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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Футболният клуб е основна структурна единица
в системата на Българския футболен съюз, която
осъществява дейността си на териториален
принцип,
съответствуващ
на
държавното
административно-териториално деление.

Член 2.

Футболният клуб е регистриран като юридическо
лице по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ или Търговския закон
/ТЗ/.

Член 3.

В БФС могат да членуват съдебно регистрирани
футболни клубове, чиито отбори задължително
участвуват в първенствата и турнирите в системата
на БФС, плащат членски внос и разполагат с
изискващата се материална база.

Член 3.1.

Членуването в БФС е доброволно, без ограничение
по отношение на политическа, етническа и
религиозна принадлежност на лицата, които са
членове на ФК.

Член 3.2.

ФК - член на БФС задължително се лицензира,
в зависимост от Статута на клуба, Закона за
физическото възпитание и спорта, Ръководството
за национално клубно лицензиране в Република
България и нормативните документи на Съюза.
РАЗДЕЛ II
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА КЛУБА

Член 4.



Футболният клуб е юридическо лице със законно
избрано ръководство, което извършва общественополезна дейност чрез практикуването и развитието
на футболната игра на територията на клуба..

Член 4.1.

Футболните клубове - членове на БФС стриктно
съблюдават и изпълняват изискванията на Устава
на БФС.
РАЗДЕЛ III
РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Член 5.

Футболният клуб е длъжен да оповести
в регистрационните си документи своето
наименование, емблема, седалище, официален
стадион, правна форма, клубни цветове, дата на
основаване и извадка от регистъра на лицата,
които го представляват и имат право да подписват
от името на клуба.

Член 5.1.

Регистрационните документи на футболния клуб
се представят пред съответните органи на ММС и
БФС.

Член 5.2.

Утвърждаването на ФК се извършва на първия
конгрес на БФС, следващ след датата на
регистрация на клуба.

РАЗДЕЛ IV
НАИМЕНОВАНИЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА КЛУБА
Член 6.

Новоучреден клуб не може да приеме
наименованието на вече съществуващ клуб от
същото населено място.

Член 7.

Футболният клуб може да смени наименованието
си с повторна регистрация само преди започване
на нова спортно-състезателна година.

Член 8.

Футболният клуб-участник в турнирите на УЕФА,
може да промени името си след изтичането на
съответния цикъл на турнирите и преди започване
на новата спортно-състезателна година.



Член 9.

Футболният клуб не може да вземе името на
прекратил съществуването си или изваден от
първенствата друг ФК в продължение на 5 (пет)
години. След това той се регистрира в съда и в
БФС на общо основание.
РАЗДЕЛ V
ПРАВА НА КЛУБА

Член 10.

Футболният клуб-член на БФС има право:
1. Да участвува в дейността на БФС за постигане
на определените в устава цели.
2. Да поставя за обсъждане и решаване от
компетентните органи на БФС важни въпроси,
свързани с развитието на футбола в страната
3. Да бъде информиран за дейността и решенията
на органите на БФС.
4. Да участвува в първенствата  на БФС по реда на
съответното класиране и съгласно нормативните
документи на Съюза.
5. Да ползува услугите на неговите административни
органи и да отнасят своите въпроси към неговите
комисии.
6. Да участвува в работата на Конгреса на БФС
съгласно
представителството,
определено
съобразно Устава.

Член 10.1.



В европейските турнири на УЕФА участвуват само
футболни клубове-членове на БФС придобили това
право, представени от БФС и утвърдени от УЕФА.

РАЗДЕЛ VI
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛУБА
Член 11.

Футболният клуб-член на БФС е длъжен:
1. Да спазва стриктно Устава на БФС.
2. Да изпълнява решенията на Конгреса и ИК,
на съюзните органи, както и регламентиращите
документи и вътрешните актове на БФС.
3. Да заплаща в определените срокове членските
и лицензионните вноски, както и отчисленията
в определените от закона размери от сумите,
реализирани при трансфера на футболисти.

Член 11.1.

Решенията на администриращите органи се
обжалват само по установения в нормативните
документи ред.

Член 11.2.

Футболният клуб организира и участвува в
приятелски международни срещи и турнири в
страната и в чужбина само с разрешение на БФС,
който трябва да бъде предварително уведомен
в едноседмичен срок. За приятелски срещи и
турнири между български отбори този срок е 36
часа.

Член 11.3.

Футболният клуб - участник в първенствата и
турнирите в системата на БФС безусловно признава
на организатора на срещите /БФС/ правата
за реклама и телевизионните им излъчвания
при предоставен процент от постъпленията за
участвуващите клубове.
Тези права са законодателно обосновани в
измененията на Закона за физическото възпитание
и спорта от 15.06.2000 г.



РАЗДЕЛ VII
ОБЕДИНЕНИЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ
НА КЛУБОВЕТЕ
Член 12.

Обединение

Член 12.1.

Обединение на два или повече аматьорски
футболни клубове е възможно само между две
спортно-състезателни години и само на територията
на една област. Новият ФК поема чрез договор с
бившите ФК активите и пасивите на обединените
клубове, включително и представителството си в
първенството според категорията и класирането
на бившите клубове.

Член12.2.

Обединението на два или повече професионални
футболни клубове е възможно при посочените погоре условия и в съответствие с изискванията на
Търговския закон и нормативната база на БФС.

Член 12.3.

Обединението на два или повече клуба с различен
статут е   възможно при посочените по-горе
условия и в съответствие с изискванията на
нормативната база на БФС.

Член 13.

Разделяне
Разделение на един ФК на два и повече ФК е
възможно само между две спортно-състезателни
години и само на територията на една област при
спазване на изискванията за получаване на нови
наименования и на условията за разделяне на
имуществото, активите и пасивите, включително
и състезателната категория на представителния
отбор.

Член 14.



Ликвидиране
Ликвидирането на футболния клуб става съгласно
изискванията на закона, по който клубът е
регистриран в съда.

РАЗДЕЛ VIII
ЧЛЕНСТВО ВЪВ ФУТБОЛНИЯ КЛУБ
Член 15.

Във футболния клуб могат да членуват само
физически лица, подали молба за членство и
заплащащи редовно членски внос, без разлика
на етническа, национална, верска и политическа
принадлежност.

Член 15.1.

Членовете в клуба са:
- извънредни - под 16 г.
- редовни
- над 16 г.
- почетни
- записани в специална книга

Член 15.2.

Във ФК не могат да членуват по време на срока
на договора футболисти с неаматьорски статут
/професионалисти/
ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 16.

Всички членове на клуба имат право да учствуват
в организационния и спортно-състезателния му
живот, както и да ползват уредите, съоръженията и
помещенията от материалната база на клуба.

Член 16.1.

Членовете на клуба могат да бъдат жители и на
други населени места извън територията на която
е регистриран клубът.

Член 17.

Редовните членове имат право на един глас в
Общото събрание на клуба, който не може да бъде
делегиран другиму.

Член 17.1.

Клубове с голяма членска маса вместо общо,
провеждат делегатско събрание, като сами
определят квотата на делегатите и квотата на
членовете, които избират един делегат.



Член 17.2.

Редовните членове имат право да избират и да
бъдат избирани на ръководни длъжности в клуба и
за делегати на по-висшите форуми в системата на
БФС.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 18.

Членовете на футболния клуб задължително
признават, спазват и се подчиняват на Устава
и Правилниците на футболния клуб, както и на
Устава и Правилниците, документите и решенията
на БФС.

Член 19.

Членството във футболния клуб се установява
единствено с редовно заверена членска карта или
квитанция за платен членски внос.

Член 19.1.

Футболният клуб е длъжен да води на отчет своите
членове и да следи за редовното плащане на
членския внос.
РАЗДЕЛ IХ
СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

Член 20.

Структурата, ръководството, законодателните,
изпълнителните и контролните органи на ФК се
определят от изискванията на закона, по който
клубът е съдебно регистриран.
РАЗДЕЛ Х
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Член 21.



Ръководството
на
футболния
клуб
има
задължението
да
осигури
необходимите
финансови средства за успешното изпълнение на
определените от Устава цели и задачи и на първо
място за безпроблемно участие на отборите му в
съответните първенства.

Член 22.

Финансовите
средства,
принципите
на
осигуряването им, приходоизточниците и начина на
изразходването им се определят от Устава на ФК,
от нормативните документи на БФС и от  законите
на страната.
РАЗДЕЛ ХI
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В Б Ф С

Член 23.

Членството на футболния клуб в БФС се прекратява
доброволно по решение на членовете му, съгласно
изискванията на закона.

Член 24.

Прекратяване на членството на футболния клуб в
БФС настъпва при следните случаи:

Член 24.1.

С едностранно изявление за напускане по
собствено желание по решение на компетнетният
управителен орган на съответния ФК.

Член 24.2.

Изключване на ФК от БФС. ФК може да бъде
изключен и при поведение на негови членове или
служебни лица, уронващи престижа и авторитета
на БФС, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо

Член 24.3.

С прекратяването на ФК като юридическо лице или
обявяването му в несъстоятелност.

Член 24.4.

При отпадане поради невнасяне на установените
членски и лицензионни вноски и системно
неучастие в дейността на БФС, което се констатира
с решение на ИК. То може да бъде обжалвано пред
конгреса.

Член 25.

Изключването на отбора на съответния клуб
от турнирите на УЕФА и ФИФА , респективно
първенствата и турнирите на БФС не води до
автоматичното изключване на футболния клуб от
Българския футболен съюз.



РАЗДЕЛ ХII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26.

Футболните клубове-членове на БФС съгласно
Устава на Съюза се делят на:
- професионален футболен клуб (ПФК);
- аматьорски футболен клуб   
(АФК);

Член 26.1.

Статут на професионален ФК се получава след
изпълнение на
определени, поставени от БФС
лицензионни условия, съгласно изискванията на
Ръководството за национално клубно лицензиране
в Република България.

Член 27.

Постановките на Устава на БФС и на този
Устройствен правилник, задължително намират
отражение в Устава, Правилниците и документите
на футболния клуб-член на БФС.

Член 28.

Преобразуването на професионални футболни
клубове по Търговския закон, не може да променя
класирането на отборите и преминаването им в
различни състезателни категории.

Член 29.

Този Устройствен правилник е неразделна част от
Устава на Българския футболен съюз.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Настоящият Статут урежда правата и задълженията
на ФК, който ползва професионални футболисти
с договори и футболисти с аматьорски статут
и се състезава в съответните професионални  
първенства в системата на БФС.

Член 2.

Статутът регламентира взаимоотношенията между
отделните ПФК и между ПФК и БФС.

Член 3.

ФК придобива този статут чрез получаване на
лиценз от БФС, по силата на Ръководството за
национално клубно лицензиране в Република
България.

Член 4.

БФС чрез този Статут определя изискването
за придобиване и отнемане лиценза на ПФК с
професионален отбор със съответните последствия
от това за клуба.
РАЗДЕЛ II
АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 5.

ПФК се регистрира като юридическо лице по
Търговския закон. Такъв ПФК продължава чрез
договор с бившия ФК дейността му, като приема
правата върху отборите, включително спортната
квалификация и състезателната им категория.

Член 6.

ПФК се задължава да уважи правото на
организатора на съответното първенство да
сключва договори с преносители на образ и звук,
съобразно Статута на УЕФА и изискванията на
международното законодателство.

12

Член 7.

ПФК задължително сключва договори само с
лицензирани треньори, получили лиценз от
БФС. При наемането на чуждестранни треньори
е необходимо и разрешение за работа от
Националната служба по заетостта /НСЗ/.

Член 8.

ПФК е задължен да има най-малко 11 (единадесет)
ангажирани с договори професионални футболисти,
получили лиценз от БФС за "А" ФГ и аналогично 7
(седем) - за "Б" ФГ.

Член 8.1.

ПФК има право да сключва договори и с
чуждестранни футболисти, получили разрешение
за работа в България от Национална служба по
заетостта /НСЗ/ за съответния клуб с лиценз от
БФС.

Член 8.2.

ПФК е задължен да застрахова срещу трудова
злополука и заболяване всички свои професионални
футболисти за застрахователна сума, не по-малка
от 2000 лева за всяка спортно-състезателна година
или за част от нея.

Член 9.

ПФК
задължително
осигурява
техническо
ръководство със специалисти ангажирани с трудови
договори.

Член 9.1.

ПФК задължително се представлява пред БФС
и другите ПФК от вписваното (те) в съдебната
регистрация лице (а) или от писмено упълномощен
от ръководството на ПФК и лицензиран от БФС
негов служител.
При това се заявяват и служителите имащи право
на подпис.
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РАЗДЕЛ III
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Член 10.

ПФК доказва икономическата си стабилност пред
БФС с представянето на:

Член 10.1.

Декларация за финансовата състоятелност на
клуба за съответната спортно-състезателна
година.

Член 10.2.

Декларации и доказателства за уредени
взаимоотношения по трансфер на състезатели към
друг ПФК /ФК/ и БФС.

Член 10.3.

Декларации и доказателства за уредени други
задължения към ПФК /ФК/ и БФС.

Член 10.4.

Декларации и доказателства за изплатени
задължения
към
държавното
обществено
осигуряване,
задължителното
пенсионно
осигуряване, здравното осигуряване и фонд ПКБ.

Член 10.5.

Застрахователни полици като доказателство,
че професионалните футболисти на клуба са
застраховани от ПФК срещу трудова злополука и
заболяване за застрахователна сума, не по-малка
от 2000 лева за всяка спортно-състезателна година
или за част от нея.

Член 11.

ПФК задължително планира и изразходва 20 % от
бюджета си за издръжка на детско-юношеската
школа.

Член. 12.

ПФК представя в БФС счетоводен баланс за общите
приходи и разходи от предходната финансова
година и с отделна извадка на тези, които се
отнасят за детско-юношеката школа.
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РАЗДЕЛ IV
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Член 13.

ПФК регистрира преди началото на спортносъстезателната година лицензиран от БФС
стадион, на който да провежда срещите на
представителния си отбор и то на територията, на
която е регистриран клуба.

Член 13.1.

ПФК доказва пред БФС допълнително наличието
на най-малко два тренировъчни терена, които
приоритетно да бъдат използувани от ДЮШ.

Член 13.2.

Участниците в европейските турнири на УЕФА,
чиито стадиони не отговарят на изискванията на
централата, своевременно заявяват стадион в
друг град /отговарящ на тези изисквания/, където
ще играят срещите си.

РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Член 14.

ПФК задъжително отговаря на следните клаузи:

Член 14.1.

Спортна квалификация на представителния отбор,
основаваща се на спортно-техническото класиране
в групата, осигуряващо участието в съответната
категория първенство.

