
ПРАВИЛНИК 
ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА ХОКЕИСТИТЕ 

 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се урежда придобиването и прекратяването на 

състезателните права, определят се условията и реда за промяна на 
клубната принадлежност на хокеисти, редовно картотекирани в  клубове 
по хокей (КХ), редовни членове  на Българската федерация по хокей на 
трева (БФХТ).  
Чл. 1.1 Правилникът определя статута на състезателите, условията и 

реда при тяхното картотекиране, сключване на договори между 
състезателите и хокейните клубове, както и правоотношенията, 
в които влизат те помежду си, с БФХТ или други физически 
или юридически лица във връзка с притежаването и 
упражняването на състезателните им права. 

Чл. 2.  Правомощията да прилага този правилник имат органите и длъжностните 
лица на БФХТ, а да го тълкува, като последна инстанция–Арбитражната 
комисия към БФХТ.  

 
РАЗДЕЛ ІІ 

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 
 
Чл. 3. По смисъла на този правилник, статутът на състезателите в системата на 

БФХТ е: 
• Състезатели – аматьори; 
• Състезатели – професионалисти. 

Чл. 4.  Аматьори са тези хокеисти, които практикуват хокейната игра, без да 
получават специално възнаграждение за това като спазват следните 
принципи: 
• Спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, 
Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото 
поведение; 

• Не употребяват допингови средства и не прилага допингови методи в 
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на 
спортните си постижения; 

• Спазват спортната етика и опазва престижа на спорта; 
• Спазват Устава и регламентите на Международната, Европейската и 
Българската федерация по хокей на трева, уреждащи участието в 
тренировъчната и състезателната дейност; 

• Подлежат на задължителни начални, периодични и предсъстезателни 
медицински прегледи; 

• Изпълняват и спазват решенията на органите на управление на БФХТ 
и КХ в който се състезава и/или членува; 



• Изпълняват спортно-техническите изисквания за постигането на 
високи спортни резултати. 

Чл. 4.1 Аматьорския статут не се променя, ако хокеистите бъдат 
подпомагани в разходите за лечението им, както и с 
компенсации за пътувания, хотели, престой, застраховки и 
други разходи, произтичащи от участието им в спортния 
календар.  

Чл. 5. Състезатели със статут на професионалисти са тези, които упражняват 
хокейната игра от името и за сметка на определен хокеен клуб в замяна 
на възнаграждение, независимо от вида, формата и размера му, 
установено с трудов договор съгласно Кодекса на труда.  

Чл. 6.  Договорите по чл. 5. се сключват в писмена форма с нотариална заверка 
на подписите.  
Чл.6.1  Договорът между хокейния клуб и състезателя, освен 

договореното между страните, следва да съдържа и клаузи, 
които да определят: 

• срок на договора и последствия от едностранното прекратяване; 
• размер на обезщетение, което трябва да изплати неизправната страна; 
• възможности за преотстъпване на друг клуб; 
• задължения на състезателя да спазва вътрешния правилник на клуба, 
както и регламентиращите спортно – състезателната дейност 
документи на БФХТ; 

• участие в национален отбор, когато състезателя е поканен и 
постигната договореност между КХ и БФХТ; 

• задължение на КХ да застрахова състезателя срещу злополука и 
размера на застраховката. 

Чл. 6.2 Договорите се сключват за определен срок, който не може да 
бъде по – малък от един полусезон, а в случаите на чл. 32 не по 
– малък от 2 (две) години.  

Чл. 7.  КХ може да наеме по договор като състезатели с професионален статут, 
лица навършили 18 години.  

Чл. 8.  Договор между състезател и КХ може да бъде прекратен по всяко време, 
както следва: 
• по взаимно съгласие; 
• по вина на клуба; 
• по вина на състезателя. 
Чл. 8.1 При прекратяване на договора по взаимно съгласие, играчът има 

право да попадне в трансферна листа и да премине в друг клуб. 
Чл. 8.2 Когато договорът се прекратява по вина на клуба, играчът 

попада в трансферната листа и може да премине в друг клуб, 
като състезател с изтекъл срок на договора. Трансферната сума 
се определя от трансферния правилник. 

Чл. 8.3 Когато договорът се прекратява по вина на състезателя, той 
може да получи състезателни права в нов клуб, след изтичане 



срока на прекратения договор в съответствие с трансферния 
правилник. 

Чл. 9.  Предсрочното прекратяване на договора се извършва от страните по 
него в съответствие със законодателството в страната. БФХТ не се 
произнася по основанията за прекратяване на договорите.  

