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НАРЕДБА 
ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛИ В БФДС 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Чл. 1. Настоящата Наредба урежда спортно-състезателните права на 

състезателите по динамична стрелба от клубовете – членове на БФДС. 
 

Чл. 2. Наредбата определя реда и условията за картотекиране на състезатели в 
БФДС. 
 

Чл. 3. Наредбата урежда условията, по които на състезателите се предоставят 
или отнемат състезателни права и се урежда промяната на члеството в клуба, от чието 
име се състезават. 
 

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. 
Чл. 4. (1) Един състезател може да бъде картотекиран само от един клуб. 
 
(2) През една спортно-състезателна година състезателите имат право да 

участват в състезания само от името на клубa от който са картотекирани. 
 

Чл. 5. Състезател, който в течение на годината смени клубното си членство, 
независимо от причините за това, може да придобие състезателни права от името на 
новия клуб, като бъде съответно отново картотекирани след писмено съгласие на 
клуба, в който е бил картотекиран. 
 

Чл. 6. Състезателите – български граждани, пребиваващи извън страната 
запазват правото си за участие в състезания в Република България от името на клуба, 
на който са членове при условие, че са картотекирани в БФДС съгласно изискванията 
на тази наредба. Същите лица имат право да участват и в състава на националния 
отбор по време на международни прояви. 
 

Чл. 7. Състезателите – граждани на друга държава, могат да бъдат 
картотекирани от клуб – член на БФДС и имат право да се участват във всички 
състезания в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на правилата на 
Международната конфедерация по динамична стрелба – IPSC. 
 

Чл.8.Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като 
състезател по динамична стрелба при спазване на разпоредбите на чл.   и   от  акона 
за лицата и семейството. 

 
Чл.9.Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и 

национални състезания от ниво 2 и по-големи 
 
Чл.10 Състезателите, картотекирани при БФДС имат следните задължения: 
(1).Да спазват, настоящата наредбаи всички други правилници, наредби на 

Федерацията и ре енията на нейните органи;  
 
(2).Да спазват Правилата на Конфедерацията и имиджа на БФДС.  
 
(3).Да уведомява Регионалния Директор за участие в международни 

състезания, турнири и други събития и мероприятия. 
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III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
Чл.11. Състезателните права на състезателите по динамична стрелба се 

предоставят и отнемат само от УС на БФДС след представяне на необходимите 
документи от клубовете – членове на БФДС. Картотекирането се извър ва за срок от 
една година. 
 

Чл. 12. Необходимите документи за картотекиране на състезателите са: 
1. Предложение за картотекиране от Председателя на клуба в който 

членува. 
2.  аявление от състезателя или законния му представител, че желае да 

бъде картотекиран към съответния клуб. 
3. Удостоверение от Съдийската колегия за издържан изпит за мерките за 

Безопасност. 
4. Снимка паспортен тип, в електронен формат. 
5.  аверка на личния картон в БФДС от личния лекар на състезателя за 

извър ен периодичен медицински преглед за съответната календарна 
година. Представя се при картотекирането за всяка година. 
 

Чл. 13. (1) БФДС издава спортни карти уникален номер за всеки свой 
картотекиран член. Същите се считат за удостоверение при участие в тренировъчната 
и спортно-състезателната дейност. 
 

 (2) При изгубване или унищожаване на спортната карта, състезателят подава 
молба за издаване на нова спортна карта, която се издава със същия номер и буквен 
индекс, указващ че същата е преиздадена. 
 

(3) При преиздаване на спортна карта състезателят заплаща такса в двоен 
размер на таксата за картотека.  
 

Чл. 14. (1) Данните на всеки картотекиран състезател се въвеждат в електронна 
база данни на БФДС (включително и снимката). 
 

(2) Допуска се изключение в изпълнението на задълженията по чл.11, само в 
случай, че това пречи на изпълнението на служебните задължения на картотекирания 
състезател или поради друга уважителна причина, декларирана писмено от 
председателя на спортния клуб, чийто член е заинтересованото лице. 
 