Член 14.2.

Да поддържа и води учебно-тренировъчна и
състезателна дейност с най-малко 5 /пет/ отбора и
2 /две/ подготвителни групи в ДЮФ.
В съответствие със спортната им квалфикация
тези отбори задължително участвуват в:
а/ първенствата за деца, юноши младша и старша
възраст;
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б/ юношеските турнири за купата на БФС за
междинните възрасти;
Член 14.3.

При възможност, да развиват футбола сред жените
и девойките.
РАЗДЕЛ VI
ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ

Член 15.

Футболните клубове, отговарящи на законовите
изисквания, Ръководството за национално клубно
лицензиране в република България и настоящия
Статут, по тяхна молба получават лиценз на ПФК
от БФС.

Член 16.

Лицензът урежда задължителното приемане
от страна на ПФК на всички документи на БФС
(посочени в лицензиония договор) и решенията на
неговите органи, срещу което БФС му разрешава да
се състезава в съответните категории първенства.

Член 16.1.

Във "А" ФГ и "Б" ФГ участват само лицензирани
футболни клубове.
РАЗДЕЛ VII
ПОЛУЧАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Член 17.

ФК, отговарящи на условията на настоящия Статут
и изпълнили процедурата по получаването на
лиценз от БФС, получават статут на ПФК.

Член 18.

ПФК от "А" ФГ и "Б" ФГ без лиценз се изважда
автоматично от състава на съответната група и от
предстоящата спортно-състезателна година има
право да се състезава в съответната “В” АФГ със
статут на аматьорски ФК.

Член 19.

ПФК от "А" ФГ и "Б" ФГ, които по същностни и
(или) по процудерни причини по смисъла на този
Статут не получи лиценз на ПФК, от началото
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Член 19.1.

на предстоящата спортно-състезателна година
участва в първенствата на съответните “В” АФГ на
териториален принцип.
Лицензиран ПФК, който през срока на валидност
на лиценза виновно наруши което и да е условие
(я) за издаването му, се наказва с отнемане на
лиценза.
Това се установява и решава от Лицензионната
комисия при БФС, издаваща лиценза.

Член 19.2.

ПФК от "А" ФГ и "Б" ФГ не получава лиценз, ако не
е изплатил финансовите си задължения към други
ПФК /ФК/ и БФС.
При финансови задължения към свои футболисти,
включително и към тези, чиито договори са изтекли
и прекратени,потърпевшите могат да предявят
претенциите си по съдебен път.

Член 20.

ПФК може да върне лиценза си в течение на
спортно-състезателната година с последствия,
указани в член 18.

Член 20.1.

ПФК от "Б" ФГ, който едновременно с връщането на
лиценза преустанови участието си в първенството,
от следващата спортно-състезателно година може
да се състезава само на равнище областна група.

Член 21.

Необходимите изисквания за получаване на лиценз
се доказват пред Лицензионната комисия на БФС в
указаните срокове.
За целта е в сила Ръководството за национално
клубно лицензиране в Република България.

Член 22.

ПФК, възпрепятстван да предостави или изпълни
някое(и) условие(я), критерии за лицензиране,
може да получи лиценз на основание на обосновано
приемане на задължение (я) в определени срокове,
вписани в конкретен договор.
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Член 23.

Степента, критериите и размерът на изискванията
по силата на този Статут, както и изискуемите се
документи за утвърждаването им, се определят
ежегодно съобразно условията и изскванията на
Ръководството за национално клубно лицензиране
в Република България.

Член 24.

Лицензът на ПФК се издава за 1 (една) спортносъстезателна година.
РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25.

Неполучаването, отнемането, връщането и
изгубването на лиценза, предопределя незабавен
аматьорски статут на ПФК и автоматично
прекратява валидността на договорите на
професионалните му футболисти. Такъв клуб
трансферира своите професионални футболисти
като професионалисти само до края на найблизките два трансферни периода, следващи
изгубването на професионалния статут на клуба.
След това тези играчи се трансферират като
аматьори.

Член 26.

Изискванията за лицензиране се отразяват в
условията на лиценза даден от БФС и които ПФК
приема за безусловно задължителни.

Член 27.

Лицензът произтича от този Статут и е неразделна
част от него.

Член 28.

ПФК има право да членува в Професионалната
футболна лига и да участва в организацията и
управлението й. С изгубването на лиценза си
ПФК автоматически прекратява и членството си в
Лигата.

18

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

СТАТУТ
НА
АМАТЬОРСКИ
ФУТБОЛЕН КЛУБ

СОФИЯ, 2005 г.

19

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Настоящият Статут урежда правата и
задълженията на аматьорския ФК.

Член 1.1.

Статутът регламентира взаимоотношенията
между отделните ФК и между ФК и БФС.

Член 2.

АФК по смисъла на настоящия Статут е клуб,
който може да ползва само футболисти с
аматьорски статут.

Член 3.

АФК  задължително участва с отборите си в
съответните аматьорскипървенства на БФС.
РАЗДЕЛ II
АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 4.

АФК са отделни юридически лица, регистрирани в
съда според изискванията на съответния закон и
се представляват единствено от посоченото (ите) в
съдебния регистър на клуба лице (а). Те посочват
задължително и лицата имащи право на подпис.

Член. 4.1.

АФК се лицензират от БФС съгласно Ръководството
за национално клубно лицензиране в Република
България.

Член 5.

АФК задължително приемат свой Устав и
Правилници,
регламентиращи
дейността
им. Те не могат да противоречат на Устава и
регламентиращите документи на БФС, както и на
този Статут.
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РАЗДЕЛ III
ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Член 6.

АФК ежегодно изготвя свой щат и бюджет.

Член 6.1.

АФК задължително планира и изразходва наймалко 50 % от  бюджета за издръжка на детскоюношеската си школа.

Член 7.

Наличното и придобитото имущество на АФК се
ползува изцяло за спортно-състезателната дейност
на клуба

Член 8.

Аматьорски ФК, осъществил трансфер на
футболист в ПФК /ФК/, урежда взаимоотношенията
си с тях по изискванията на Трансферния
правилник и на Правилника за състезателните
права на футболистите.
РАЗДЕЛ IV
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Член 9.

АФК доказва наличието на стадион на територията,
на която е регистриран клуба, отговарящ на
изискванията посочени за АФК в Ръководството
за национално клубно лицензиране в Република
България, съобразно съответното равнище
на участие на представителния му отбор в
първенствата и турнирите.

Член 9.1.

АФК задължително предоставя представителния си
стадион за изявите на детско-юношеските отбори,
освен ако за това няма други помощни терени, на
които те да осъществяват учебно-тренировъчната
и състезателна дейност.

Член 9.2.

АФК задължително регистрира цветовете на
екипите си в началото на всяко първенство пред
администриращия орган.
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РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Член 10.

АФК се състезават в различните аматьорски
категории първенства на БФС в съответствие със
спортната им квалификация.

Член 11.

АФК приоритетно развиват детско-юношеския
футбол.

Член 12.

АФК имат право да назначават на щат само
лицензирани треньори, както и да поверяват
отделни отбори на нещатни треньори на
доброволни начала.
РАЗДЕЛ VI
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 13.
Член 14.

АФК при изпълнение условията на настощяия
Статут, имат права да се състезават в съответните
категории първенства в системата на БФС.
АФК имат право да участвуват в организацията,
управлението и административното ръководство
на Аматьорската футболна лига и БФС.

Член 15.

АФК имат и следните допълнителн права:

Член 15.1.

Да се отнасят до компетентните футболни органи
за съдействие по изпълнение на договори или
регламентирани задължения, произтичащи от
спортните взаимоотношения между клубовете.

Член 15.2.

Да подпомагат своите футболисти в разходите
за учението им,   да компенсират разноските
за пътувания, хотел, престой и други разходи,
произтичащи от участието им в тренировки и
срещи.
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Член 15.3.

Да изплащат и да получават обезщететение за
преминаването на футболисти в и от своя клуб.

Член 16.

АФК нямат следните права:

Член 16.1.

Да встъпват с футболистите си в трудово-правни
взаимоотношения, ползувайки ги като състезатели.

Член 16.2.

Да изплащат от бюджета на ФК премии на спортнотехническото ръководство на отбора за спечелени
точки и класиране.
Това важи и за ръководните и административни
кадри на ФК.
РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17.

Всички необходими документи и доказателства за
защита на Статута се представят пред органите,
администриращи първенствата от съответната
аматьорска категория, преди началото на всяка
спортно-състезателна година.

Член 18.

ФК, неотговарящи на изискванията на този Статут,
не се допускат до участие в съответните първенства,
независимо от придобитото по спортно-технически
показатели право.

Член 19.

При определени условия и гаранции АФК може да
защити отделни клаузи в този Статут с представяне
на допълнителни доказателства и гаранции пред
администриращия орган в определени от него
срокове.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Предмет на Статута е дейността на треньора
по футбол в системата на Българския футболен
съюз.

Член 2.

Целта на Статута е да определи:

Член 2.1.

Длъжностните наименования на треньорите;

Член 2.2.

Организацията на обучение и квалификация;

Член 2.3.

Придобиване на правоспособност и лицензиране;

Член 2.4.

Регистрация на треньорите;

Член 2.5.

Реда за назначаване и освобождаване от
длъжност;

Член 2.6.

Договори;

Член 2.7.

Правата и задълженията;

Член 2.8.

Социална защита.
РАЗДЕЛ II
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

Член 3.

Длъжностните наименования на треньорите по
футбол в cистемата на БФС са:

Член 3.1.

Старши треньор по футбол (мениджър).

Член 3.2.

Треньор по футбол.

Член 3.3.

Учител - треньор по футбол.

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Член 4.
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Не се разрешава на никого да преподава (тренира)
състезатели или отбор, ако не притежава официално
призната диплома /издадена от НСА "В.Левски",

специалност "футбол"; Треньорска школа по футбол
при БФС и НСА; лицензирана от УЕФА по силата
на Конвенция на УЕФА за взаимно признаване
на треньорската квалфикация/, регистрираща
квалификацията за изпълнение на тази длъжност.
Член 5.

Обучението и квалификацията на треньорите по
футбол в системата на БФС се извършва от:

Член 5.1.

Треньорска школа на БФС в две направления:
а)Направление за кандидати със средно
образование, предназначено за обучение на кадри
в областта на аматьорския футбол и квалификация
на действащи треньори за професионалния
футбол.
б) Направление за международна квалификация.

Член 5.2.

Национална спортна академия за кадри с висше
образование за аматьорския и професионалния
футбол.

Член 5.3.

Треньорски школи по футбол в чужбина, които са
признати от УЕФА, ФИФА и националните футболни
асоциации, при взаимно сключени споразумения с
БФС за взаимно признаване на дипломите.
Дипломи, издадени от Треньорските школи
признати от УЕФА по силата на "Конвенция на
УЕФА за взаимно признаване на треньорската
квалификация"
РАЗДЕЛ IV
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ
(ТРЕНЬОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ)

Член 6.

На успешно завършилите Треньорската школа
на БФС, Националната спортна академия специалност "Футбол" и Треньорските школи в
чужбина се издава диплома и лиценз за треньор

27

по футбол, които са официалните документи,
удостоверяващи правоспособността на треньора
по футбол.
Член 7.

Квалификационна степен - "Учител - треньор" по
футбол.

Член 7.1.

Придобиването на квалификационната степен
“учител-треньор” по футбол става след успешно
завършване на първия курс на Треньорската школа
на БФС.

Член 7.2.

Документи за развиване дейност като футболист
(считано от навършването на 14-годишна възраст).

Член 7.3.

Документи (препоръки) за развивана дейност в
полза на БФС.

Член 7.4.

Треньорите с този лиценз могат да работят в
системата на аматьорския футбол.
Квалификационна степен - лицензиран треньор по
футбол с лиценз УЕФА “В” - “основен треньор”.

Член 8.
Член 8.1.

Диплома за квалификационна степен “учителтреньор” по футбол.

Член 8.2.

Най-малко 2 (две) години официален стаж по
специалността “учител-треньор” по футбол.
Най-малко 5 (пет) години стаж като професионален
футболист със заверен документ от БФС.

Член 8.3.
Член 8.4.

Диплома за “учител-треньор” от Националната
спортна академия.

Член 8.5.

Треньорите с лиценз “В” имат право да работят на
всички равнища в клубовете с аматьорски статут и
като треньори в отборите с професионален статут
от "Б" група.
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Член 9.

Квалификационна степен - лицензиран треньор по
футбол с Лиценз УЕФА “А” - “напреднал треньор”.

Член 9.1.

Диплома за квалификационна степен - лицензиран
треньор по футбол - Лиценз УЕФА “В”.

Член 9.2.

Диплома за квалификационна степен “учителтреньор” по футбол от ТШФ и диплома за висше
образование на бивш професионален футболист с
най-малко 1 (една) година треньорски стаж.

Член 9.3.

Най-малко 1 (една) година официален стаж като
лицензиран треньор по футбол с лиценз УЕФА"В”.

Член 9.4.

Национални състезатели по футбол, участвали наймалко в 2 (две) годишен цикъл на представителния,
олимпийския, младежкия - до 21 г. отбори, които са
дипломирани за квалификационна степен “учителтреньор”.
Свидетелство за владеене на чужди езици:
английски, немски, френски, испански и др.

Член 9.5.
Член 9.6.

Треньорите с лиценз УЕФА "А" имат право да
работят като треньори /помощник на старши
треньор/ в отборите с професионален статут в "А"
и "Б" групи и като "старши треньори" в отборите с
аматьорски статут.
ЗАБЕЛЕЖКА: По изключение за сезон 2005/2006
г. треньорите с лиценз УЕФА "А" могат да бъдат
назначавани за старши треньори на отборите от
новите 2 "Б" групи.

Член 10.

Квалификационна степен - лицензиран треньор по
футбол - лиценз УЕФА "Про".

Член 10.1.

Диплома за квалификационна степен - лицензиран
треньор по футбол -  лиценз УЕФА “А” .
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Член 10.2.

Най-малко 1 (една) година официален стаж
като лицензиран треньор по футбол на отбор с
професионален статут.

Член 10.3.

Свидетелство за владеене на чужди езици:
английски, немски, френски, испански и др.

Член 10.4.

Треньорите с лиценз “Про” имат право да работята
на всички равнища в системата на БФС в клубовете
с аматьорски и професионален статут като старши
треньори, както и за треньори на националните
отбори.

Член 11.

