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ПРАВИЛНИК 
 

за условията и реда за картотекиране на 
 Български Чирлидинг Съюз 

 
 

Чл.1. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права по 

смисъла на чл.11, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото 

възпитание и спорта за определено физическо лице, придобиващо статута на 

спортист по чирлидинг, батон туърлинг или мажоретни спортни дисциплини. 

          (2) Право да бъдат картотекирани имат лица, които отговарят на следните 

условия: 

 Да са български граждани, граждани на страни членки на Европейския 

съюз или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в 

Република България. 

 Да членуват в спортен клуб, редовен член на БЧС. 

 Да не членуват в друга спортна организация, която разива и 

администира сродни дисциплини. 

          (3) Малолетни и непълнолетни лица се картотекират при спазване на чл.3 и 

чл.4 от Закона за лицата и семейството – изразено писмено желание от лицето, 

както и от негов родител или настойник. Не се картотекират малолетни лица под 7 

годишна възраст. 

 

Чл.2. (1) Картотекирането има срок една спортно-състезателна година – от 31 

януари до 31 декември на съответната календарна година. 

          (2) Картотекирането се извършва в срок от 03 януари до 31 януари на 

съответната календарна година. 

(3) След 31 януари, в срок до 10 дни преди състезание от Държавния спортен 

календар, се допуска картотекиране на нови състезатели - некартотекирани през 

предходната  година, както и до 5 състезатели, картотекирани през предходната 

година към клуба, който ги предлага. 

 

Чл.3.  (1) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, в който е 

член според данните в регистъра на картотекираните състезатели. 

 

Чл.4.  (1) На всеки картотекиран спортист, БЧС издава лична състезателна карта. 

Картата има пореден номер и съдържа данните на спортиста по документа за 

самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. 

 
 

Чл.5. (1) БЧС води годишен регистър на картотекираните състезатели (Картотека), 

съдържащ трите имена, дата на раждане и номера на състезателните карти на 

спортистите. 

(2) Всяко лице се картотекира в съответствие с данните, съдържащи се в 

документа му за самоличност или акта за раждане, както и в съответствие с други 

данни (адрес, телефон, мейл), които лицето е предоставило доброволно. 

(3) Всяко картотекирано лице притежава уникален номер, с цел надлежното 

му идентифициране от заинтересована страна. 
 



 

 

Чл.6.  (1) Спортистите по чирлидинг, батон туърлинг и мажоретни спортни 

дисциплини, удостоверяват състезателните права със собствената състезателна 

карта. 

 

Чл.7.  (1) Наличието на редовна картотека е условие за участие в национални и 

международни състезания. 

 

Чл.8. (1) Български Чирлидинг Съюз може да отнеме състезателни права на 

картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно. 

(2) За определен период от време се налага: 

2.1. по инициатива на БЧС при констатирани нарушения на: 

а/ Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните 

актове, регламентиращи спортната дейност в Република България; 

б/ устава, настоящия правилник, наредбите и решенията на 

управителните органи, регламентиращи дейността на съюза; 

в/ тренировъчната и състезателната дейност. 

2.2. по мотивирано предложение от страна на: 

а/ спортния клуб, който с картотекирането е предоставил 

състезателни права на спортиста; 

б/ председателя на Националната комисия по допинг контрол; 

в/ Европейският Чирлидинг Съюз (ECU) и/или Международния 

Чирлидинг Съюз (ICU). 

2.3. Спортист, който премине в друг спортен клуб в срока на 

картотеката, без разрешение и е участвал в състезания от негово име. 

2.4. При заличаване регистрацията на спортния клуб, до приемането 

на спортиста за член на друг клуб. 

(3) Окончателно се налага: 

а/ по взаимно съгласие на страните; 

б/ при писмено изразено желание на картотекираното лице; 

в/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на 

картотекираното лице; 

 

Чл.9. При обединяването на два и повече спортни клуба на територията на едно 

населено място, освободените спортисти могат да променят клубната си 

принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по 

техен избор. Обединеният спортен клуб е длъжен да им предостави писмено 

разрешение. 

 

 

Чл.10. При прекратяване на дейността или членството на даден клуб на 

територията на страната, освободените спортисти могат да променят клубната си 

принадлежност и да получат състезателни права от името на друг спортен клуб по 

техен избор. 

 

Чл.11. При разделянето на един спортен клуб на два или повече клуба, всеки 

спортист може да промени клубната си принадлежност, като писмено заяви пред 

Български Чирлидинг Съюз своето желание от името на кой спортен клуб иска да 

получи състезателни права. 



 

 

Чл.12. Неуредените от този правилник въпроси се решават от Управителния съвет 

на Български Чирлидинг Съюз. 

 

Чл.13. Този Правилник се приема на основание чл.35, ал.1 от Закона за 

физическото възпитание и спорта и чл.14, ал.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за физическото възпитание и спорта. 

 

 

Правилникът е приет и утвърден с протокол от заседание на Общо събрание на 

Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 година и влиза в сила от 

датата на неговото приемане. 
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