Чл. 15. Длъжностното лице, определено с ре ение на УС на БФДС да води 
картотекирането носи пълна отговорност за въведените данни. 
 

IV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА. 
Чл.16. Отнемане на състезателни права на състезател се извър ва от УС на 

БФДС при наличие на: 
1. Предложение за отнемане на състезателни права от Председателя на клуба, 

в който е картотекиран, придружено с протокол за взетото ре ение от УС на същия 
клуб. Предложението се разглежда от УС на БФДС в едномесечен срок от 
получаването му.  

2. Неподновяване на картотека съгласно изискванията и в сроковете по тази 
наредба. 

3. Невземане на участие в приетия от БФДС спортен календар за 
предходната година. 

4. Неспортсменско и/или неколегиално поведение и отно ение. 
5. Ре ение на УС на БФДС, взето на основание на мотивирано предложение 
от Дисциплинарната комисия към БФДС. 
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Чл.17. (1) Възстановяване на състезателни права на състезател се извър ва от 

УС на БФДС при наличие на постъпило мотивирано предложение от председателя на 
клуба на състезателя. 

 
(2) Състезателни права отнети на основание чл.16, т. , се възстановяват само 

след повторно издържан изпит за мерките за безопасност. 
 
(3) Състезателни права отнети на основание чл.16 т.5, се възстановяват по 

ре ение на ОС на БФДС. 
 
(4) Състезателните права отнети на основание Чл 16 могат да обжалвани по 

общия ред, съобразно действащата нормативна уредба на Република България. 
  

V. ТРАНСФЕР НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА. 
Чл. 18. Когато състезател е картоекиран от един клуб, смяната на клубното 

членство и картотекиране се извър ва по договаряне между стария и новия клуб.  
 

Чл. 19. (1) Договорите между клубовете и състезателите, както и договорите за 
трансферите между клубовете трябва да са съобразени с българското 
законодателство. 
 

(2) Договорите между клубовете и състезателите (ако има такива) се представят 
в БФДС не по-късно от седем дни след подписването им. 
 

VI. ТАКСИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ. 
Чл. 20. (1) Размерът на таксата за картотекиране се приема от ОС на БФДС. 
 
(2) Лицата, които не са навър или 18 годи на възраст към датата на 

картотекиране не заплащат таксата за картотекиране. 
  
(3) Хора с увреждания, заплащат половината от пълния размер на таксата за 

картотекиране  

 
Чл. 21. (1) Крайният срок за подновяване на картотеката на състезателите по 

динамична стрелба е 31.01. за съответната състезателна година. 
 
(2) Картотеката е валидна, когато са изпълнени едновременно следните 

условия: 
1. По банковата сметка на БФДС са получени в срока по настоящата наредба 

таксите за всички състезатели – членове на клуба, който ги картотекира. 
2. По електронна поща на Регионалния Директор на IPSC и на Секретаря на 

БФДС е получен списък с картотекираните състезатели и техните данни по образец. 
Списъците на картотекираните състезатели и техните данни се изпращат само от 
Председателите на клубовете 

 
Чл. 22. (1) Новокартотекирани състезатели могат да се картотекират и след 

31.01. за съответната състезателна година по определения за това ред и срокове. 
 
(2) Не се счита като нова картотека възстановяването на състезателни права 

във връзка с разпоредбите на настоящата наредба. 
 
Чл. 23. Картотекирането важи за календарната година и до 31.01на 

следващата.  
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Чл. 24. Всички спорове отнасящи се до картотекирането на състезателите по 
динамична стрелба се ре ават от УС на БФДС. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Настоящата Наредба е приета с протокол от заседание на УС на БФДС от 

18.01.2010 г. и променена от ОС на БФДС на 21.02.2015г.  и влиза в сила от датата на 
приемането промяната и. 

§2. Настоящата Наредба отменя всички съществуващи до тази дата други 
правилници и наредби за картотекиране и трансфер на състезатели в БФДС. 

 