Не се допускат в курсовете на ТШФ кандидати:
- които /независимо че притежават условията към
датата на започването на курса/ имат висящи
дисквалификации, забрани, наказания през
последните две спортно-състезателни години за
над 3 /три/ месеца по предписание на орган на
БФС, който е станал определящ:
- които преди това са били засегнати от наказателни
процедури за неумишлени нарушения и предадени
за съдебно разглеждане.

Член 11.1.

Молбите на кандидати, към които липсва дори само
един от изискваните документи, или с непълни по
съдържание  документи, или с подправени такива,
не се разглеждат.

Член 11.2.

Несъответствията в документите на кандидатите
водят до изключване от съответния курс на
школата.
Броят на редовните участници в един курс на
Треньорската школа е ограничен - до 25 души
за курс. Молбите на останалите кандидати се
разглеждат за следващия курс.

Член 11.3.
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РАЗДЕЛ V
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ
В СИСТЕМАТА НА Б Ф С
Член 12.

Всички треньори, притежаващи диплома за
правоспособност и желаещи да практикуват,
трябва да се регистрират в Треньорската комисия
на БФС за придобиване на лиценз за работа.
Футболните клубове в аматьорския и
професионалния футбол нямат право да
използват треньори, които нямат съответната
диплома за правоспособност по специалността и
не са лицензирани от ТШ при БФС.
Тези клубове, при ползване на такива нередовни
треньори, ще бъдат санкционирани по силата на
Дисциплинарния правилник на БФС и Наредбата
за първенствата и турнирите в системата на БФС
със съответните санкции.

Член 12.1.

Лицензирането се извършва от Треньорската
комисия на БФС след подаването на следните
документи:

Член 12.1.1. Молба;
Член 12.1.2. Автобиография;
Член 12.1.3. Диплома по специалността;
Член 12.1.4. Диплома за завършени езикови курсове и за
преквалификация;
Член 12.1.5. Медицинско свидетелство;
Член 12.1.6. Свидетелство за съдимост:
- съгласно изискванията на законодателството на
страната, от където е треньора.
Член 12.1.7 4 (четири) снимки с размер 2,5/3 см.
Член 12.2.

На основание "Конвенция на УЕФА за взаимно
признаване на треньорската квалификация"
и според дадените документи треньорите се
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лицензират за определен срок в рамките на 2-3
години.
Член 12.3.

Всички треньори по футбол - чуждестранни
граждани, желаещи да работят в България, следва
да изпълнят изискванията по член 12, като освен
това трябва да отговарят на следните допълнителни
изисквания:

Член 12.3.1. БФС и съответната национална асоциация, от която
е кандидатът, да имат сключено споразумение;
Член 12.3.2. Да представят утвърдените от УЕФА лицензи:
"ПРО" , "А" или "В" при сключване на трудови
договори с ПФК /ФК/ в България.
РАЗДЕЛ VI
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ
Член 13.

Треньорските длъжности в националните отбори
по футбол могат да се заемат чрез конкурс по
регламент, утвърден от Изпълнителния комитет на
БФС.

Член 13.1.

За треньорските длъжности в клубните отбори
може да се използва конкурсното начало с условия,
определени от Управителния съвет на футболния
клуб.

Член 14.

Договори межу треньори по футбол и ПФК се
сключват за определен срок, съгласно образец 1
и 2 на БФС. Клаузите на договора не трябва да
противоречат на законодателството на Република
България и на нормативните документи на БФС,
ФИФА и УЕФА.

Член 14.1.

При изменение на трудово-правните отношения,
със съгласието на двете страни, задължително се
сключва допълнително споразумение (анекс) към
договора.
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Член 14.2.

Член 15.

Член 15.1.

Член 16.

Член 17.
Член 17.1.

Никакви други устни и писмени уговорки не се
вземат под внимание от съответните органи на БФС
при възможни протести и апелации, повдигнати от
двете страни.
Треньор по футбол, който не е сключил договор
с клуб с професионален статут, а има сключени
споразумения или договори с други юридически и
физически лица, не може да получи лиценз за работа
като треньор и не може да иска професионална
защита от съответните органи на БФС.
Установяването на вече сключен договор с други
юридически и физически лица без разрешение от
ПФК /ФК/, с които треньорът има договор, води
до автоматично прекратяване на лиценза на
треньора за срок от 1 /една/ година.
Срокът за работа на треньора в определен клуб се
заключава в клаузите на договора му, определящ
както началото, така и крайния срок за изтичане на
същия.
Прекратяването на договори между треньор
и ПФК/ФК/се извършва само от Арбитражната
комисия на БФС.
В решението си Арбитражната комисия посочва
основанието за прекратяването на договора и
установява изпълнението или неизпълнението на
договора.

Член 17.2.

В случай, че ПФК или треньорът прекратят
едностранно договора преди изтичане на срока не
пред Арбитражната комисия за виновната страна
се прилагат разпоредбите на член 17.3. и 17.4.

Член 17.3.

Ако договорът с треньора е прекратен по вина
на ПФК или ПФК не е прекратил договора пред
Арбитражната комисия ,то за този клуб се прилагат
санкционните последици посочени в Трансферния
правилник.
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Член 17.4.

Ако договорът е прекратен по вина на треньора
или треньорът е прекратил договора не пред
Арбитражната комисия, то треньорът се лишава от
лиценз за срок от 1 /една/ година.

Член 18.

След сключването или изтичането на договора му
треньорът е длъжен в 7 (седем) дневен срок да
уведоми Треньорската комисия към БФС.

Член 19.

Договори между ФК с аматьорски статут и треньор с
лиценз на треньор-учител или “В”, “А” и “Про” могат
да бъдат сключвани само по взаимно желание.

Член 19.1.

Уговорено възнаграждение за работа в ФК с
аматьорски статут на треньор с лиценз треньоручител може да бъде изплащано и от други
физически лица извън клуба.

Член 19.2.

Треньор с лиценз на треньор-учител може да бъде
на щат във ФК или извън него на друга ,работа и в
същото време да работи с отбора (ите) на клуба.

Член 19.3.

Уговорено възнаграждение за работа във ФК с
аматьорски статут на треньор с лиценз “В”, “А” и
“Про” може да бъде изплащано само от касата на
клуба.

Член 19.3.1. Установяването на подобно нарушение води до
автоматично отнемане на лиценза за срок от 1
(една) година.
РАЗДЕЛ VII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ
С ЛИЦЕНЗ НА УЧИТЕЛ-ТРЕНЬОР
Член 20.

Треньорите с лиценз на треньор-учител могат да
бъдат членове на ФК и да тренират съответните
отбори.

Член 20.1.

Те имат право да извършват дейности и от друг
характер във ФК, към който принадлежат, както и
извън него, включително срещу заплащане.
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Член 20.2.

Те могат да бъдат награждавани с морални
и материални стимули за добра работа при
усъвършенствуването на състезатели от детскоюношеска възраст съгласно вътрешните правила
на футболния клуб.

Член 21.

Треньорите с лиценз на треньор-учител са
длъжни:

Член 21.1.

Да изпълняват стриктно задълженията си
в теоретичната, учебно-тренировъчната и
състезателната дейност на отбора си, независимо
дали тези задължения са определени писмено, или
са изискуеми устно.
Да имат задължително: годишен план, работни
планове, план - конспект за всяка тренировка
и дневник на треньора. Работата на треньора
подлежи на контрол от ФК, Треньорската комисия
на БФС и Треньорските експертни съвети на ОС
на БФС. На всеки 2 (две) години треньорите са
длъжни да се явят на лицензионен курс с изпити за
нов срок на лиценза.

Член 21.2.

Да пазят честта на професията си и името на
футболния клуб.

Член 21.3.

Да познават и спазват Статута на треньора по
футбол
Устава на БФС и документите на ФИФА , УЕФА и
БФС.

Член 21.4.

Да имат постоянен стремеж за повишаване на
професионалната си квалификация.
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РАЗДЕЛ VIII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ
С ЛИЦЕНЗ “В” , “А” и “Про”
Член 22.

Правата и задълженията на треньора с лиценз
“В”, “А” и “Про” се определят от клаузите на
договора, сключен между него и футболния клуб с
професионален статут.

Член 22.1.

При изпълнението на възложената му работа и
съобразно трудово-правните отношения, треньорът
има право на работно време, почивки, отпуски,
трудово възнаграждение, премии, безопасни и
здравословни условия на работа и социална
осигуряване.

Член 22.2.

Има право да бъде информиран от ръководството
на футболния клуб за резултатите от неговата
дейност и оценката, която му се дава.

Член 22.3.

За постигнати високи резултати в развитието на
футбола, треньорите могат да бъдат награждавани
с морали и матерални награди от ФК, БФС, УЕФА
и ФИФА, обществени организации и държавни
институции в България и чужбина.

Член 22.4.

Треньорите, притежаващи лиценз “В”, “А” и “Про”,
са длъжни на всеки две години да се явят на
двудневен курс за предподготовка с изпити за нов
срок на лиценза
Работата на треньорите подлежи на контрол от
ФК, Треньорската комисия на БФС и Треньорските
експертни съвети на ОС на БФС.
Треньорите с лиценз “В”, “А” и “Про” не могат да
бъдат членове на ПФК /ФК/, с който са сключили
договор.

Член 23.
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Член 23.1.

Те нямат право да извършват действия от друг
характер както във ПФК /ФК/, с който имат сключен
договор, така и извън него.

Член 23.2.

Те не могат да избират, да бъдат избирани или да
заемат ръководни длъжности в клубовете, нито
да ги представляват по най-различни поводи, с
изключение на ръководенето на отбора по време на
футболни срещи и пресконференциите, свързани с
тях.

Член 23.4.

За участие в договаряне на спортния резултат във
футболни срещи, подкупи и финансови нарушения
на треньорите се отнема от БФС лицензът и
правото да упражняват треньорската професия в
срок от 1 (една) до 3 (три) години по предложение
на Треньорската комисия при БФС.

Член 23.5.

Треньори, които не упражняват професията
си в продължение на 3 (три) последователни
години, загубват лиценза си. Те имат правата
да кандидатстват отново за придобиване на нов
лиценз.съгласно условията на този Статут

Член 23.6.

Треньорът е задължен да присъства на
организираните пресконференции по силата на
договора между БФС и УФА и да съдейства за
осигурявана на състезателите, необходими за
провеждане на интервюта, пресконференции и
други.

Член 23.7.

Треньорът няма право лично и публично да
обижда институциите, участниците, служебните и
длъжностните лица, свързани със срещата, в която
отборът му участвува.

Член 24.

При неизпълнение на задълженията към ПФК /ФК/
и към БФС, както и при дисциплинарни и други
нарушения, БФС чрез своите органи налага на
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треньора следните наказания:
а) предупреждение и парична глоба.
б) отстраняване от ръководството на отбора и
парична глоба.
в) отнемане на лиценза за срок от 1 (една) до 3
(три) години.
РАЗДЕЛ IХ
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Член 25.

Треньорите могат да членуват в свой
професионален съюз и да получават синдикална и
професионална защита.
РАЗДЕЛ Х
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26.

Българският футболен съюз е редовен член
на Европейския треньорски съюз и участва в
организиранете конгреси, школи, семинари,
симпозиуми, научни конференции и други форми
за квалификация и реализация на треньорските
кадри в България и чужбина /на ФИФА и УЕФА/.

Член 27.

Треньорската комисия на БФС отговаря и
контролира спазването на нормативните
документи, на този Статут, както и координацията
между Треньорската школа на БФС, Националната
спортна академия и международните национални
асоциации.

Член 28.

Случаи, непредвидени в настощия Статут,
се разглеждат от Треньорската комисия,
Арбитражната и Апелативната комисии на
БФС съобразно Устава и другите нормативни
документи на БФС.
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК
НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
ЗА СТАТУТА И ТРАНСФЕРИТЕ
НА ФУТБОЛИСТИТЕ

СОФИЯ , м.ЮЛИ 2005 г.
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ГЛАВА ПЪРВА
СТАТУТ
НА ФУТБОЛИСТА В СИСТЕМАТА
НА БФС

Член 1.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Футболистите, които са картотекирани във
футболните клубове /членове на БФС/, според
квалификацията на ФИФА /глава 1, член 1 от
Правилника на ФИФА за статута и трансферите на
футболиста/, се разделят на 2/две/ групи;

Член 1.1.

Аматьори

Член 1.2.

Професионалисти.

Член 2.

Статутът на футболистите в България се определя
единствено от БФС.
РАЗДЕЛ II
СТАТУТ НА ФУТБОЛИСТА - АМАТЬОР

Член 3.

Статута на футболист - аматьор не се накърнява,
ако футболистите бъдат подпомагани в разходите
за лечението им, в компенсации за пътувания,
хотели, престой, дневни, екипировка, подготовка,
застраховка и /или/ други, произтичащи от
участието им в спортния календар на ФК.

Член 3.1.

Футболистите-аматьори имат право да извършват
дейности от друг характер във ФК, към който
принадлежат и (или) извън него,включително
срещу заплащане.

Член 3.2.

Членството във ФК е приоритетното основание за
получаване на състезателни права от футболистааматьор:
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Член 3.3.

Футболистите-аматьори като членове на ФК
могат да избират, да бъдат избирани и да заемат
ръководни длъжности в него, включително да
представляват клуба, когато са упълномощени за
това.

Член 3.4.

Футболистите-аматьори се състезават според
възрастта си в следните възрастови групи:

Член 3.5.

Деца (момчета и момичета) - от 12 до 14 години.

Член 3.6.

Младша възраст (юноши и девойки) - от 14 до 16
години.

Член 3.7.

Старша възраст (юноши и девойки) - от 16 до 18
години.

Член 3.8.

Мъже и жени - от 18 години нагоре.

Член 4.

Футболистите-аматьори получават състезателни
права след картотекирането им от съответния
администриращ орган на БФС, въз основа на
членството си в даден ФК и след представяне на
необходимите документи, съгласно изискванията
на администриращия орган.

Член 5.

Футболистът-аматьор подписва молба-декларация
за желанието си да участва само от името на
определен ФК и за определен срок, като носи
отговорност за верността й, което се удостоверява
с нотариална заверка.
РАЗДЕЛ III
СТАТУТ НА ФУТБОЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛИСТ
І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Член 6.

Професионалистът е състезател по футбол, който
получава възнаграждение, чийто празмер е по-голям
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от направените за него разходи за извършване на
дейността. Той упражнява футболната игра като
професия, което се узаконява с подписан договор
между него и футболния клуб.
Член 6.1.

Футболистът-професионалист няма право да
извършва дейности от друг характер във ПФК, към
който принадлежи.

Член 6.2.

