
 1

 

 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К   
 

 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 
НА СПОРТИСТИТЕ, КАРТОТЕКИРАНИ В БФМП 

(По чл.20, ал.3 от ППЗФВС и чл.35б,чл.35в, чл.35г   от ЗФВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2013 г. 

Изменен и допълнен с решение на ОС на БФМП от 31 Януари 2017г. 



 2

Раздел І 

Клубна принадлежност на спортистите при обединение, разделяне и 

разформироване на клубове и отбори 
 

 Чл.1. Картотекираните спортисти в БФМП могат да се състезават през една 

спортно-състезателна година от името на само един клуб по модерен петобой, 

независимо къде живеят, учат или работят, освен в някои случаи изрично уредени с 

настоящия правилник. 

 Чл.2.(1) При обединение на два или повече клуба, състезателите, които остават в 

новия обединен клуб получават състезателни  права, от негово име като представящ ги 

в картотеката на БФМП. 

  (2) Нерегистрираните в новия клуб състезатели, придобиват права от името на 

друг, по техен избор клуб, при спазване на условията на настоящия правилник, без да 

се иска съгласието на клуба, в който досега са се състезавали. 

 Чл.3. Ако един клуб се раздели на два или повече клуба, то неговите състезатели 

получават права от името на един от отделилите се клубове по модерен петобой, при 

спазване на останалите условия на настоящия правилник. 

 Чл.4. В случай, че даден клуб разформирова отборите си или преустанови да 

развива модерен петобой, състезателите придобиват състезателни права от името на 

друг клуб, по техен избор, без да е необходимо съгласието на клуба, в който до този 

момент са се състезавали.  

Раздел ІІ 

Клубна принадлежност и прехвърляне на състезателни права за ученици  и 

студенти 
 
 Чл.5. Състезателите - ученици, които в течение на дадена учебна година се 

преместят в ново училище, от друго населено място, поради промяна на 

местоживеенето, придобиват веднага състезателни права от името на нов клуб. 

Състезателите над 18г, както лица под 18г, непълнолетни (от 14 до 18г.) и малолетни 

под 14г., в лицето на своите родители/настойник, са задължени да уведомяват 

писмено клуба от който са упражнявали състезателните си права, че преминават в друг 

клуб и копие от това уведомление се изпраща до БФМП.  
 Чл.6. Ученици постъпили в спортно училище придобиват състезателни права от 

името на избран от тях клуба. 

Чл.7. Състезатели приети за редовно обучение в учебни  заведения с прием над 

средно образование (висше, полувисше и др.) могат да запазват  правата си в клуба от 

името на който са се състезавали до момента на постъпването им в съответното учебно 

заведение или по техен избор придобиват права за студентски  клуб по модерен 

петобой, членуващ в БФМП, без съгласие на досегашния клуб. 

Чл.8. Състезатели, напуснали, прекъснали или завършили образованието си 

могат да променят клубната си принадлежност по реда на правилника за 

състезателните права и този правилник с молба до приемащия клуб, като последният 

може да заплати компенсационна трансферна сума ако има такава, на изпращащия 

клуб в който са се състезавали до момента на постъпването им в съответното учебно 

заведение.   
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Чл.9. Независимо от членството си в различните клубове по модерен петобой, 

състезателите студенти имат право да се състезават в студентските първенства, от 

името на ВУЗ, в който учат. 
Раздел III 

Прехвърляне на състезателни права и правила за трансфер 
 

 Чл.10.(1) Състезателните права на спортист могат да се прехвърлят от клуба, 

където е картотекиран и от чието име се състезава на друг клуб, вследствие на което 

състезателят променя клубната си принадлежност. 

 Изменен - (2) Прехвърлянето може да стане по два начина: 

А) с изрично разрешение на първоначалния (изпращащия) клуб по модерен 

петобой дадено в писмена форма или 

Б) чрез възмезден договор за трансфер, сключен между двата клуба по модерен 

петобой (изпращащ и приемащ). 

 (3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателните права на спортистите 

се извършва след като той или законният негов представител (родители, попечители, 

настойник) даде писмено съгласието си. 

(4) При преминаване на състезател/ка в нов клуб без трансферен договор, 

бившият клуб получава средства за извоюваните от него точки за последната година, в 

която той е бил член на този клуб. През първата календарна (състезателна) година 

средствата за този състезател се начисляват по 80% за бившия и 20% за новия клуб, 

през втората календарна (състезателна) година средствата за този състезател се 

начисляват по 50% за бившия и 50% за новия клуб, през третата календарна 

(състезателна) година средствата за този състезател се начисляват по 20% за бившия и 

80% за новия клуб. 

