2000 / две хиляди / лева за всяка спортно състезателна година, в която
състезателят е имал валидна картотека в отдаващия клуб, както и в предходен клуб,
от който състезателят е бил трансфериран в отдаващия, но не по-малко от 5000 /пет
хиляди/ лева;
2.3. За състезатели, навършили 16 години и до навършване на 18 години по 3000 /три хиляди/ лева за всяка спортно състезателна година, в която
състезателят е имал валидна картотека в отдаващия клуб, както и в предходен клуб,
от който състезателят е бил трансфериран в отдаващия, но не по-малко от 6000
/шест хиляди/ лева;
2.4. При определянето на таксата по т.2.3, към сумите, описани в нея, се
добавят и тези по т. 2.2.;
2.5. При преминаване на повече от един състезател от един клуб в друг в
рамките на една спортно състезателна година, таксите по-горе се увеличават с 50%
за всеки следващ състезател, след първия;
2.6 Таксите, посочени по-горе, ще бъдат предмет на ежегодна актуализация с
инфлационния индекс на НСИ. Първа индексация ще се извърши през месец януари,
следващ годината на приемане на настоящата тарифа.
3/ Ако състезател е бил картотекиран в повече от една възрастова група за
определена спортно – състезателна година, за тази година се начислява сумата,
която отговаря на възрастта на състезателя.
4/ Всички суми, заплатени на ВК от родител/и на състезателя и/или от
състезателя през спортно-състезателната година се приспадат от дължимата такса в
случай, че се представи договор за подготовка, както и съответните писмени
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документи за заплатените към ВК суми.
5/ За национални състезатели по смисъла на раздел V ДР, § 2 от Правилника,
стойността на горните такси е в двоен размер.
Настоящата тарифа е приета с решение на Управителния съвет на БФВ от
14.09.2017 година и е изменена с решение на Управителния съвет на БФВ от
15.02.2022 година.
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