Футболистът-професионалист няма право да
членува в ПФК по време на срока на договора с
него.

Член 6.3.

Футболистите-професионалисти не могат да
избират, да бъдат избирани и да заемат ръководни
длъжности в ПФК, с който имат действуващ
договор.

Член 6.4.

Футболист-професионалист членува в Асоциацията
на българските футболисти.

Член 7.

Футболистът придобива статут на професионалист
при сключен договор с ФК, лицензионен договор в
БФС и след издадено Удостоверение за регистрация
от Асоциацията на българските футболисти.

Член 7.1.

Лицензионният договор с БФС урежда правата и
задълженията на футболиста като професионален
състезател и подчинението му на документите и
решенията на БФС.

Член 7.2.

Чрез лицензионният договор БФС разрешава на
футболиста-професионалист да се състезава в
първенствата и турнирите в системата на Съюза
от името на ПФК.
II. ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Член 8.
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Задължително условие за издаване лиценз на
футболист със статут на професионалист  е

наличието на договор между него и футболния
клуб и Удостоверение за регистрация от
Асоциацията на българските футболисти.
Член 8.1.

При сключване на лицензионен договор с БФС
футболистът е длъжен да познава нормативната
уредба на БФС, да предоставя при картотекиране
изискуемите се за това документи.
Чуждестранните
футболисти задължително
представят и разрешение за работа от НСЗ.

Член 8.2.

Сключването на лицензионен договор с БФС е
възможно само когато футболистът е изпълнил
задълженията си спрямо БФС по силата на
предидущата алинея.

Член 9.

Лицензът е с валидност за цялата непрекъсната
професионална
кариера
на
футболиста,
независимо от смяната на професионалните
футболни клубове.

Член 9.1.

Валидността на лиценза на чуждестранен
футболист е в рамките на срока на даденото му от
НСЗ разрешене за работа.

Член 10.

Сключването на лицензионен договор не означава
сключване на договор между БФС и футболиста, а
дава валидност на договора между футболиста и
ФК.
Решенията на БФС и органите му са
задължителни за футболиста-професионалист и
клуба му.

Член 11.

ІІІ. ИЗТИЧАНЕ, ОТНЕМАНЕ
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Член 12.

Лицензът изтича:
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Член 12.1.

Когато футболистът получи отнво статут на
аматьор.

Член 12.2.

Когато се осъществи трансфер на футболиста в
чуждестранен футболен клуб, състезаващ  се в
неадминистрирано от БФС първенство.

Член 13.

Лицензът се отнема:

Член 13.1.

Когато футболистът наруши едно или повече от
условията за  издаването му.

Член 13.2.

Когато футболистът виновно е нарушил
задълженията си като професионален футболист,
произтичащи от този Статут, другите документи на
БФС и правилника на съответния ПФК.

Член 14.

Възстановяване на лиценза:

Член 14.1.

С нов при условията на настоящия Статут.

Член 14.2.

След отпадане на причините за отнемането му в
определения срок.
ІV. ДОГОВОРИ

Член 15.

Футболистите-професионалисти сключват:

Член 15.1.

Договори, които регламентират в заимоотношенията им с ПФК.

Член 15.2.

Лицензионни договори с БФС, които узаконяват
статута им на професионалисти.
V. ДОГОВОРИ С ПФК

Член 16.
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Договорът между ПФК и футболиста, желаещ
да получи или притежава професионален статут,
се сключва задължително в писмена форма по
образец на БФС. Същият се заверява нотариално,
при това на всяка страница и на всеки един от
трите екземпляра, преди да се внесе в БФС и
Асоциацията на българските футболисти.

Член 16.1.

Договорът трябва да бъде с минимален срок от една
спортно-състезателна година и максимален срок
от пет спортно-състезателни години, съобразено
с действуващото законодателство в Република
България и изискванията на ФИФА.

Член 17.

Към договорите могат да бъдат подписвани и
анекси. Те не могат да съдържат клаузи, поставящи
футболиста в по-неизгодно положение от това в
договора, нито такива, които не съответствуват на
нормативните документи на БФС и действуващото
законодателство в страната.

Член 17.1.

В договора между футболиста и ПФК не могат да
се записват текстове, различни от тези в образеца
на БФС.

Член 17.2.

Когато съществуват договорености между
футболиста и ПФК, които са извън образеца на
БФС, тогава те се записват в отделен анекс, който
е неразделна част от договора. Този анекс се внася
в БФС заедно с договора.

Член 17.3.

При възникнали спорове между футболиста и
ПФК, както по договора (чл.16), така и по анекса
към договора (чл.17.2) те се разглеждат и решават
от Арбитражната комисия при БФС, като двата
документа й се предоставят от администриращия
орган.

Член 17.4.

Копие от този договор и анекс следва да бъде
изпратено на ФИФА в случай на поискване.

Член 17.5.

Продължаването на срока на действуващия договор
на футболиста с настоящия му ПФК става само с
допълнително споразумение, което е валидно след
депозирането му в БФС в оригинал в срок до 7
/седем/ дни от датата на подписването му.
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Член 18.

Договорът между футболиста и ПФК влиза в сила
от датата, посочена в самия договор.

Член 18.1.

Договорът между чуждестранен футболист и ПФК
влиза в сила от датата, посочена в издаденото от
НСЗ разрешение.
Декларацията, която подписва този футболист и
с нея декларира, че е запознат със съдържанието
на договора и има копие от него, се заверява
нотариално.

Член 18.2.

Право да сключи договор с български ПФК има
всеки чужденец, навършил 18-годишна възраст
при следните условия:
а/ да представи удостоверение за международен
трансфер от асоциацията, в която е играл
последно;
б/ да получи разрешение за работа от НСЗ;

Член 19.

Забранено е сключването на договори с повече от
1 /един/ ПФК в един трансферен период.

Член 19.1.

На такъв футболист се отнема професионалния
лиценз.

Член 19.2.

Той не може да се състезава в ПФК с професионален
отбор до изтичане срока на най-дългосрочния му
договор.

Член 19.3.

Футболист-професионалист може да сключва
договор с друг футболен клуб, единствено ако
договорът, който го свързва с настоящия му ПФК
е изтекъл или изтича до 6 /шест/ месеца или
договорът му е бил прекратен по неоснователни
спортни причини, основателни спортни причини
или по взаимна договореност.
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Член 19.4.

Трансферът на футболист по време на
валидността на неговия договор е възможен само
ако бъдат съгласни трите заинтересовани страни:
стария ПФК,   футболиста и новия ПФК,   налице е
сключен договор между тях и само в трансферните
периоди.
При това задължително се има предвид условието,
че в рамките на 12 месеца може да се осъществява
само един трансфер на футболист.

Член 19.5.

Футболен клуб, който желае да ползва услугите на
футболист, имащ действащ договор с друг ПФК,
е длъжен, преди да започне преговорите с този
футболист, да информира писмено сегашния му
футболен клуб за своя интерес.

Член 19.6.

Когато договорът на един футболист е прекратен
или изтекъл, нито той, нито неговия евентуален нов
ПФК са задължени да информират неговия бивш
ПФК за преговорите, които той предприема лично.

Член 19.7.

Депозиране на договори в БФС и Асоциацията на
българските футболисти може да става само в
трансферните периоди.

Член 19.8.

За футболисти-професионалисти с два договора
се считат само тези, които са ги сключили в
трансферния период, за което понасят санкции по
силата на чл.19, 19.1. и 19.2.

Член 19.9.

Футболисти-професионалисти сключили договор
в трансферните периоди преди започване на
съответната спортно-състезателна година и на
полусезона не могат да бъдат продавани в друг
ПФК в следващите 12 месеца.
Това не е валидно за собствен юноша.
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Такива футболисти обаче (в т.ч. и собствени
юноши) могат веднага да бъдат преотстъпени в
друг ПФК.
VІ. ДОГОВОРИ ЗА ЮНОШИ
Член 20.

Футболист, собствен юноша на професионален
футболен клуб, е задължен да сключи първия си
договор със собствения ПФК след навършване на
18-годишна възраст.
За целта той подава молба до клуба, като ксероксно
копие от същата депозира в БФС. Молбата следва
да бъде с вписан входящ номер и дата.
За собствен юноша на един ФК се счита футболист,
който в момента на навършване на 18-тата си
година, е редовно картотекиран в този ФК и се
състезава от негово име.

Член 20.1.

Договорите с юноши, участвуващи в държавните
и /или/ други юношески първенства са
предварителни, влизат в сила след официалното
завършване на тези първенства. Състезателите
запазват състезателните си права на аматьори
до деня на депозирането на договорите в БФС в
първия трансферен период след завършване на
държавните юношески първенства.

Член 20.2.

ПФК може да картотекира неограничен брой
собствени юноши-футболисти-професионалисти.

Член 21.

Футболистът-юноша на ПФК, е задължен да сключи
първия си договор със собствения ПФК за срок
най-малко от 3 /три/ спортно-състезателни години.

Член 21.1.

Задължението на футболиста-юноша да сключи
първия си договор с ПФК е с давност 30 дни след
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навършването на 18 години, като в този срок не
влиза времето на редовната военна служба.
Член 21.2.

Собствения футболист-юноша и професионалния
му футболен клуб, по взаимна договореност, могат
да не сключват договор, като футболистът остане
в клуба си със статут на аматьор, но в срок за една
спортно-състезателна година.
След изтичането й клубът губи състезателните и
трансферни права на футболиста.
Горното се документира писмено и е валидно само
за ПФК от "Б" ФГ.

Член 21.3.

Футболист-юноша отказал да сключи първия
си договор, се трансферира съгласно всички
изисквания на Трансферния правилник.

Член 21.4.

Футболист-юноша, отказал да сключи първия си
договор със собствения ФК и започнал да се
състезава в аматьорски ФК, при преминаване от
него в друг професионален ФК, собственият му
ФК запазва трансферните права върху него при
условията на трансфер на собствен юноша до
навършване на 23 години.

Член 21.5.

Футболист - собствен юноша на ПФК, отказал да
сключи първия си договор със собствения ФК,
може да сключи този договор с друг ПФК само по
условията на Трансферния правилник и за срок от
най-малко 3 /три/ спортно-състезателни години.

Член 22.

ПФК отказал да сключи първи договор със собствен
юноша в срок от 30 /тридесет/ дни след писменната
молба на футболиста, губи състезателните му и
трансферни права.

Член 23.

По време на отбиване на редовната военна
служба договорът на футболиста се замразява и
след уволнението му срока на действие на този
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договор се удължава автоматически, съобразно
прослуженото време в Българската армия.
Член 24.

VІІ. ПРЕОТСТЪПВАНЕ
Преотстъпвани могат да бъдат само професионални
футболисти с действуващи договори.
Минималният срок на преотстъпването е 6 /шест/
месеца.
В една спортно-състезателна година един ПФК
може да преотстъпва футболисти на друг(и) ПФК,
но не повече от 3 /три/ футболисти на един и
същи ПФК, при условие че тези клубове играят в
една и съща професионална футболна група.
Същевременно един ПФК, член на една
професионална футболна група, може да
преотстъпва неограничен брой футболисти
на друг(и) ПФК, който е член на друга
професионална футболна група.

Член 24.1.

След срока на преотстъпването договорът
му с преотстъпващия футболен клуб запазва
валидността си.

Член 25.

Професионален футболист може да бъде
преотстъпван на друг професионален ФК веднъж
в една спортно-състезателна година.

Член 25.1.

Преотстъпването може да бъде извършено само в
определените трансферни периоди.

Член 25.2.

Преотстъпването може да бъде извършено за
целия есенен полусезон, за целия пролетен
полусезон или за цялата спортно-състезателна
година.

Член 25.3.

Извършено преотстъпване за есенния полусезон
може да бъде продължено до края на спортно-
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състезателната година със съгласието на двата
футболни клуба и футболиста.
Член 25.4.

Преотстъпеният футболист не може да възвърне
състезателните си права в основния ПФК преди
изтичане срока на преотстъпване.

Член 25.5.

Преотстъпването се осъществява на договорни
начала между два ПФК със задължителното
писмено съгласие на футболиста и с нотариална
заверка на подписа.

Член 25.6.

Преотстъпваният футболист не освобождава
мястото си в щата на преотстъпващия клуб и не
заема място във ПФК, на който е преотстъпен.
Мястото на преотстъпения футболист не може да
бъде заето в щата от друг футболист с договор.

Член 25.7.
Член 25.8.

Два ПФК имат право взаимно и едновременно
да си преотстъпват футболисти, като всеки
от тях поотделно спазва всички условия за
преотстъпване.

Член 25.9.

ПФК не могат да преостъпват своите професионални
състезатели-чужденци на друг български ПФК.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ

Член 26.

Договорът между ПФК и футболиста може да
бъде прекратен, както следва:

Член 26.1.

По взаимна договореност.

Член 26.2.

По основателни спортни или други причини.

Член 26.3.

По неоснователни спортни причини и вина на
футболиста.
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Член 26.4.

В случай, че НСЗ отнеме разрешението за работа
на чуждестранния футболист.

Член 27.

С прекратяването на договора автоматично се
прекратяват и състезателните права на футболиста
в ПФК.

Член 28.

Прекратяването на договорите става само и
единствено с решение на Арбитражната комисия
при БФС.

Член 29.

При прекратяване на договор последствията са:

Член 29.1.

По взаимна договореност

Член 29.1.1. Футболистът има право незабавно да попадне в
Трансферната листа и да премине в друг ФК само
в трансферните периоди.
Член 29.1.2. ПФК може да използва освободеното щатно място.
Член 29.2.

По основателни спортни или други причини

Член 29.2.1. Футболистът има право незабавно да попадне в
трансферната листа и да премине в друг ФК само в
трансферните периоди.
Член 29.2.2. ПФК може да ползва освободенето щатно място.
Член 29.3.

По неоснователни спортни причини и вина на
футболиста

Член 29.3.1. Футболистът има право незабавно да попадне в
трансферната листа, да премине в друг ПФК само
в трансферните периоди и да получи състезателни
права след изтичането на срока на прекратения
трудов договор.
Член 29.3.2. ПФК може да ползва освободеното щатно място.
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Член 30.

/1/При прекратяване на договор поради неизпълнени
финансови задължения на клуба последният губи
правото си да получи компенсация за обучение,
развитие и формиране на футболиста и няма
право да трансферира футболисти от и за клуба в
следващия трансферен период.
/2/ При прекратяване на договор, по силата  на член
29.1. и член 29.3., между ПФК и състезателя клубът
има право на трансферна сума за футболиста, но
само ако той е до навършени 23 години.
ІХ. СМЯНА НА КЛУБА

Член 31.

