ПРАВИЛНИК
(по чл.8 от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта)
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УЧАСТВУВАЩИ В
ТРЕНИРОВЪЧНАТА И СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ЕСТЕТИЧЕСКА ГРУПОВА ГИМНАСТИКА
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Глава първа
Общи положения
Чл.1.(1) С настоящия Правилник се уреждат условията за предоставянето,
прекратяването и отнемането на състезателни права и за регламентиране на
СТАТУТА
на
спортистите,
участвуващи
в
тренировъчната
и
спортносъстезателната дейност на Българска Федерация Естетическа групова
гимнастика (БФЕГГ), както и правилата за трансфер на състезателни права.
(2) Този правилник се изготви и прие от Управителния съвет (УС) на БФЕГГ
в изпълнение на изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта
(ЗФВС), чл.8 от Правилника за прилагане на ЗФВС и Устава на БФЕГГ.
Чл.2. УС на БФЕГГ определя условията и реда на картотекиране на
спортистите в съответствие със Закона, чл. 8-22 от Правилника за
приложение на ЗФВС, както и Устава на БФЕГГ и правилниците и наредбите
на МФЕГГ.
Глава втора
Предоставяне на състезателни права. Картотекиране
Раздел І
Състезателни права
Чл.3. По предложение на своите членове – клубове по естетическа групова
гимнастика, БФЕГГ предоставя състезателни права на спортистите и ги
картотекира, като състезатели, които са български или чужди граждани, ако
на последните е разрешено, по съответния ред, дългосрочно пребиваване в
Република България.
Чл.4.(1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да
участвува в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, както
и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.
(2) Спортистът е длъжен (обвързан) да упражнява състезателните права, като
се състезава само от името на клуба, който го е предложил за придобиване
на състезателни права и за съответното картотекиране или от името на клуба
в който правомерно, по съответния ред, е трансфериран.

Раздел ІІ
Картотекиране на състезателите по стетическа групова гимнастика
Чл.5. Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за
определено физическо лице, придобиващо статута на спортист-състезател.
Чл.6.(1) Право да бъдат картотекирани имат лицата, които са български
граждани или са чужди граждани, пребиваващи законно дългосрочно в
страната.
(2) Картотекирането на пълнолетни лица (над 18 г.) се извършва само след
изразено лично писмено желание от лицето подлежащо на картотекиране.
(3) Лице на възраст под 18 г. може да бъде картотекирано като спортист
състезател по плувни спортове при спазване на разпоредбите на чл.3 и чл.4
от Закона за лицата и семейството както следва – с писмено изразено
желание на лицето и писмено съгласие на техните родители или попечители;
Чл.7. (1) Състезателите по естетическа групова гимнастика се разпределят в
следните възрастови групи:






Деца - 8-10 годишни;
Деца 10-12 годишни;
Деца 12-14 годишни;
Девойки;
Жени.

Чл.8.(1) Картотекирането се извършва от БФЕГГ по писмено предложение на
членуващ в нея клуб, придружено с документите, предвидени в чл.6, ал.2 и
ал.3 на този правилник. Срок до 01 Март на съответната година.
(2) Картотекирането и произтичащите от него състезателни права имат срок
за една спортно-състезателна година.
(3) Картотекирането след крайната дата се разрешава само на състезатели
живяли повече от 3 месеца извън страната или за новоучредени клубове.
(4) Таксата за картотекирането при спазване на сроковете по ал.1 и 2 на
настоящия член е в размер на 1(един) лев.

(5) При неспазване срока за картотекиране по ал.1 клубовете заплащат освен
таксата по ал.4 и глоба от 5(пет) лева за всеки състезател, чието
картотекиране е просрочено. По този ред с глоба картотекирането може да
се осъществи.
Чл.9. Предложението за картотекиране по смисъла на чл.8, ал.1 от настоящия
правилник се изготвя от съответния клуб и включва като задължителни
приложения, следните документи:
1. Списък по образец на представените за картотекиране състезатели,
разделени по възраст – 2 екземпляра. В списъка се записват трите имена на
състезателите, ЕГН. Списъкът се заверява с подпис и печат от Преседателя на
клуба и ръководителя на медицинската служба, където е проведен годишния
периодичен медицински преглед;
2. Документ за самоличност на спортиста при картотекиране (лична карта
или удостоверение за раждане);
3.Състезателна карта по образец, изготвена предварително от представящия
спортен клуб, със залепена актуална снимка на спортиста и попълнени данни
на пишеща машина или ръкописно, но с четлив печатен шрифт.
4. За непълнолетни спортисти се представя писмено съгласие за
картотекиране от родител или настойник;
Чл.10.(1) БФЕГГ извършва картотекирането, след като се увери в
изправността, комплектността по документи и правомерността на
постъпилото предложение от съответния клуб, за всеки състезател
индивидуално, и вписва предложеното лице и неговите данни в отделен
специален регистър на състезателите по естетическа групова гимнастика.
(2)За удостоверяване на извършеното картотекиране, съответно вписването
в регистъра на състезателите, БФЕГГ издава на всеки състезател официален
документ, по образец - състезателна карта. Картата има пореден номер и
съдържа данните на лицето по документите му за самоличност или
удостоверението му за раждане и неговата актуална снимка.
(3) Спортистите удостоверяват придобитите си, по този ред, състезателни
права с представяне на състезателната си карта и документ за самоличност
(лична карта, международен паспорт или удостоверение за раждане).
Чл.11.(1) Данните за състезателите използувани и обработвани при
картотекирането и вписването им в съответния регистър на състезателите,