Чл. 10. Състезателят може да сключи само един договор с един хокеен клуб. 
Чл.10.1 Всеки договор, сключен с друг клуб, които не притежава 

състезателните права е нищожен, а състезателят нарушил чл. 
10. заплаща глоба в размер на 5 (пет) минимални работни 
заплати. 

Чл.10.2 Нищожен е и всеки втори и последващ договор, сключен от 
състезател със свободни състезателни права, който също се 
санкционира (виж чл.10.1.)  

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 
 

Чл.11.  Състезателните права позволяват на хокеиста да се състезава от името 
на определен клуб (клубове) за определено време. 
Чл.11.1 Състезателните права се предоставят от БФХТ на КХ, само с 

писменото съгласие на състезателя чрез молба-декларация. 
Чл.11.2 Състезателните права принадлежат на състезателя и неговия 

клуб. 
Чл.12. Принадлежността към даден клуб не дава автоматически състезателни 

права на хокеиста от името на този клуб. 
Чл.13. Притежаването на състезателните права се удостоверява от 

състезателната карта, издадена от съответния администриращ орган на 
БФХТ. 

Чл.14. Състезателните права важат само за една спортно – състезателна година 
или част от нея. Състезателните права могат да се предоставят и за повече 
от една спортно – състезателна година, при условие, че има сключен 
договор за предоставянето им между КХ и родителите(при малолетните) и 
на родителите и състезателя( при непълнолетните). Договора не трябва да  
противоречи на законодателството на Р. България и настоящия правилник. 
Състезателните права  могат да бъдат отнемани за период от време  от 
съответните органи на БФХТ. 

Чл.15. Състезателните права в системата на БФХТ могат да получат български 
и чуждестранни граждани. 

Чл.16. Хокеистите имат право да се състезават като:  
Ал.1 
• мъже и жени; 
• юноши и девойки до 18 г.; 
• юноши и девойки до 16 г.; 
• момчета и момичета до 14 г.; 
• деца до 12 г. 
 



Ал.2  
• Аматьори - всички по Ал.1; 
• Професионалисти - само пълнолетни лица. 

Чл. 17. Състезателните права се предоставят съгласно изискванията на този 
правилник.  

 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

 

Чл. 18. Състезателите по хокей – мъже и жени, които по смисъла на този 
Правилник са със статут на аматьори в една спортно – състезателна 
година предоставят състезателните си права само на един клуб, 
независимо от това къде живеят, работят или учат.  

Чл. 19. Предоставянето на състезателни права на хокеисти – аматьори от името 
на повече от един клуб е възможно в следните случаи: 
Чл.19.1 При обединение на два или повече КХ – веднага, с разрешение 

на обединения КХ. 
Чл.19.2 При разделяне на КХ – съобразно желанието на играча за 

членство само в един от новообразуваните клубове. 
Чл.19.3 При изваждане на отбора на КХ от съответната група или 

ликвидиране на КХ – между двата полусезона или от началото 
на новото първенство. 

Чл.19.4 При преотстъпване през трансферните периоди-вж.Чл.35 
Чл. 20. В периода между две спортно – състезателни години хокеиста – аматьор 

може да получи състезателни права в друг КХ. 
Чл. 21. Състезателите по хокей – мъже и жени, които по смисъла на този 

правилник са със статут на професионалисти, задължително трябва да 
имат сключен трудов договор с КХ.  
Чл. 21.1 Предоставянето на състезателни права се извършва след 

депозиране на договора в БФХТ. 
Чл. 21.2 Правото да сключват трудов договор с КХ имат състезателите 

навършили 18 години, които предоставят състезателните си 
права по общия ред.  

Чл. 22. Състезател професионалист може да бъде преотстъпен на друг КХ два 
пъти в рамките на текущата спортно – състезателна година, 
Преотстъпването се счита като трансфер. 

Чл. 22.1Преотстъпен състезател, прекратил договора си с втория клуб по: 
• взаимно съгласие – получава веднага права в КХ, който го е 
преотстъпил; 

• по вина на КХ – получава веднага права в КХ, който го е 
преотстъпил; 

• по вина на състезателя – получава състезателни права в КХ, който го 
е преотстъпил, след изтичане срока на договора по преотстъпването с 
втория КХ.  

Чл. 22.2 Процедурата по прекратяването на договора за преотстъпване се 
извършва от длъжностните лица на БФХТ при задължителното участие на двата 
КХ и състезателя/те.  



Чл. 23. Участието на състезатели професионалисти от името на повече от един 
КХ в една спортно – състезателна година се разрешава при следните 
условия: 
Чл. 23.1 При прекратяване на договора по вина на КХ или по взаимно 

съгласие – само в трансферния период след включване в 
трансферната листа.  