Нов – чл.10 а(1) Органът, който следи за спазването на състезателните права на 

отделните състезатели, картотекирането им и прехвърлянето от един клуб по модерен 

петобой в друг клуб на територията на страната е Управителния съвет към Българската 

федерация по модерен петобой. 

(2) УС на БФМП е органът който взима решения във връзка с промяна на 

състезателните картотеки от един клуб в друг, респективно при преминаването на 

състезатели от един клуб в друг клуб. 

(3) УС на БФМП е и органът който налага наказание на провинилите се 

състезатели в случай на констатирано нарушение на правилата за преминаване на 

състезатели от един в друг клуб, както и дава мотивирано предложение на ОС на БФМП 

за налагане на наказание на провинилите се клубове в тази връзка. 

Чл.11.(1) При желание за преминаване от един клуб в друг, състезателите или 

законните им представители (в случаите на малолетни и непълнолетни спортисти), са 

задължени да подадат писмена молба до клуба който напуска. 

 (2) Клуб по модерен петобой, който състезателят желае да напусне, в срок от 14 

дни след получаване на молбата, следва да уведоми писмено БФМП за становището си 

по молбата за промяна на клубната принадлежност на състезателя. 

(3) Независимо от това, дали е получено или не мнението на досегашния клуб, 

УС на БФМП постановява решение, с което прехвърля правата на състезателя или 

отказва прехвърлянето. УС на БФМП може да делегира правото си за вземане на тези 

решения на Арбитражната комисия по правата и членството на състезателите (АКПЧС). 
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(4) УС на БФМП може да откаже трансфер на състезател в друг клуб по модерен 

петобой, когато по отношение на него има подаден сигнал от клуб който го е 

картотекирал, по реда на чл.25 (1) от състезателния правилник. 

(5) УС на БФМП може да делегира правото си за вземане на тези решения на 

Арбитражната комисия по правата и членство на състезателите (АКПЧС).  

(6) При наличие на правновалидно сключен договор за трансфер, страните по 

него го представят за вписване и картотекиране в БФМП, заедно с писменото съгласие 

на спортиста, чиито права се трансферират.  

 Чл.12. Всеки състезател има право, да подаде молба за прекратяване на 

състезателните си права към даден клуб по модерен петобой. При условия, че клубът 

не е взел отношение по молбата съответните състезателни права към този клуб се 

прекратяват служебно след тримесечен срок и състезателят може да бъде 

картотекиран, по избор от друг клуб. 

 Чл.13. Състезатели неполучили разрешение за преминаване в друг клуб, могат 

да бъдат картотекирани от името на новия клуб, след изтичане на спортно 

състезателната година и ако нямат наложена санкция с мярка отнемане на 

състезателни права. 

 Нов - Чл.13а При констатирано нарушение на правилата за промяна на клубната 

принадлежност на състезателите установени с този правилник УС на БФМП налага 

следните санкции: 

 А) глоба по реда на чл.10, ал.4 по-горе от този правилник – при констатиране на 

малозначителност на нарушението; 

 Б) лишаване от състезателни права за определен период от време – при 

констатиране на сериозно нарушение на правилата определени с този правилник и 

 В) лишаване от състедателни права доживотно – при констатиране на 

изключително тежко нарушение на правилата установени с този правилник, при тежко 

накърняване на имиджа на спорта модерен петобой и администриращата го 

федерация БФМП, при констатиране на изключително тежко нарушение на спортната 

етика и морал като последица от извършване на нарушение по този правилник. 

Раздел IV 

Международен трансфер на състезателни права 

 
 Чл.14.(1) С договор за международен трансфер спортна организация (клуб) се 

задължава да прехвърли или предостави на чуждестранна организация състезателните 

права на състезател срещу определена цена. 

 (2) С договорът за международен трансфер се уреждат трансферни отношения с 

международен елемент. 

 (3) За международния трансфер на състезателни права се прилагат съответно 

правилата за вътрешния трансфер, посочени в предходния раздел, освен ако в този 

раздел на правилника няма предвидена специална уредба за определени хипотези. 

 Чл.15.Състезателите нямат право да сключват трансферни договори с 

международен елемент  и да дават съгласие за сключване на такива договори без 

изрично писмено съгласие на клуба по модерен петобой от името на който са 

картотекирани и упражняват състезателните си права и без санкцията на БФМП. 

