
 

МНЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА ПФК ЦСКА ЕАД СРЕЩУ БФС 

 

Забраната на входящ трансфер на футболист е противоконституционна. 

Съгласно чл. 35а, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) 

„картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, 

желаещо да бъде картотекирано“. С други думи, да забраниш на един български 

ФК да картотекира футболисти на практика означава да накажеш не клуба, а 

невинните футболисти, които искат да придобият статут на спортисти, като им 

отнемеш правото на труд, което е конституционно провъзгласено (чл. 48 от 

Конституцията на РБ) и е неотменимо (чл. 57, ал. 1 от Конституцията на РБ). Затова и 

ЗФВС не предвижда налагането на подобен род санкция нито на футболист, нито 

на футболен клуб, който не е и не може да бъде страна по молбата на 

футболиста за картотекиране. 

 

Съгласно Устава на БФС, чл. 70, ал. 3, т. 1 в комбинация с чл. 68, ал. 3, в грубо 

нарушение на ДФЕС, Конституцията на РБ, ЗФВС и ПСТФ на ФИФА (които са 

задължителни за БФС), БФС е делегирал изключителни правомощия на своята 

Дисциплинарна комисия (а не на ИК, президента, вицепрезидента или 

изпълнителния директор на БФС) да налага дисциплинарно наказание „забрана 

за осъществяване на трансфер“ на ФК-членове на БФС. Въпреки незаконния си 

характер, такава санкция хипотетично би могла да се наложи само и единствено 

от Дисциплинарната комисия (ДК) на БФС и то едва след като се проведе 

дисциплинарно производство, в рамките на което се гарантират всички права на 

обвинения ФК. Освен това евентуалното решение на ДК на БФС подлежи на 

обжалване пред Апелативната комисия на БФС и/или Административен съд 

София-град (чл. 120, ал. 2 от Конституцията на РБ). Наказание без съд и присъда не 

се налага от векове!!! Това противоречи на основните принципи на демокрация. 

 

БФС беше осъден от ПФК Славия в Административен съд София-град през м. 

декември 2010г., тъй като в началото на 2010г. лицето Лечков и БФС спряха 

картотекирането на Илия Илиев в ПФК Славия по същия незаконен начин, по който 

БФС действа спрямо ПФК ЦСКА в момента. 
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