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По предложение на спортния министър наскоро бе гласувана от МС и оповестена в ДВ 

(бр. 3 от 2011 г.) нова, четвърта, алинея към чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за 

физическото възпитание и спорта, която гласи: „Прехвърлянето или преотстъпването на 

състезателни права на друга държава на състезател със статут на високоразряден 

спортист се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на 

физическото възпитание и спорта“ 

 

Тази разпоредба е неприложима на практика. Тя е противоконституционна и 

противоречи на чл. 45 от Договора за функциониране на Европейския съюз. 

 

1. Тази нова разпоредба е в противоречие с правилото за автономност на спортните 

асоциации да регулират чисто спортните аспекти (каквото е картотекирането на спортист 

придобил чуждо гражданство), приложимо в рамките ЕС. Чл. 19, ал. 4 ППЗФВС няма да 

намери практическо приложение върху българските спортисти, придобили чуждо 

гражданство, нито върху съответните международни спортни асоциации, които не са 

базирани в България и съответно не са длъжни да се съобразяват с българското 

законодателство. 

Есенцията на труда на професионалните спортисти е участието им в официални 

спортни състезания (Босман). С други думи, това участие е пряко свързано с упражняването 

на едно от основните човешки права, което е и конституционно провъзгласено – правото на 

труд (чл. 48 КРБ), което е неотменимо (чл. 57, ал. 1 КРБ). Очевидно е, че, ако министърът не 

даде предварително писмено съгласие за прехвърлянето или преотстъпването на 

„състезателните права“ на състезател със статут на високоразряден спортист на друга 

държава, той ще наруши правото на труд на спортиста и правото му на свободно движение 

в ЕС. Важно е да се отбележи, че в повечето цивилизовани държави националните 

състезатели (поне в колективните спортове) се състезават за националните отбори на 

основание допълнителни трудови договори подписани с националните асоциации, нещо 

което явно не е съобразено от МФВС при изготвяне на предложението за промяна в 

ППЗФВС, тъй като практиката у нас не е такава. 

 

2. С решението на Съда на ЕС по делото Босман концепцията за „състезателни права” 

бе провъзгласена за противозаконна, тъй като ограничава свободата на движение на 

работниците в ЕС, което противоречи на сегашния чл. 45 ДФЕС. Единствената възможна 

връзка между професионалния спортист и клуба (респективно асоциацията) е договорът 

между тях. 

„Състезателните права”, представляващи в основата си правото на спортиста да участва 

в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб, са права на личността (intuitu 

personae). На практика не е възможно да се определи преминаването на един спортист от 

един клуб/асоциация в друг/а като „прехвърляне“ или „преотстъпване“ на „състезателни 

права“ или договорът между двата клуба или двете национални асоциации като договор за 

„покупко-продажба на състезателни права“, за разлика от продажбата на стоки или друго 

имущество. Това е така, защото клубът/асоциацията не притежава право на собственост 

или еквивалентно притежание върху „правата“ на спортиста. Подобни права на 

собственост са немислими, независимо от приложимото право към отношенията между 

клуб/асоциация и спортист. 

В контекста на договор за „трансфер на състезателни права“, „прехвърляне“ или 

„преотстъпване“ би трябвало да се осъществи по два начина: 1) чрез прехвърляне на 

правото върху трудовия договор; или 2) под формата на прекратяване на трудовия договор 

със стария клуб/асоциация и подписа на друг трудов договор с новия клуб/асоциация. И в 

двата случая, старият клуб/асоциация изразява съгласието си за прехвърляне на правото 
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върху трудовия договор или за прекратяване на стария трудов договор (в зависимост от 

случая) при получаване на плащането, което замества загубата на услугите на спортиста, а 

новият клуб/асоциация приема прехвърлянето на съществуващия трудов договор или се 

съгласява да сключи нов трудов договор със спортиста, както и спортистът се съгласява да 

премине в новия клуб/асоциация като подпише трудов договор с него/нея. 

 

В заключение, концепцията за „състезателни права“ е много остаряла и незаконна 

в рамките на ЕС от 1995 г. (Босман). Няма друга държава в ЕС, която да определя 

правила за „прехвърляне“ или „преотстъпване“ на „състезателни права“ в своето 

спортно законодателство, тъй като никой не е и не може да бъде собственик на 

„правата“ на спортиста освен самият спортист. 