Смяна на ПФК от футболиста се извършва само
след попадането му в трансферната листа при
условията на Трансферния правилник.

Член 31.1.

При изваждане на отбор с професионален статут
футболистите могат да преминават в друг ПФК,
след прекратяване на договорните правоотношения
с него и само в трансферните периоди.

Член 31.2.

При напускане на отбор с професионален статут
договорите се считат автоматично за прекратени и
футболистите могат да извършват преминавания
в друг ПФК, извън трансферните периоди и без
право на обзещетение.

Член 31.3.

В случаите, упоменати в член 31.1. и 31.2.,
футболистите - аматьори от "Б" ФГ могат веднага
да преминават в друг АФК.

Член 32.

Български футболист, завръщащ се от чуждестранен
ФК с изтекъл или прекратен договор, има право да
се включи незабавно в трансферната листа и ще
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получи състезателни права в новия си български
ПФК в трансферните периоди или извън тях, ако
по времетраенето им не е успял да си намери нов
клуб, където да се състезава.
Член 33.

Член 34.

Чуждестранен футболис,т трансфериран в
български ПФК, има право да се включи незабавно в
трансферната листа и ще получи състезателни права
в друг български ПФК в определените трансферни
период или извън тях, ако по времетраенето им
не е успял да си намери нов клуб, където да се
състезава и след разрешение за работа от НСЗ.
Чуждестранен футболист, игращ в български
ПФК, се включва в трансферна листа, но може да
получи отново състезателни права в определените
трансферни периоди и след ново разрешение за
работа от НСЗ.

Х. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АМАТЬОРСКИ СТАТУТ
Член 35.

Възстановяване на аматьорски статут е процес
на преминаване на футболист с професионален
статут във футболист с аматьорски статут.

Член 35.1.

Футболист с възстановен аматьорски статут се
подчинява на всички документи, регламентиращи
правата и задълженията на футболиста - аматьор.

Член 35.2.

Професионалният футболист си възстановява
аматьорския статут 1/един/ месец след
датата на последния игран от него мач като
професионалист.

Член 35.3.

Футболист с възстановен аматьорски статут,
който се завръща в професионалния футбол в
рамките на следващите 3 години след датата на
връщане на аматьорския статут, се третира като
професионалист в полза на последния му ПФК.
За целта се дължи компенсация.

54

Член 35.4.

Футболист, на който договорът е изтекъл /прекратен/
и е поискал възвръщане на аматьорския си статут
може да се състезава като аматьор в аматьорски
футболен клуб или ПФК от "Б" ФГ, като в такъв
случай последният му ПФК няма да има право на
компенсация.
ХІ. ЗАКРИЛА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Член 36.

Международни трансфери /първо картотекиране/ на
футболисти на възраст под 18 години се разрешва
само при следните условия:
а/ Промяна на местожителството на семейството в
страната на новия клуб, ако причините за това не
са свързани с футбола;
б/ На територията на Европейския съюз и при
футболисти на възраст между минималната
работна възраст в страната на новия обучаващ
клуб и 18 години. Приемащият клуб осигурява
подходящи условия за спортната и образователната
им подоготовка, като се спазват изискванията на
издадения от ФИФА Кодекс на поведение;

Член 37.

Същите принципи се прилагат при първото
картотекиране на футболисти под 18 години, чиято
националност е различна от националността на
страната, в която те за първи път са поискали да
бъдат картотекирани.

Член 38.

За футболисти в гранични райони се съблюдават
следните правила:
а/ местожителството на футболиста от границата
да е максимум 50 километра;
б/ седалището на клуба от границата да е също
максимум 50 километра;

55

в/
футболистът
задължително
местожителството си.

живее

в

В такъв случай при разрешение на двете гранични
асоциации футболист под 18 години може да
тренира и играе в съседната страна на граничния
ройон, като след това се прибира и живее в дома
си, където е постоянното му местожителство.
ХІІ. ДОГОВОРНА СТАБИЛНОСТ
Член 39.

При договори подписани до 28-мия рожден ден на
футболиста.
/1/ В случай на прекратяване на договора без
основателни спортни или други причини или
основателни спортни причини през първите три
години задължително се прилагат спортни санкции
и се изплаща компенсация.
При договори подписани след 28-мия рожден ден
на футболиста.
/2/ В случай на посоченото в предходната алинея
/1/ се прилага същият принцип, но само през
първите две години.

Член 40.

Прекратяване на договора без основателна спортна
или друга причина или основателна спортна
причина след първите 3 /чл.39, ал.1 / или 2 чл.39,
ал.2/ години не води до прилагане на санкции.
Такива могат да бъдат приложени срещу ФК или
агенти на футболисти, предизвикали прекратяване
на договори, като в този случай се дължи
компенсация.

Член 41.

Прекратяване на договор по време на сезон
съобразно чл.39 и чл.40 не се разрешава.
При прекратяване на договори следва да се направи
уведомление /от футболиста или клуба/ в срок от

Член 41.1.
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15 дни след последния официален мач на клуба, в
който футболиста е картотекиран.
В противен случай следва да се наложат
дисциплинарни мерки на клуба или футболиста.
Член 41.2.

Това не се отнася за случаите, когато:
- това е предвидено в договора;
- става в края на третата година;
  /респективно - втората/ на договора;
- клубът подбужда към прекратяване на договора;
- агент на футболист участвува в разваляне на
договора;
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ

Член 42.

Професионалист, който спре да се състава и да
играе състезателен футбол остава картотекиран в
националната асоциация като футболист на клуба,
в който е бил за последно нает, в продължение на
30 месеца.

Член 43.

Периодът започва да тече от края на спортносъстезателната година, през която футболистът е
спрял да играе футбол.

Член 44.

Футболен клуб на футболист професионалист,
който спира да играе състезателен футбол след
изтичане на договора му, няма да има право
да иска от него или за него каквато и да е била
компенсация.

ХІV. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 45.
Член 46.

Постановките на този Статут са и условия в
лицензионните договори на футболистите с БФС,
които са задължителни за тях.
В смисъла на член 45 Лицензионният договор е
неразделна част от Статута на футболиста.
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ГЛАВА ВТОРА
ТРАНСФЕРИРАНЕ НА ФУТБОЛИСТИ
В СИСТЕМАТА НА БФС

Член 1.

Член 2.

58

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Този Правилник урежда условията, при които
българските футболисти могат да сменят клуба,
за който се състезават. Преминаването в друг
професионален ФК /Аматьорски ФК/ от България
или от друга страна - член на ФИФА, се извършва в
съответствие със законите на страната /страните/,
регламентите на ФИФА и УЕФА и Трансферния
правилник на БФС.
В основата на този Правилник са залегнали:
- Принципите на сътрудничество между асоциациите
- членове на ФИФА и клубовете им от 1991 г.;
- Циркулярно писмо № 462 на ФИФА от месец
юли 1991 г.; което указва случаите, при които
заинтересованият клуб може да се обърне към
граждански съд в своята страна при спор с друг
клуб от същата страна;
- Окръжно № 48 на УЕФА от месец октомври 1991 г.,
което не признава противоречащи им клаузи в
националните трансферни правилници;
- Регламент на ФИФА за статута и трансфера на
футболистите от месец октомври 1997 г.;
- Наредбата за състезателните права и трансфера
на спортистите на ДАМС от 1999 г.;
- Новият Правилник на ФИФА за статута и
трансферите на футболисти, приет от ИК на ФИФА
на 05.07.2001 г.
- Циркулярни писма на ФИФА;
№ 759 от 31.05.2001 г.;
№ 801 от 28.03.2002 г.;
№ 761 от 13.7.2001 г.;
№ 818 от 12.09.2002 г.
№ 799 от 19.03.2002 г.;
№ 826 от 31.10.2002 г.

В тази връзка, преди започването на спортносъстезателната година, направления "Международна дейност" и "Спортно-техническо" уведомяват
клубовете за всички документи, подадени от
световната футболна централа след 31.10.2002 г. и
имащи отношение към чл.2
РАЗДЕЛ ІІ
СМЯНА НА КЛУБА ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Член 3.

Правата, задълженията и процедурата при смяна на
клуба от футболиста се определят от едни и същи
принципи, независимо от това дали той преминава
в друг български или чуждестранен ФК.

Член 3.1.

Договорът между ПФК и професионалния футболист
е с определена валидност. При изтичане или
прекратяване на същия, футболистът е свободен
да сключи нов договор с клуб по свой избор.

Член 3.2.

Смяна на клуба може да извърши само футболист,
включен в трансферната листа на администриращия
орган при условията на този Правилник.

Член 3.3.

Промяната на клуба дава право за трансфериращия
клуб на обезщетение, платимо от новия клуб, за
футболисти до навършени 23 години.

Член 3.4.

Клубът
на
футболист,
който
прекратява
състезателната си дейност след изтичане на
договора му, няма право да иска от футболиста или
за него никакво обезщетение.

Член 3.5.

Всички условия по преминаването, включително
размерът и редът за изплащане на трансферната
сума, са предмет на договаряне между

59

трансфериращия и избрания клуб. Документът за
уредени финансови взаимоотношения, сключен
между двата клуба, се представя в органа,
администриращ първенството.
При разсрочено плащане се представя и договорът
между двата клуба
Член 3.5.1.

Професионалният футболист след навършване
на 23 години, на който изтича договора в края
на съответната спортно-състезателна година при
преминаване в друг ПФК за следващата спортносъстезателна година няма право на каквато и да е
компенсация за стария му ПФК.

Член 3.5.2.

В случаи на несъгласие между двата клуба по
отношение на трансферната сума, спорът се
решава от съответните комисии на БФС:
Тези комисии не вземат предвид никакви уговорки
с футболиста или с трети лица извън договора
между двата клуба. Решенията на тези комисии са
окончателни и не подлежат на обжалване.

Член 3.5.3.

Никакви финансови и други спорове между двата
договарящи се клуба не могат да имат задържащо
влияние върху спортната и професионалната
дейност на футболиста - той може да играе свободно
за новия си клуб и да получава възнаграждение
съгласно договора си

РАЗДЕЛ ІІІ
ТРАНСФЕР НА СОБСТВЕН ЮНОША ОТ ПФК
Член 4.
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Собствен юноша, отказал да сключи първи договор
със собствения си клуб, се трансферира като
професионалист в друг клуб съгласно изискванията
на приложението към този правилник.

Член 5.

Собствен юноша, на когото клубът откаже да сключи
първи договор, преминава в който и да е друг клуб
без заплащане на каквато и да е трансферна сума.

Член 6.

Взаимоотношенията футболист - клуб за сключване
на първи договор се уреждат в 30-дневен срок от
датата на навършване на 18-годишна възраст.
В този срок не влиза срока на отбиване на редовната
военна служба т.е. в този случай срокът тече от
датата на уволнението.
РАЗДЕЛ ІV
ТРАНСФЕРНА ЛИСТА

Член 7.

Трансферната листа е документален списък за
обявяване и контролиране смяната на клуба от
български и   играещи в България чуждестранни
професионални футболисти. Тя се води от органа,
администриращ първенствата. Картотека за нов
клуб от професионалните лиги могат да получат
само футболисти, обявени в трансферната листа.

Член 7.1.

Смяната на клуба /трансферът/ се извършва два
пъти в рамките на една спортно-състезателна
година.
ЛЕТЕН ПЕРИОД - От 01.07. до 15.08 на текущата
календарна година преди започващата нова
спортно-състезателна година.
ЗИМЕН ПЕРИОД - От 15.01. до 28.02. на следващата
календарна година по време на течащата спортносъстезателна година.
Тези трансферни периоди важат при трансфера на
професионални футболисти.
При това в рамките на една спортно-състезателна
година може да се осъществява само един
трансфер.
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На това основание картотекиране на футболисти
може да става само за такива, които са включени
в трансферната листа за посочените по-горе
трансферни периоди.
При национален трансфер това ограничение не
важи за аматьори.
При международен трансфер на аматьор също
се спазват трансферните периоди и ограничение
за един трансфер в рамките на една спортносъстезателна година.
Член 7.2.

Професионален
футболист,
невлязъл
в
трансферната листа след прекратяване на договора
си   с досегашния си клуб, отнася молбата си към
следващия трансферен период и може да извърши
смяна на клуба през него.

Член 7.2.1.

Включването в трансферната листа става с
писмена молба по образец от футболиста. Тя
трябва да постъпи преди изтичато на един от двата
трансферни периода в рамките на всяка спортносъстезателна година.

Член 7.3.

Освен молбата, за да бъде футболистът включен
в трансферната листа, следва да бъдат налице и
условията:

Член 7.3.1.

Договорът със собствения клуб да е изтекъл, или
да е прекратен от Арбитражната комисия.

Член 7.3.2.

Да не съществува неизпълнено задължение на
футболист към собствения му клуб или към друг
клуб.

Член 7.3.3.

Да не е прекратил договора си по своя вина, тъй като
в този случай не може да попадне в трансферната
листа до изтичане срока на прекратения му
договор.
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Член 7.4.

Във всички случаи към молбата за включване в
трансферната листа се прилагат и доказателствата
за изтичане или прекратяване на договор.

Член 7.5.

Сключеният договор между трансферирания
футболист и новия му клуб се представя незабавно
в трансферните периоди на органа администриращ
първенството, след което футболистът се заличава
от трансферната листа.

Член 7.5.1.

Футболисти, несключили договори до края на
трансферния период, остават в трансферната
листа като свободни и могат да се трансферират
в следващия трансферен период, без да подават
нова молба.
V. КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ
ФУТБОЛИСТИ

Член 8.

Футболното обучение
футболистите става на
години. Общо правило
обучение и образование
години.

Член 9.

В случай, когато футболист подпише първия си
договор и стане професионалист, на клубовете
участвували в обучението и образованието му, се
изплаща компенсационна сума.
Първият договор се подписва във възрастовия
диапазон от 18 до 23 години.

Член 10.

Компенсация се заплаща при всеки случай, в
който футболистът сменя клуба си до времето
на завършване на неговото спортно обучение и
образование, което става до 23 годишна възраст
на футболиста.

Член 11.

Размерът на компенсацията, която трябва да бъзе
изплатена за обучението и образованието, се

и образованието
възраст между 12 и
е, че компенсация
се дължи до възраст

на
23
за
23
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изчислява в съответствие с таблиците, заложени в  
Приложението към този правилник.
Член 12.

В случай, когато футболист е подписал първия си
договор и е придобил статут на професионалист,
но в края на този договор подпише нов /но преди да
е навършил 23 години/ размерът на компенсацията
се ограничава до разходите изразходени за
футболиста за упражняване на професията му
съобразно в Приложението към този Правилник.