Чл.16. Състезатели, включени в националните отбори по модерен петобой, 

сключващи договори с чуждестранни спортни организации са задължени да участват в 

подготовката и провеждането на първенствата от международния спортен календар на 
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БФМП и изпълнението на това задължение се обезпечава с включването на изрична 

клауза в договора за трансфер. 

Чл.17. Състезатели трансферирани в чуждестранен клуб не могат да сключват 

личен договор с него за срок по дълъг от една спортно-състезателна година.  

Чл.18. Състезателите, които са наказани с временно или постоянно отнемане на 

състезателните им права не могат да сключват договор с чуждестранна спортна 

организация. 

Чл.19. Състезатели, които учат в чужбина могат да променят клубната си 

принадлежност при следните условия: 

1. Писмено разрешение от името на клуб от който са били картотекирани са 

упражнявали състезателните си права преди да заминат в чужбина и копие от това 

разрешение до БФМП; 

2. Състезателят да е изпълнил договора си с клуба, ако има такъв. 

Чл.20.(1) Договорът за трансфер на състезателни права може да съдържа клаузи, 

уреждащи специфични условия на трансфер относно участието на състезателите в 

националния отбор на България по модерен петобой и условията за преотстъпването 

по времетраенето на договорните отношения. 

(2) Разходите на състезателите за транспорт и стимули при повикване за участие 

в подготовката и състезанията на националния отбор са за сметка на чуждестранната 

спортна организация и се предвиждат в специална клауза в договора за трансфер. 

Нов – Чл.21. (1) Всеки състезател, който желае да се състезава от името на друга 

държава, различна от България, респективно да представлява друга национална 

федерация – различна от БФМП, има право на участие във всички състезания от 
календара на Международната федерация по Модерен петобой (UIPM) и всички 

останали международни състезания и турнири от международният календар  само и 

единствено при спазването на следните ограничения (забрани): 

А) във всички състезания от календара на Международната федерация по 

Модерен петобой (UIPM) и/или администрирани от UIPM, както и всички състезания и 

турнири от международният календар,  само и единствено след като са изтекли най-

малко ДВЕ (2) години считано от датата на последното състезание на което 

състезателят е представлявал България, респективно се е състезавал под 

раководството на БФМП  

Б) в състезание което се провежда на Олимпийски игри, само и единствено след 

като са изтекли най-малко ТРИ (3) години считано от датата на последното състезание 

на което състезателят е представлявал България, респективно се е състезавал под 

раководството на БФМП. 

(2) Горните ограничения не се прилагат или могат да бъдат намалени сроковете 

по тях само и единствено по взаимно съгласие на изпращащата национална федерация 

(БФМП) и приемащата национална федерация изразено в писмен вид, като това 

писмено двустранно съгласие следва да бъде изрично утвърдено от Изпълнителният 

Комитет на Международната федерация по Модерен петобой (UIPM). 

 

Преходни заключителни разпоредби 

 

       § 1. Настоящият правилник е вътрешен нормативен акт на БФМП и спазването му е 

задължително за всички клубове по модерен петобой – редовни членове на 

федерацията. 
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       § 2. Правилникът отменя всички действащи досега правилници и решения, 

отнасящи се до уреждане на правоотношения свързани със състезателни права, и 

статута на състезатели по модерен петобой и влиза в сила на следващия ден след 

утвърждаването му от Министъра на физическото възпитание и спорта. 

       § 3.Решаването на спорове по приложение на този правилник и конкретизиране на 

срокове става с Решение на УС на БФМП, като той може да делегира тези си права на 

Арбитражната комисия по правата и членството на състезателите (АКПЧС), при 

съответно прилагане на чл.27 от ПРАВИЛНИКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО, 
ПРЕКРАТЯВАНЕТО, ОТНЕМАНЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА И ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ 
НА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ, УЧАСТВУВАЩИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-
СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ. 

       §  4. Неуредените в този правилник въпроси се решават от УС на БФМП. 

       § 5. Правилникът се приема на основание чл.20, ал.3 от ППЗФС и чл.35б,чл.35в и 

чл.35г  от ЗФВС. 

        § 6. Настоящият правилник е приет на заседание на УС па БФМП с решение от 
Протокол 1/08.03.2013г. и влиза в сила след утвърждаването му от Министъра на 
физическото възпитание и спорта по реда на чл.20, ал.3 от ППЗФВС, изменен и 
допълнен по решение на ОС на БФМП от 31 януари 2017г. 

 