така както е предвидено в този правилник, попадат в категорията “лични
данни” по смисъла на чл.2 от Закона за защита на личните данни.
(2) БФЕГГ при осъществяването на дейността по картотекирането и воденето
на регистъра на състезателите по естетическа групова гимнастика извършва
администрирането на личните данни при спазване на изискванията на
Закона за защита на личните данни и Правилника за дейността на Комисията
за защита на личните данни и нейната администрация.
Глава трета
Отнемане и прекратяване на състезателните права на спортистите по
Естетическа групова гимнастика
Чл.12. Състезателните права, произтичащи от картотекирането се
прекратяват в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на състезателя и спортния клуб;
2. при едностранно писмено изразено желание на картотекираното лице,
или негов законен представител (родител, настойник, попечител);
3. с изтичане срока на картотекирането, ако то не бъде продължено;
4. при смърт или поставянето под пълно запрещение на картотекираното
лице;
5. при окончателно отнемане на правата по реда на този правилник;
6. при заличаване на регистрацията на спорния клуб;
Чл.13.(1) БФЕГГ може да отнеме състезателните права на картотекиран от
нея спортист за определен период от време или окончателно.
(2) Мерките по ал.1 се налагат от БФЕГГ по инициатива на Управителния
съвет (УС) на федерацията или по мотивирано предложение на:
1. спортния клуб предложил картотекирането на състезателя за текущата
година;
2.БФЕГГ;
3. националната комисия по допингов контрол;
4. международните спортни организации МФЕГГ, в случаите
предвидени в техните правила;
Чл.14.(1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчна
дейност, произтичащи от картотекирането могат да се отнемат временно и

постоянно при констатирани сериозни нарушения на:
1. Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за
неговото прилагане, настоящия правилник, Устава на БФЕГГ, правилата на
МФЕГГ и другите нормативни документи (правилници, наредби и
инструкции) по приложение на ЗФВС издавани от МС и ММС;
2. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес;
3. Нормативните документи и решения на УС на БФЕГГ;
(2) Решение за отнемане на състезателни права се постановява и при
наличие на влязла в сила присъда с наложено наказание на лицето, за
извършено престъпление от общ характер.
Чл.15.(1) Отнемането на състезателните права по предходния член се
извършва от БФЕГГ.
(2) Органите, пред които се развива производството са:
- УС на федерацията като окончателна инстанция;
Глава четвърта
Промяна на клубна принадлежност, прехвърляне на състезателни
права и правила за трансфер

Раздел І
Клубна принадлежност на спортистите при обединение, разделяне и
разформироване на клубове и отбори
Чл. 16. Картотекираните спортисти в БФЕГГ могат да се състезават през една
спортно-състезателна година от името на един спортен клуб, независимо
къде живеят, учат или работят, освен в някои случаи изрично уредени с
настоящия правилник.
Чл.17.(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 БФЕГГ.
(2) Освободените от отборите на 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
членували.
Чл.18. Ако един клуб се раздели на два или повече клуба, то неговите
състезатели получават права от името на някой от отделилите се спортни
клубове, при спазване на останалите условия на настоящия правилник.
Чл.19. В случай, че даден клуб разформирова отборите си или преустанови
дейност, състезателите придобиват състезателни права от името на друг
клуб, който те желаят, без да е необходимо съгласието на клуба, в който до
този момент са членували.