Чл. 23.2 При преустановяване участието или изваждане на КХ от 
съответната група – след включване в трансферната листа – 
само в трансферните периоди.  

Чл. 23.3 При преотстъпване на състезателя на друг КХ.  
Чл. 24. Състезателни права в КХ, могат да получат най – много 3 (трима) 

състезатели – чужди граждани (от страни не асоциирани в Европейския 
съюз), с професионален трудов договор. 
Чл. 24.1 За състезатели чуждестранни граждани - аматьори няма 

ограничение на броя на картотекираните към клуба.   
Чл. 25. Състезатели по хокей получили разрешение за сключване на договор с 

чуждестранни клубове, запазват правата си в предостъпващият ги 
български клуб до изтичане на спортно-състезателната година или 
изтичане срока на договора им След този срок те са със свободни 
състезателни права.  

Чл. 26. Състезатели по хокей сключили договори с чуждестранни клубове с 
разрешение на БФХТ, могат да участват в първенството на България 
само ако са картотекирани в страната в сроковете на съответната 
спортно – състезателна година и договора им с чуждестранния клуб е 
приключил.  

 
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ПОДРАСТВАЩИ  

ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ, МОМЧЕТА, МОМИЧЕТА И ДЕЦА 
 
Чл. 27.  Подрастващите предоставят състезателните си права за ползване в 

лицензиран хокеен клуб създаващ условия за практикуването на спорта 
хокей в съответната възраст и  на основание редовно картотекиране 
имат право да се състезават в официалните прояви на БФХТ.  
Чл. 27.1 Получаването на състезателни права при малолетни и 

непълнолетни се извършва спазвайки разпоредбите на ЗФВС и 
настоящия правилник.  

Чл. 27.2 Промяната на учебното заведение, местожителството и/или 
прекъсването на обучението в рамките на текущата спортно – 
състезателна година не е основание за промяна на 
състезателните права.  

Чл. 27.3 Промяната на учебното заведение, местожителството, 
промяната на членството на родителите в друг КХ, между две 
спортно – състезателни години, е обективно основание за 
промяна на състезателните права.  

Чл. 28. Състезателните права на подрастващите се предоставят на собствения 
им клуб в рамките на спортно-състезателната година, ако те не са 
декларирани от родителя(настойника) при малолетните, от състезателя 



и родителя(настойник) при непълнолетните за по-дълъг период от 
време. 

Чл. 29. В течение на една спортно – състезателна година подрастващите могат 
да се картотекират само в един КХ. 
Чл. 29.1 Участие на подрастващи от името на повече от един КХ в 

рамките на една спортно – състезателна година, се разрешава в 
случаи на обединяване, разделяне или ликвидиране на КХ. 

Чл.29.2 При преотстъпване съгласно трансферния правилник.(TП) 
Чл. 30. Подрастващите могат да променят състезателните си права  си само в 

периода между две спортно – състезателни години по общия ред, на 
основание Трансферния правилник.  

Чл. 31. В КХ за мъже и жени имат състезателни права по всяко време 
неограничен брой подрастващи, но участието им в две или повече 
възрастови групи се регламентира от Наредбата за съответната спортно 
– състезателна година и ТП. 

Чл. 32. Състезателите-аматьори, навършили 18г. имат право да сключат 
първият си трудов договор и да се състезават като професионалисти в 
КХ по собствено желание. Това обстоятелство е в сила при условие, че 
преди това състезателите и техните родители (настойници) не са 
декларирали друго и не дължат обезщетения на други КХ съгласно 
Трансферния правилник. 

 
СВОБОДНИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

 

Чл. 33. Състезател, аматьор който не е предоставил чрез договор състезателните 
си права за повече от една спортно-състезателна година, не дължи 
обезщетение, както и състезател професионалист, който не дължи 
трансферна сума или обезщетение след изтичане на срока или 
преустановяване на действащия му договор съгласно статута на този 
правилник е със свободни права. 

 
РАЗДЕЛ ІV 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 34. Всички случаи за разрешаване на състезателните права на хокеистите 
участващи в администрираните от БФХТ национални първенства и 
турнири се разрешават от БФХТ, а на останалите – от съответния орган 
администриращ дадената проява (първенство). 

Чл. 35. Една спортно – състезателна година обхваща периода от 01 януари 
до 31 октомври. 
• Преминаването на състезател от един КХ в друг се извършва между 
две спортно-състезателни години, в периода от 01 ноември до 31 
декември. 
Преминаването между две спортно-състезателни години се извършва 
след подаване на Заявление-декларрация – образец на БФХТ от 
състезателя до клуба който желае да напусне и до клуба в който ще се 



състезава през следващата спортно-състезателна година. Копия от 
молбите се прилагат в БФХТ. 