Член 13.

В случаите:
а/ ако между футболиста и неговия обучаващ клуб
не може да бъде установена връзка или
б/ ако обучаващият клуб не заяви претенциите
си в рамките на две години от момента, в който
футболистът е подписал своя първи договор
Компенсацията за обучение и образованиеп се
изплаща на БФС и тя се заделя за програма за
развитие на младежкия футбол.

Член 14.

Компенсация не се дължи, когато футболист на 23
или повече години  променя футболния си клуб.
РАЗДЕЛ VІ
ТРАНСФЕР В ЧУЖДЕСТРАНЕН КЛУБ

Член 15.

Футболист-аматьор или професионалист, който
е или е бил картотекиран в даден клуб от някоя
национална асоциация, може да бъде картотекиран
в клуб от друга национална асоциация единствено
ако се изиска писмено и се притежава международно
удостоверение (сертификат) за трансфер, издадено
от националната асоциация, която футболистът
желае да напусне.

Член 16.

Футболист-професионалист може да сключва
договор с друг чуждестранен клуб единствено
ако договорът, който го свързва с настоящия клуб
е изтекъл или изтича до 6 (шест) месеца, ако
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договорът му е бил прекратен по вина на ФК или по
взаимна договореност, или ако в договора му има
изрична клауза за това.
Националните асоциации могат да картотекират
футболисти идващи от друга асоциация само след
получаване на удостоверение за международен
трансфер /жълта карта/.
Прилага се и копие от договора с новия клуб на
футболиста.
Член 16.1.

Трансферът на футболист през периода на
валидността на договора му е възможен само
ако са съгласни трите участвуващи страни настоящият му клуб, футболистът и новият му
клуб, но само в  трансферните периоди. За целта
следва да е налице и договор между трите страни
за осъществяване на трансфера.

Член 16.2.

Договорът на футболиста, който трябва да бъде
единствен, не може да съдържа нищо, което да
пречи на изпълнението на все още съществуващия
договор.

Член 16.3.

Всеки футболист, сключил за същия период договор
с повече от един клуб, подлежи на спиране на
състезателните права до вземане на решение от
компетентните инстанции на ФИФА.

Член 17.

На футболист-професионалист, преминал в
чуждестранен клуб и сключил   с него договор,
договорът му със стария  ФК се счита за  прекратен
автоматично, след като се представи и копие от
договора между двата клуба за осъществяване на
трансфера.

Член 18.

Трансферът на български професионален
футболист в чуждестранен клуб, освен на законите
на страната и изискванията на този Правилник,
се извършва и след изпълнението на следните
специфични условия:
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Член 18.1.

Трансферният договор между досегашния
български клуб и приемащия чуждестранен клуб
да съдържа задължението на чуждестранния клуб
да освобождава безвъзмездно футболиста при
повикването му в някои от националните отбори
на България във всички случаи и за всички дати
фиксирани в сезонните графици на УЕФА и ФИФА.
Сроковете за освобождаването му да са
съобразени с категорията и фазата на отделните
прояви, както следва:
- До 48 часа - за приятелска среща;
- До 6 /шест/ дни - за квалификационна среща;
- До 14 /четиринадесет/ дни - за участие във
финален турнир, плюс сроковете на самия
финален турнир;

Член 18.2.

Личният договор на футболиста с чуждестранния
клуб да съдържа клаузи за здравното му,
пенсионно и инвалидно осигуряване, гражданска и
социална защита по времето на пребиваването му
в чужбина.

Член 19.

Футболист-аматьор може да премине в друг
чуждестранен клуб, доколкото правилниците на
националните асоциации на стария и новия клуб
разрешават това.

Член 19.1.

Трансферният правилник на БФС разрешава това
да става в периодите преди започване на новата
спортно-състезателна година или между двата й
полусезона.

Член 19.2.

Футболист - аматьор, приминал като аматьор
в чуждестранен клуб, не може да сключва
професионален договор с клуба от новата
асоциация.
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Член 19.3.

Реаматьоризиран футболист преминава в
чуждестранен клуб при съгласието на последният
му професионален и аматьорски футболен клуб.

Член 20.

Правото да се издава международно удостоверение
за трансфер принадлежи изключително на
националните асоциации (в случая БФС). БФС
е длъжен, без оглед на неизпълнението на
финансовите условия по договорите между
страните по трансфера, да издаде международно
удостоверение при положение, че са изпълнени
всички условия на този Правилник.
/1/  Националната асоциация е длъжна да издаде
удостоверението за международен трансфер, при
поискване от друга национална асоциация, в срок
от 7 дни след получеване на молбата.
/2/ Ако в срок от 14 дни след датата на молбата
изпратена от новата асоциация, старата асоциация
/чийто футболист желае да я напусне/ не е издала
удостоверение за трансфер, новата асоциация има
право да се свърже с Генералния секретариат на
ФИФА с молба за неговата намеса.
/3/ Футболистът не може  при никакви обстоятелства
да получи разрешение да играе в официални
срещи за новия си клуб, докато не бъде издадено
Удостоверение за международен трансфер. То
не може да бъде обект на никакви условия и
договорки.
/4/ Валидността на това удостоверение не може
да се ограничава до определен период, като
всякакви клаузи във връзка с това /включени
допълнително/ се считат за нищожни, в това число
и удостоверението.
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Член 20.1.

Националната асоциация може да откаже
издаването на международното удостоверение за
трансфер единствено, ако:

Член 20.1.1. Футболистът, който желае да я напусне, не е
изпълнил всичките си договорни задължения по
отношение на стария си клуб.
Член 20.1.2. Съществува спор от друг характер   /нефинансов/
по отношение на трансфера между стария и новия
клуб на футболиста.
Член 20.1.3. Футболистът , който желае да я напусне, търпи
дисциплинарно наказание в момента, в който е
отправена молбата. Тази забрана отпада, ако
дисциплинарното наказание на футболиста важи
за няколко мача и техният брой е по-малък от пет.
В такъв случай националната асоциация наложила
наказанието може да издаде разрешението и да
предостави футболиста на друг ФК, при условие, че
последният писменно се задължи, че футболистът
ще изтърпи наказанието си в същия турнир,
първенство, за което е картотекиран.
Член 20.2.

Националната асоциация на клуба, в който
футболистът преминава, е единствено компетентна
да
поиска
необходимото
международно
удостоверение.

Член 20.2.1. Ако в срок от 30 (тридесет) дни от датата на
поискване на международно удостоверение
за трансфер /от страна на новата асоциация/,
старата асоциация, която футболистът иска да
напусне,   не издава удостоверение за трансфер
или не е посочила валидна причина за отказа си, то
новата асоциация може да издаде на футболиста
временно удостоверение, позволяващо му да играе
на нейна територия.
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Член 20.2.2. В този 30(тридесет)-дневен период футболистът в
никакъв случай няма право да играе в официални
мачове за новия си клуб.
Член 20.2.3. Временното удостоверение става окончателно
1 (една) година след датата, на която новата
асоциация е изпратила молбата си на досегашната
асоциация. Ако междувременно старата асоциация
посочи уважителни причин за отказа си за
издаване на удостоверение, временното такова
удостоверение става невалидно и състезателните
права на футболиста се спират.
Член 21.

Трансферираният
в
чуждестранен
клуб
български футболист се ползува с особена
защита в българския професионален футбол
като /по изключение от общите изисквания/ след
изтичането или прекратяването на договора му
с чуждестранния клуб има право по всяко време
да се включи в трансферната листа, да сключи
договор и незабавно да получи състезателни права
в клуб от системата на БФС.
РАЗДЕЛ VІІ
ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ФУТБОЛИСТИ

Член 22.

Преотстъпване се извършва само на футболисти
-професионалисти с действуващ договор и само
между клубове с професионален статут.

Член 22.1.

Преотстъпването на футболист от един в друг
футболен клуб от административна гледна точка и в
съответствие с настоящия Правилник представлява
трансфер за определен период.

Член 22.2.

При трансфер на преотстъпен футболист
от основния му клуб, база за определяне на
трансферната му сума по смисъла на членове
11.1.3. и 11.1.4 е реалният доход на играча, получен
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в основния му ФК и /ИЛИ/ само договорена заплата
в основния му ФК за периода на преотстъпването.
Член 22.3.

Условията
засягащи
преотстъпването
на
футболиста /съгласието му, времетраенето,
задълженията му, трудовите права, трудовия стаж
и т.н./ задължително са предмет на отделен договор
между преотстъпващия и заемащия клуб.

Член 22.4.

Преотстъпването на футболист се различава от
окончателен трансфер по това, че той има договор
с преотстъпващия го клуб и се завръща в него след
изтичане срока на преотстъпване.
В този случай целият цикъл се разглежда като
един единствен трансфер, защото след изтичането
на срока на преотстъпване футболистът се връща
при своя работодател.
Минималният срок за преотстъпване е 6 /шест/
месеца.
Трансферите на база преотстъпване следва да
стават както следва:
а/ в трансферния период на асоциацията на клуба,
в който се преотстъпва футболиста.
б/ в трансферния период на асоциацията на клуба,
в който се връща футболиста след изтичане срока
на преотстъпването.

Член 23.

Клуб, с новопридобит професионален статут, няма
право да преотстъпва своите футболисти.

Член 24.

Клуб, загубил професионалния си статут, няма
право да преотстъпва своите футболисти.

Член 25.

При преотстъпване между клубове от различни
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асоциации задължително се издава международно
удостоверение за трансфер.
Член 26.

Клуб, който е приел футболист на базата на
преотстъпване няма право да го трансферира в
трети клуб.
РАЗДЕЛ VІІІ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27.

При изплащане на всички трансферни суми,
съгласно условията и изискванията на Настоящия
правилник, данък добавена стойност се изплаща
от ПФК /ФК/ купувач, т.е. в посочените суми не е
включен ДДС. ПФК продавач издава фактура.

Член 28.

Всички професионални футболисти, на които
договорите изтичат или са прекратени и имат
навършени 23 години, са свободни агенти /за тях
не се заплаща трансферна сума/.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПРАВИЛНИКА
ЗА СТАТУТА И ТРАНСФЕРИТЕ
НА ФУТБОЛИСТИТЕ
ГЛАВА І
КАРТОТЕКИРАНЕ НА ФУТБОЛИСТИ
Член 1.

/1/ Футболист не може да бъде картотекиран
и да играе едновременно за два различни
клуба, членове на една и съща или на различни
национални асоциации. Картотекирането
представлява разрешение за футболиста да играе
футбол.
/2/ За всеки картотекиран  футболист от 12
годишна възраст нагоре се създава регистър със
следните данни:
- трите имена на футболиста
- дата на раждане
- националност на футболиста
- дата на картотекирането на футболиста на 12
годишна възраст
- футболен клуб и национална асоциация

Член 2.

/1/ Периодите на картотекиране са два:
а/ първи период - след завършване на спортносъстезателната година и преди започване на
следващата спортно-състезателна година;
б/ втори период - по средата на спортносъстезателната година /между двата полусезона/;
ГЛАВА ІІ
ЗАКРИЛА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Член 3.
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/1/ Спазва се стриктно приетият от ФИФА и УЕФА
Кодекс на поведение.
/2/ При картотекиране на футболист под 18 годишна

възраст се спазват изискванията, заложени в
Кодекса на поведение.
/3/ При неспазване изискванията на Кодекса
на поведение футболистът може да не
бъде картотекиран, а клубът му да понесе и
дисциплинарни санкции;
- анулиране на неправилно картотекиране;
- забрана за картотекиране на играчи на възраст
под 18 години за определен период от време;
- глоби;
- отнемане на точки;
- изключване от състезания /изваждане/;
/4/ Националната асоциация може и по своя
инициатива да проверява дали даден клуб
картотекирал футболист под 18 годишна възраст
спазва задълженията по Кодекса на поведение.
При нарушения се прилагат дисциплинарните мерки
посочени в алинея /3/
/5/ Аналогични дисциплинарни санкции понасят
и трети страни /примерно агент   на футболиста/,
когато са нарушили Кодекса на поведение
/6/ Националната асоциация следва да отказва
картотекиране на футболисти под 18 годишна
възраст, които са граждани на чужди страни и не
се преместват на нейна територия по семейни
причини;
При нарушения също могат да се прилагат
дисциплинарни санкции.
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ГЛАВА ІІІ
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ФУТБОЛИСТА.
СЛУЧАИ НА ПРИЛАГАНЕ
Член 4.

Принципи

А. Аматьори
/1/ При преминаване на аматьор от един ПФК (ФК)
в друг ПФК (ФК) след навършване на 12-годишна
възраст компенсация не се изплаща и смяната
на клуба става по условията на Правилника за
състезателните права на футболистите.
/2/ При преминаване на аматьор от един ПФК
(ФК) в друг ПФК (ФК) в периода до 23 годишна
възраст и съпроводено със сключване   на първи
професионален договор се изплаща компенсация за
обучение, развитие и формиране на футболиста.
Компенсацията се изплаща на базата на определена
таблица за изчисляване.
/3/ За изчисляване на компенсацията периодът
на обучението, развитието и формирането на
футболиста започва в началото на сезона на 12-ия
рожден ден на футболиста и завършва в края на
сезона на неговия 23-ти рожден ден.
Смяната на клуба става по условията на Правилника
за състезателните права на футболистите.
Б. Професионалисти
/4/ При трансфериране на професионалист от
един ПФК в друг ПФК след навършване на 23годишна възраст и изтекъл (прекратен) срок на
договора му компенсация не се изплаща. Смяната
на клуба става по условията на Правилника за
състезателните права на футболиста.
/5/ При трансфериране на професионалист от един
ПФК в друг ПФК до навършване на 23-годишна
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възраст компенсация се изплаща.
/6/ за изчисляване на компенсацията периодът на
обучение, развитие и   формиране на футболиста
започва в началото на сезона на 12-ия рожден ден
на футболиста и завършва в края на сезона на
неговия 23-ти рожден ден.
/7/ Компенсация за обучение, развитие и формиране
на футболиста се дължи:
а/ за първи път, когато футболистът придобива
статут на професионалист;
б/ след това - за всеки трансфер като професионалист
до 23-годишна възраст.
в/ за случаите - когато се прекрати договор без
основателни причини на футболиста;
/8/ Компенсация за обучение, развитие и
формиране на футболиста не се дължи:
а/ за случаите, когато след изтичане /прекратяване/
на договора футболистът се реаматьоризира и
придобие аматьорски статут;
б/ за случаите, когато се прекрати договора по
основателни причини на футболиста.
/9/ Плащане на компенсация за обучение, развитие
и формиране на футболиста.
а/ по общо правило, сумата която трябва да се
заплати, трябва да отразява разходите, които са
били необходими за обучението, развитието и
формирането на въпросния футболист от неговата 12
годишна възраст нататък и на базата на определени
таблици за изчисляване.
б/ При първи договор
Платимата сума е в полза на всички клубове,
които са допринесли за обучението, развитието и
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формирането на въпросния футболист от неговата
12-годишна възраст. Сумата трябва да бъде
разпределена пропорционално в зависимост от
броя пълни години действително обучение.
в/ При последващи трансфери
Новият клуб трябва да заплати на предишния
клуб разходите, които последният е направил
за упражняване на професията от футболиста
през времетраенето на договора и разходите за
компенсация за обучение, развитие и формиране
на футболист.
Член 5.