Раздел ІІ
Прехвърляне на състезателни права и правила за трансфер
Чл.20.(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.
(2) Прехвърлянето може да стане с разрешението на първоначалния
(изпращащия) клуб или чрез възмезден договор за трансфер, сключен
между двата клуба (изпращащ и приемащ).
(3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателните права на
спортистите се извършва след като той или законният негов представител
(родител, попечител, настойник) даде писмено съгласието си.
Чл.21.(1) Договорите за трансфер се сключват в писмена форма с нотариална
заверка на подписите и се вписват в специален трансферен регистър, който
се води от БФЕГГ.
(2) Трансферната цена е предмет на свободно договаряне между страните.
Чл.22.(1) При желание за преминаване от един клуб в друг, състезателите
или законните им представители (в случаите на малолетни и непълнолетни
спортисти), които променят членството си, са задължени да подадат писмена
молба до БФЕГГ с копие до клуба, който напускат.

(2) Спортният клуб, който състезателят желае да напусне, в срок от 14 дни
след подаване на молбата, следва да уведоми писмено БФЕГГ за
становището си по молбата за промяна на клубната принадлежност на
спортиста.
(3) Независимо от това, дали е получено или не мнението на досегашния
клуб, УС на БФЕГГ взема решение, с което прехвърля правата на състезателя
или отказва прехвърлянето.

Раздел ІІІ
Международен трансфер на състезателни права
Чл.23.(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.
Чл.24. Състезателите нямат право да сключват трансферни договори с
международен елемент и да дават съгласие за сключване на такива
договори без изрично писмено съгласие на БФЕГГ и спортния клуб от името
на който са картотекирани и упражняват състезателните си права.
Чл.25. Състезатели, които учат в чужбина могат да променят клубната си
принадлежност при следните условия:
1. Писмено разрешение от БФЕГГ и спортния клуб от името на който са били
картотекирани и са упражнявали състезателните си права преди да заминат в
чужбина;

Глава пета
Статут на състезателите по естетическа групова гимнастика
Чл.26. (1) Състезател по естетическа групова гимнастика е този спортист,
който практикува тази гимнастика в спортен клуб по естетическа групова
гимнастика, член на БФЕГГ и е картотекиран по реда на глава втора от този
правилник, но това не е основна професия за него и не е обвързан със
спортния клуб чрез договор (трудов или друг вид) чрез който да получава
регулярно възнаграждение срещу системно участие в спортносъстезателния и тренировъчен процес.
(2) Състезателните права на състезателя възникват от акта на
картотекирането по представяне от съответния спортен клуб.
Чл.27. За състезателят важат всички разпоредби от настоящия правилник.
Чл.28. (1) Състезателят може да бъде подпомаган финансово със средства
от спортния клуб или БФЕГГ за покриване на разходите по участието в
тренировъчната и състезателна дейност (образование, пътни, дневни,
хотел, медицинско обслужване, медикаменти, витамини и др.).
(2) Състезателите могат да получават награди и други материални
поощрения за постигнати високи спортни резултати.
Чл.29. Състезателите са длъжни:
1. Да спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта,
Етичния кодекс за спорта и Конвенцията за насилието и лошото поведение
при провеждане на състезания и ползване на спортни обекти;
2. Да не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в
тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните
си постижения;
3. Да спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
4. Да спазват общозадължителните актове на международните спортни
организации (МФЕГГ), уреждащи участието в тренировъчната и
състезателната дейност;
5. Да се подлагат съзнателно на задължителните начални, периодични и
предсъстезателни медицински прегледи;

6. Да изпълняват разпоредбите на нормативните документи и решенията
на БФЕГГ;
7. Да изпълняват съзнателно и целенасочено спортно- техническите
изисквания за съответния спорт с оглед постигане на заложените в
тренировъчните планове спортни резултати.

Преходни заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият правилник е вътрешен нормативен акт на БФЕГГ и
спазването му е зъдължително за всички спортни клубове – редовни членове
на федерацията.
§ 2. Правилникът отменя всички действащи досега правилници и решения,
отнасящи се до уреждане на правоотношения свързани със състезателни
права, трансфер на права и статута на състезатели по плувни спорестетическа
групова гимнастика и влиза в сила на следващия ден след утвърждаването
му от Министъра на физическото възпитания и спорта.
§ 3.Решаването на спорове по приложение на този правилник и
конкретизиране на срокове става с Решение на УС на БФЕГГ.
§ 4. Правата и задълженията на спортистите, картотекирани до влизането в
сила на правилника, се запазват до изтичане срока на картотеката.
§ 5. Неуредените в този правилник въпроси се решават от УС на БФЕГГ.
§ 6. Правилникът се приема на основание § 2 от преходните и заключителни
разпоредби на Правилника за приложение на Закона за физическото
възпитание и спорта (ДВ, бр.64 от 18.07.2003 г.)
БФ