• Преотстъпването на състезатели между сезоните се извършва  в 
следните срокове: 
− от 01.12 до 31.01 - за зимния сезон 
− от 01.03 до 31.03 - за  пролетния сезон 
− от 01.08 до 31.08 - за есенния сезон 
Преотстъпването на състезатели през спортно-състезателна година се 
извършва чрез служебна бележка или договор. 

Чл. 35.1 Молбите за преминаване и преотстъпване се придружават с 
документ за внесена такса, която се определя от Наредбата за 
съответната спортна – състезателна година. 

Чл. 35.2 Преминаване и преотстъпване извън регламентираните срокове 
се разрешава след заплащани на наказателна такса определена 
в НПТХ. 

Чл. 36. Клубът, който състезателят желае да напусне, в срок от 14 дни след 
получаването на молбата следва да уведоми БФХТ за становището си.  

Чл. 37. Всеки състезател има право в регламентираните срокове  да подаде 
молба за преминаване  в друг клуб. При условие, че клуба не вземе 
отношение по молбата, преминаването се разрешава от БФХТ. 
Ал.1  През периода между две спортно-състезателни години - без 

разрешение от последния клуб в който е бил картотекиран, но 
при спазване на Чл.35. 

Ал.2  Преотстъпване за друг КХ през една спортно-състезателна 
година се извършва само с разрешението на КХ където 
състезателя е редовно картотекиран и съгласно разпоредбите 
на Наредбата за съответната ССГ. 

Ал.3  Преотстъпващият клуб е длъжен да издаде на ползващият 
служебна бележка или договор за временно ползване на 
състезателя, да информира БФХТ за извършената процедура. 

Ал.4  Преотстъпването се разрешава от Комисията по състезателните 
права и членството (КСПЧ). 

Чл. 38. Състезатели не получили разрешение за преминаване в друг КХ, 
получават състезателни права от името на същия след изтичане на 
спортно-състезателната година през която е подадена молбата. 

Чл. 39. Състезатели с неизяснени състезателни права, по преценка на БФХТ, 
могат да бъдат включвани и да играят  в националните отбори.  

Чл. 40. Клубовете нямат право да отнемат състезателните права на състезатели, 
които желаят да се прекрати или промени членството им, както и на 
състезатели, които са временно преотстъпени.  

Чл. 41. В съответствие с този правилник, органите на БФХТ разрешават и 
следят правата на състезателите, на основание следните представени 
документи: 



• Подадено заявление-декларация (образец БФХТ) заверено със 
становище от двата клуба и подписан от състезателя. 

• Подписан договор между клуба и състезателя – задължителен за 
професионални състезатели.  

• Доказателство за платени такси за преминаване и компенсация – при 
аматьорите и трансферна такса при професионалистите. 

Чл. 41.1 Когато картотекирането на състезател в даден клуб е 
неправомерно по вина на клуба (подправен сертификат, 
недействителен договор, неплатена трансферна сума и др.), 
състезателят е нередовен от датата на картотекирането. За 
всички мачове, в които той е взел участие се присъждат 
служебни загуби.  

Чл. 41.2 Когато картотекирането е неправомерно, не по вина на клуба, 
състезателят губи състезателни права от момента на откриване 
на нарушението. Длъжностното лице, извършило неправо 
мерното картотекиране, носи административна отговорност.  

Чл. 41.3 В случаите на чл. 41.1 и чл. 41.2 виновните лица носят 
гражданска или наказателна отговорност, ако са налице 
законови предпоставки за това.  

 
РАЗДЕЛ V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 42. Всички незасегнати от настоящия правилник въпроси се решават от 
КСПЧ, утвърдена от УС на БФХТ.  

Чл. 43. Неудовлетворените от решенията на КСПЧТ клубове по хокей и 
състезатели, могат да се отнесат до Арбитражната комисия към БФХТ 
като последна инстанция.  

Чл. 44. Правилникът отменя всички издадени досега правилници и решения за 
състезателните права и  трансферите на хокеистите и е в тясна връзка с 
Трансферния правилник и Наредбата на съответната спортно-
състезателна година. 

 

Правилникът е приет от УС на БФХТ на 28 юни 2003 г. 
Актуализиран  от КСПЧ и приет от УС на БФХТ на 13 ноември 2003 г. 
Актуализиран юли 2005 г. 
Актуализиран август 2006 г. 
Актуализиран юли 2008 г. 
Актуализиран септември 2010 г. 
Актуализиран ноември 2011 г. 
Актуализация септември 2014 г. 
 

Изпълнителен директор на БФХТ: (п) 
доц. Антонио Антонов 
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