Въвежда се следния механизъм за разпределение
на компенсационната сума при сключване на първи
професионален договор, определящ разходите за
обучение, развитие и формиране на футболиста от
неговата 12 годишна възраст до навършването на
23 години.
Таблица I

Навършени
години

12-14

14-16

16-18

18-23

Проценти

10%

35%

35%

20%

Базисната сума върху която се изчислява процентния
дял е 20000 лева.
Определя се следния механизъм за заплащане на
компенсационната сума:
При сключване на първи професионален договор
платимата сума от ПФК ( с който се сключва
договора)   на останалите клубове се разпределя
и изчислява процентно в зависимост от годините,
които е престоял един състезател в даден клуб,
независимо от неговия статут.
/2/ За собствен юноша на ПФК, отказал да сключи
първи професионален договор със собствения му
клуб, а сключил първи професионален договор с
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друг ПФК, новият му клуб следва да заплати на
собствения му клуб компенсационна трансферна
сума в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лева.
/3/ За състезатели, участвуващи в повече от 50%
от официалните срещи от името на българските
национални отбори през последната спортносъстезателна
година,
компенсационната
трансферна сума по алинея (2) се завишава с 50%,
в случай на отказ състезателят да подпише първи
професионален договор със собствения му клуб.
Член 6.

Разпределение на компенсационните суми
Сумата, платена от новия клуб като компенсация
за обучението, развитието и формирането на
съответния футболист се разпределя между
участвуващите в този процес стари клубове, на
базата на посочените проценти за всяка възраст по
таблицата в член 5.

Член 7.

Плащане на компенсацията.
/1/ Сумата, която трябва да бъде заплатена като
компенсация за обучение, образование, развитие
и формиране на основание член 6, се заплаща от
новия клуб на обучаващите клубове най-късно до
деня на картотекирането на футболиста.
/2/ Задължение на новия клуб е да установи
обучаващите клубове, да уточни с тях размера
на компенсацията по години и да я разпредели
в съответствие с развитието на кариерата на
футболиста.
Ако е необходимо, футболистът трябва да помогне
на новия клуб в изпълнение на това задължение.
/3/ БФС може да наложи дисциплинарни мерки
на клубове или футболисти, които не спазват
задълженията, посочени в предшестващите
алинеи.

77

ГЛАВА ІV
МЕХАНИЗЪМ НА СОЛИДАРНОСТ
Член 8.

Член 9.

Принципи
Когато футболист не бъде трансфериран по време
на действието на договора   му, тогава процент от
всяка компенсация, платена на предишния клуб,
се преразпределя като вноска на солидарност на
клубовете, участвували през годините в обучението
и образованието на съответния футболист. Вноската
на солидарност се разпределя между въпросните
клубове съобразно възрастта на футболиста и
времето, когато те са го обучавали и образовали,
както следва:
12 - 13 години - 5 %
13 - 14 години - 5 %
14 - 15 години - 10 %
15 - 16 години - 10 %
16 - 17 години - 10 %
17 - 18 години - 10 %
18 - 19 години - 10 %
19 - 20 години - 10 %
20 - 21 години - 10 %
21- 22 години - 10 %
22 - 23 години - 10 %
Плащане вноската на солидарност
/1/ Сумата, която трябва да бъде платена като вноска
на солидарност на основание на горните правила,
се заплаща от новия клуб на обучаващите клубове
най-късно 30 дни преди датата на картотекиране на
футболиста.
/2/ Задължение на новия клуб е да изчисли размера
на вноската за солидарност и начина, по който тя
трябва да бъде разпределена в съответствие с
развитието на кариерата на футболиста. Ако е
необходимо, футболистът трябва да помогне на
новия клуб в изпълнението на това задължение.

78

/3/ БФС може да наложи дисциплинарни мерки на
клубове или футболисти, които не спазват посочените
в предшестващите алинеи задължения.
ГЛАВА V
СТАБИЛНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ
Член 10.

Футболист може да предяви основателна спортна  
или друга причина за прекратяване на договора
си със своя клуб. Например, ако се докаже в края
на сезона, че е бил ангажиран в по-малко от 10 %
от официалните мачове, играни от неговия клуб.
Подобна основателна спортна причина ще се
установява за всеки случай поотделно и ще зависи
от конкретните обстоятелства /контузия, временна
невъзможност за игра, пост на футболиста на
терена, пост в отбора като например резервен
вратар, възраст на футболиста, разумни очаквания
за развитието му на база на досегашната му
кариера и т.н./

Член 11.

/1/ Клуб, който желае да ползва услугите на даден
футболист с действуващ договор с друг клуб, е
длъжен да информира за това съответния клуб и
футболист, преди да започне преговори с едната
или другата страна.
/2/ При нарушаване на горепосочените задължения
виновният клуб заплаща глоба от минимум 10 000
лева.
ГЛАВА VІ
ПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИТЕ

Член 12.

/1/ Страната, отговорна за прекратяване на договор,
ще бъде длъжна да заплати компенсационна
сума, в срок от един месец от съобщаването от
съответните комисии на БФС.
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/2/ Ако страната, отговорна за прекратяването, не
е платила компенсационната сума в едномесечния
срок,  БФС налага дисциплинарни мерки.
ГЛАВА VІІ
ПРАВИЛА И РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Член 13.

Решаването на споровете става от съответните
комисии при БФС. Те изготвят Правилници за
работата си, в които определят състава, правилата,
реда, процедурата и посредничеството при
разглеждане на спорове, заявени пред тях.
ГЛАВА VІІІ
СТАТИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Член 14.
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БФС   води дневник със статистически данни
за броя на извършваните картотекирания на
футболисти, идващи от други национални
асоциации, както и за броя на удостоверенията
за международен трансфер, които са издали
на футболисти, прехвърлящи картотекирането
си в друга национална асоциация. В този
регистър трябва да бъдат отбелязани възрастта
и националността на футболиста, страната,
която той напуска или в която отива, както и
друга информация, която БФС получава относно
причините за прехвърляне картотекирането на
играча /едностранно прекратяване от футболиста
или от клуба, в рамките на защитения период или
не, прекратяване по договорен начин или трансфер
в края на договора/.

ГЛАВА ІХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 15.

Това Приложение е неразделна част от глава първа
и втора - Статут на футболиста в системата на БФС
и Трансфериране на футболиста в системата на
БФС.
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БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК
ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ
ПРАВА
НА ФУТБОЛИСТИТЕ

СОФИЯ, 2005 г.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Получаването на състезателни права разрешава
на футболиста да се състезава в определено
първенство от името на определен футболен клуб
(клубове).

Член 2.

Принадлежността към определен футболен клуб
не дава автоматически състезателни права на
футболиста от името на този клуб.

Член 3.

Състезателните права се разрешават, съгласно
изискванията на този Правилник.

Член 4.

Притежаването на състезателните права се
удостоверява с футболен паспорт, издаден от
съответния администриращ орган на БФС.

Член 5.

Състезателните права важат само за определена
спортно-състезателна година или част от нея.
Те могат да бъдат отнемани за определен период
от време или завинаги от съответните органи на
БФС.

РАЗДЕЛ II
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ФУТБОЛИСТ - АМАТЬОР
Член 6.

Основно изискване за получаване на състезателни
права от футболиста-аматьор е неговото членство
във ФК, независимо от статута на ФК.

Член 6.1.

Членството се удостоверява с редовно заверена
членска карта или квитанция за платен членски
внос.
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Член 6.2.
Член 7.

Срочнослужещите са със замразено членство във
ФК, от който са постъпили в редовете на БА, за
срока на редовната им военна служба.
Състезател по футбол-аматьор, включително
военнослужещ, по принцип има право на участие
само от името на един футболен клуб или армейски
футболен отбор /АФО/ в рамките на една спортносъстезателна година.

Член 8.

Състезател по футбол-аматьор /мъже/, играещ на
клубно, областно ниво и на ниво "В" група, в рамките
на една спортно-състезателна година, може да
се състезават за повече от един аматьорски ФК в
следните случаи:

Член 8.1.

По възходяща градация в рамките на едно
първенство:
- с разрешение - по всяко време без ограничение,
но не по-късно от началото на пролетния полусезон
на съответната спортно-състезателна година;

Член 8.2.

По низходяща градация и на едно и също
равнище в рамките на едно първенство:

Член 8.3.

- с разрешение на ФК, но само между двата
полусезона и то до започване на пролетния
полусезон за съответната спортно-състезателна
година;
При обединение на два и повече ФК - с разрешение
от обединения ФК и веднага, като това е валидно за
футболен клуб на всяко аматьорско ниво.

Член 8.4.

При разделяне на ФК - с разрешение съобразно
желанието на футболиста за членство само в един
от новообразуваните клубове и веднага.

Член 8.5.

При изваждане на ФК от съответната група /на
всички нива/ - без разрешение и по всяко време.
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При отказ на ФК от съответната група /на всички
нива/ - при същото условие, но само в трансферните
периоди;
Член 8.6.

Футболист-аматьор, отбиващ редовната си военна
служба, получава състезателни права във ФК от
деня на полагане на военна клетва и ги губи от
датата на уволенението си.

Член 8.6.1.

Във ФК с професионален статут могат да
бъдат картотекирани до 5 (пет) срочнослужещи
(войници).

Член 8.6.2.

Във ФК с аматьорски статут могат да бъдат
картотекирани до 5 /пет/ военнослужещи /офицери,
сержанти, щатни войници, полицаи, пожарникари,
военни служители, срочнослужещи войници/ от
системата на МО, МВР, МП. Когато такъв ФК получи
професионален статут, щатните военнослужещи
губят състезателните си права.
При юношите старша възраст могат да бъдат
картотекирани до 5 /пет/ срочнослужещи /войници/

Член 8.6.3.

Картотекирането на военнослужещи в БФС,
ЗС и ОС на БФС става след представяне на
резрешение от компетентните министерства и
ведомства /МО, МВР, МП/ и заплащане на таксите
за правоучастие в съответната група, в която
играе военнслужещият. Заплащането на таксите
за картотекиране на всички равнища се извършва
в БФС и се отнася за една спортно-състезателна
година - при свръхсрочнослужащите и за целия
срок на военната служба - при срочнослужащите.

Член 8.6.4.

Военнослужещите придобиват състезателни права
в нов ФК или АФО в периода между две спортносъстезателни години и между двата полусезона
на текущата спортно-състезателна година /
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независимо от равнището на клубовете/, само след
представяне на документ за уредени финансови
взаимоотношения с предишния ФК или АФО, който
е заплатил таксата за картотекирането.
Член 8.7.

Футболист възвърнал аматьорския си статут /след
изтичане срока за придобиване на аматьорски
статут, указан в Статута на футболиста в системата
на БФС/.
Изключение прави бивш професионален футболист
от ПФК, когато клубът му е изгубил статута си на
професионален футболен клуб.
Такъв футболист придобива веднага състезателни
права като аматьор, ако продължи да се състезава
в досегашния си клуб.

Член 8.8.

Чуждестранен футболист-аматьор пребиваващ
редовно в страната и състезаващ се като аматьор
в български аматьорски ФК не може да преминава
в рамките на една спортно-състезателна година по
условията на чл.8.1. и чл.8.2.
Той може да се състезава през спортносъстезателната година само от името на един
аматьорски ФК.

Член 8.9.

Български
футболист-аматьор,
идващ
от
чуждестранен ФК в български аматьорски ФК
придобива състезателни права по всяко време и
без ограничение.

Член 8.10.

Футболист, който не е картотекиран и не се
състезавал от името на ФК в аматьорския футбол в
текущото първенство, може да бъде картотекиран
и да участвува от името на друг ФК по всяко време,
без разрешение .
Това се отнася и за професионален футболист,
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възстановил аматьорския си статут, но при спазване
на следното условие:
За него молбата за реаматьоризация следва да
е подадена в съответния трансферен период, на
базата на което се издава и документа уреждащ
възвръшането на аматьорския му статут.
Член 9.

Състезателите по футбол-аматьори в детскоюношеските възрасти преминават от един ФК в
друг ФК при следните условия, както следва:

Член 9.1.

Между две спортно-състезателни години без
разрешение, и между двата полусезона на една
спортно-състезателна година с разрешение по
преминаването.

Член 9.2.

Състезатели по футбол участвали като юноши
старша възраст през спортно-състезателната
2004/2005 г., родени след 01.01.1987 г. и навършили
18 години, за спортно-състезателната 2005/2006 г.
могат да придобият спортно-състезателни права
както следва:
- като професионалисти след сключване на първия
професионален договор с даден ПФК;
- като аматьори мъже в отбори на ПФК, участващи
в първенството на "Б" група;
като аматьори мъже в представителни мъжки
отбори на всички аматьорски футболни клубове;
- като аматьори, но юноши старша възраст само
в отборите на собствените си клубове, в които
са играли преди навършване на 18 години и през
спортно-състезателната 2004/2005 г.;
при дадено разрешение от собствения клуб те
могат да придобият спортно-състезателни права
като юноши старша възраст в отбор на друг клуб.
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Член 10.

Футболистите-аматьори
/мъже/
получават
състезателни права в друг аматьорски ФК без
ограничение и без разрешение в периода между
две спортно-състезателни години и в трансферен
период, който за аматьорския футбол се удължава
до първия кръг от първенството на съответната
аматьорска футболна група.

Член 11.

Футболист-аматьор /мъже/ може да получи
състезателни права в ПФК от "Б" ФГ  със статут на
аматьор, както следва:

Член 11.1.

Преди началото на спортно-състезателната година
- без разрешение .

Член 11.2.

В периода между двата полусезона - с разрешение - без ограничение;

Член 11.3.

В ПФК от "А" ФГ футболист-аматьор /мъже/ не
може да получи състезателни права.

Член 12.

Футболист-аматьор /мъже/ от ПФК от "Б" ФГ може
да получи състезателни права в друг ПФК от "Б" ФГ
или АФК само по условията на член 8.2.
За футболист - аматьор от "В" групите, преминал
по низходяща градация в АФК от областните групи
и извършил отново преминаване в ПФК от "Б" ФГ
в рамките на една спортно-състезателна година се
спазват изискванията на член 11.

Член 13.

Член 14.

За футболист-аматьор от ПФК в "Б" ФГ, преминал по
низходяща градация в АФК от областните групи или
"В" групите и извършил отново преминаване в ПФК
от "Б" ФГ в рамките на една спортно-състезателна
година също се спазват изискванията на член 11.
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Член 15.

Футболист-аматьор може да получи състезателни
права като професионалист във ПФК след
сключване на договор, както следва:

Член 15.1.

В началото на всяка спортно-състезателна година
- с платено обезщетение по преминаването
само за футболисти до 23 навършени години и в
трансферния период.

Член 15.2.

В рамките на текущата спортно-състезателна
година;
а/ с разрешение и платено обезщетение - за
футболисти до 23 навършени години - между
двата полусезона и в трансферния период - без
ограничения;
б/ с разрешение за футболисти над 23 навършени
години - между двата полусезона и в трансферния
период - без ограничение
в/ без разрешение и с платено обезщетение за
футболисти до 23 навършени години, но не повече
от един футболист от даден ФК - между двата
полусезона и в трансферния период.
г/ без разрешение за футболисти над 23 навършени
години, но не повече от един футболист от даден
ФК между двата полусезона и в трансферния
период.
За постановките по букви "в" и "г" следва да
бъде издадено удостоверение от съответния ФК,
заверено от ЗС /ОС/ на БФС, което да потвърждава
числеността на изтичащите без разрешение
футболисти.

Член 15.3.

След уволнение от редовете на БА - веднага.

Член 16.

Във ФК от аматьорския футбол имат право на
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участие спортисти и от други спортове / в това
число и професионалисти/ след уреждане на
членските и спортно-състезателните права.
Член 17.

Във ФК от аматьорския футбол състезателни права
могат да получат и чуждестранни футболисти,
чийто брой е неограничен, но след издаване по
съответния ред на работни визи.
Работната му виза се издава от съответната служба
по заетостта и съобразно професията, която има и
местоработата на която ще бъде назначен извън
системата на АФК.

Член 17.1.

В отбори на регистрирани землячески клубове
броят на чужденците е неограничен.
Футболисти - аматьори, участници в аматьорски
групи, могат да имат състезателни права
едновременно от името на ФК и в отбор (и) участник (ци) в профилираните първенства - за
работници, селяни, ветерани, студенти и ученици,
съгласно изискванията за провеждане на тези
първенства.

Член 18.

Член 19.

Във ФК от аматьорския футбол могат да се
състезават ученици и студенти на редовно обучение,
получили членски и спортно-състезателни права.

Член 19.1.

Промяната на учебното заведение /в друго
населено място/, местожителството и прекъсването
на обучението в рамките на текущата спортносъстезателна година е основание за промяна на
състезателните права.

Член 20.

Срочнослужещ след отбиване на редовната си
военна служба придобива веднага състезателни
права във ФК, от който е постъпил в казармата.
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За такъв състезател се допуска да се извърши
веднага и преотстъпване при спазване условията
за това, но само в професионалния футбол.
Член 20.1.

Промяната на ФК след уволнението се извършва по
общия ред.

Член 20.2.

Футболисти-аматьори
срочнослужещи
и
свръхсрочнослужещи, могат да имат състезателни
права едновременно от името на ФК, отбор от
армейската футболна група и отбор - участник във
вътрешноведомствените първенства.

Член 21.

Футболистите-аматьори - жени и девойки,
получават състезателни права по условията на
този Правилник.

Член 21.1.

Футболисти-аматьори - ученици, постъпили
в спортни училища и спортни интернати към
футболните клубове, получават състезателни
права по условията на този правилник.

РАЗДЕЛ III
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА ФУТБОЛИСТПРОФЕСИОНАЛИСТ
Член 22.

Основно изискване за получаване на състезателни
права на футболиста-професионалист е наличието
на сключен и действуващ договор с професионален
ФК и членството му в Асоциацията на българските
футболисти.

Член 22.1.

Получаването на състезаъелни права се извършва
след депозиране на договор в администриращия
орган и Асоциацията на българските футболисти,
включването в щата на професионалния ФК и
съответното му номериране.
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Член 22.2.

Получаването на състезателни права се извършва
само за лицензиран футболист, въз основа на
сключен лицензионен договор между него и БФС,
както и след представяне на удостоверение
за членство от Асоциацията на българските
футболисти, което се издава на футболиста в
началото на всеки полусезон.

Член 22.3.

Професионалният футболист е работонаемател
от особен вид и членството му в професионалния
ФК не е възможно по време на валидността на
договора.

Член 23.

Футболист-професионалист може да получи
състезателни права като такъв в   друг ПФК,
при спазване на условията изискващи се от
настоящия правилник, Трансферния правилник и в
определените трансферни периоди.

Член 24.

Право да сключи професионален договор с ПФК
има всеки състезател по футбол, навършил 18
(осемнадесет) годишна възраст.

Член 25.

Състезателни права във ФК с професионален
статут могат да получат:

Член 25.1.

За "А" ФГ
Неограничен брой футболисти с договори.
Неограничен брой футболисти собствени юноши,
също с  договори.
За "Б" ФГ
Минимум 7 /седем/ футболисти с договори.
Неограничен брой футболисти собствени юноши,
също с договори.

Член 25.2.

Чуждестранни футболисти - до 10% от общия
персонал на ФК с професионален статут в "А" група,
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съгласно Закона за насърчаване на заетостта
(чл.71, т.2). В протокола за конкретната среща
обаче могат да бъдат записани до 4 (четири)
чуждестранни футболисти, извън страните,
членуващи в Европейския съюз и извън страните кандидатки за членство в Европейския съюз, които
по едно и също време да участвуват в нея.
Във ФК в двете "Б" групи не се разрешава ползването
на чужденци.
Член 26.

Футболист с договор може да бъде преотстъпен на
друг ФК с професионален статут веднъж в рамките
на текущата спортно-състезателна година.
Преотстъпването не може да бъде за срок помалък от 6 месеца и става само в трансферните
периоди.

Член 26.1.

Преотстъпен футболист, прекратил преотстъпването
с втория ПФК по:
Член 26.1.1. Взаимно съгласие - получава веднага права във
ПФК, който го е преотстъпил.
Член 26.1.2. По основателна спортна или друга причина - получава
веднага права във ПФК, който го е преотстъпил.
Член 26.1.3. По неоснователна спортна причина или по вина на
футболиста - получава състезателни права в ПФК,
който го е преотстъпил, след изтичане срока на
преотстъпването с втория ПФК.
Член 27.
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Процедурата по прекратяването на преотстъпването
се извършва от съответния орган на БФС при
задължително участие на двата ПФК и футболиста.
Тази процедура следва да стане в периода между
двата полусезона и то в транферния период, преди
началото на пролетния полусезон за съответната
спортно-състезателна година.

Член 28.

Футболист с договор не може да бъде преотстъпван
във ФК с аматьорски статут.

Член 29.

Участие на професионален футболист от името на
повече от един ПФК в една спортно-състезателно
година  се разрешава при следните условия:

Член 29.1.

При прекратяване на договора по основателна или
друга спортна причина или по взаимна договореност
- само в трансферните периоди и след включване в
трансферната листа.

Член 29.2.

При изваждане или преустановяване участието
на ПФК от "А" ФГ само в трансферните периоди и
след включване в трансферната листа.

Член 29.3.

При изваждане или преустановяване участието на
ПФК от "Б" ФГ само в трансферните периоди след
включване в трансферната листа.

Член 29.4.

При преотстъпване на футболист на друг ПФК с
професионален статут.
Това   не се отнася за чуждестранни футболисти,
които не могат да бъдат преотстъпвани съгласно
изискванията на Статута на футболиста в
системата на БФС.
РАЗДЕЛ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30.

Претенциите за собственост на футболистите
по силата на настоящия правилник има всеки
аматьорски или професионален ФК, през който е
преминал един футболист, и има редовна картотека
на областно, зонално и държавно първенство.
Претенциите за право да слючи първи
професионален договор има само този ПФК, в който
състезателя е навършил 18 годишна възраст.
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Член 31.
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Доказателството за собственост от страна на ПФК
/АФК/ към какъвто и да е друг ФК се удостоверява
с попълнена молба-декларация за картотекиране
за съответната спортно-състезателна година и   с
документ от администриращия орган (ЗС и ОС на
БФС).

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА АГЕНТИТЕ
ПРИ ТРАНСФЕРА
НА ИГРАЧИ

С О Ф И Я - 2005 година
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Този Правилник управлява професията на агентите на
играчи, които уреждат трансфери на играчи в рамките
на ЕДНА ФУТБОЛНА АСОЦИАЦИЯ /ФЕДЕРАЦИЯ, СЪЮЗ / или
от ЕДНА КЪМ ДРУГА АСОЦИАЦИЯ / ФЕДЕРАЦИЯ, СЪЮЗ /
Общи правила
Член 1.

1. Разрешено е на клубовете и на играчите да използват
услугите на Агент по време на преговори съответно с
други играчи или клубове, ако Агентът притежава
лиценз, издаден му от Българския футболен съюз,
спазвайки Член 2, параграф 1 по долу.
Агентът е физическо лице, което срещу хонорар
представя играч пред клуб с оглед наемането му на
работа от клуба или представя два клуба един на друг
за сключване на трансферен договор в съответствие с
условията упоменати по-долу.
2. Забранено е на играчите и на клубовете да използват
услугите на нелицензирани Агенти / член 16 и 18 /.
3. Забраната от параграф 2 по-горе не важи, ако
агентът действа от името на играча като негов родител,
брат, сестра или съпруга или ако агентът действа от
името на играча или клуба като адвокат по действащите
закони в страната.
Издаване на лиценз

Член 2.

1. Всяко физическо лице, което желае да бъде Агент,
трябва да изпрати писмено заявление до Български
футболен съюз в Република България, чийто гражданин
е той или ако живее на друго място до  футболния съюз
на страната по местоживеене, където  задължително е
живял постоянно последните две години.
2. Кандидатът трябва да има безупречна репутация. В
противен случай кандидатурата му няма да се приеме.
Българският футболен съюз ще реши дали кандидатът

98

изпълнява основните изисквания в съответствие с
националното законодателство на страната.
Член 3.

Един кандидат не може да има при никакви
обстоятелства длъжност във ФИФА., в конфедерация, в
Български футболен съюз, клуб или друга организация,
свързана с тези институции.

Член 4.

1. Българския футболен съюз, който получава
кандидатура за лиценз, проверява дали кандидатурата
спазва изискванията в Член 2 и Член 3 по-горе.
2. Ако кандидатурата е приемлива, Българският
футболен съюз извиква кандидата на писмен изпит.
3. Един кандидат, чиято кандидатура е била
официално отхвърлена от БФС, може да изпрати
своята кандидатура до ФИФА. Комитетът по статута на
играчите към ФИФА ще реши дали БФС е отхвърлил
кандидатурата несправедливо. Ако Комитетът по
статута на играчите също счита, че кандидатурата е
неподходяща, кандидатът  не може кандидатства пред
съответния футболен съюз в течение на 2 години.

Член 5.

1. Българският футболен съюз организира писмени
изпити два пъти годишно.
2. Изпитите трябва да се провеждат на идентични
дати в целия свят. Следователно ФИФА ще определи в
началото на всяка календарна година задължителните
дати през Март и през Септември, за   които ще
информира Българския футболен съюз.
3. Българският футболен съюз е отговорен за
уреждането на изпитите в подходящото време и за
навременни съобщения до кандидатите за явяването
им.
4. Основните условия и срокове на процедурата на
изпитите са определени в Приложение А на този
правилник.
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5. Българският футболен съюз може да определи  
такси, които да покриват разходите за организиране на
изпитите.
Член 6.

1. Ако кандидатът получи максимален брой точки, които
се изискват за вземане на изпита /Приложение А, І.
Параграф 5 /, Българският футболен съюз ще изиска
кандидатът да сключи професионална застраховка
със застрахователна компания в неговата страна.
Тогава той ще изпрати застрахователната полица на
съответния футболен съюз.
2. Целта на застраховката е да покрива всякакави
претенции за компенсация от играч, клуб или друг
агент,появяващи са вследствие работата на Агента,
която по мнение на Български футболен съюз и/или
ФИФА нарушава принципите на този правилник и/или
правилници на Българския футболен съюз. Полицата
следователно трябва да е формулирана по такъв
начин, че да покрива всеки възможен риск, свързан с
работата на Агента.
3. Максимелната стойност, покривана от застрахователната
полица, трябва да се определя от оборота на Агента.
4. Професионалната застрахователна полица трябва
също да покрива претенции, направени след изтичане
на полицата за събития, които са настъпили по време
на действие на полицата.
5. Агентът е задължен да поднови застрахователната
полица възможно най-бързо след изтичането и
автоматично да изпрати съответните документи до
Български футболен съюз.

Член 7.
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1. Ако Агентът не може да сключи професионална
застрахователна полица в съответствие с Член 6 погоре в страната, където е взел изпита, той може да
депозира банкова гаранция на стойност 100,000,00
швейцарски франка. Гаранцията трябва да бъде

издадена от Швейцарска банка и трябва да бъде
неотменяема.
2. Само ФИФА има достъп до тази банкова
гаранция. Банковата гаранция има същата цел, като
професионалната застраховка от Член 6 параграф 2
по-горе. Стойността на гаранцията /100,000 швейцарски
франка/ не представлява максималната стойност,
дължима на която и да е страна, претендираща
загуби.
3. Ако стойността на гаранцията се намали чрез
плащане от банката в отговор на претенция за загуби
срещу Агента, неговият лиценз ще бъде прекратен
временно, докато стойността на гаранцията не бъде
увеличена до първоначалната стойност от 100,000
швейцарски франка.
Член 8.

1. Всеки кандидат, който е взел изпита, трябва да
подпише Кодекса за професионално поведение
/Приложение В/, с което той обещава да спазва
основните принципи, описани в него, когато действа
като Агент.
2. Агенти, които не спазват Кодекса на професионално
поведение в своята работа, подлежат на санкциониране
съгласно Член 15 параграф 2.

Член 9.

1. Асоциациите на играчите, които официално са
признати от Българския футболен съюз   и желаят
да осигурят обслужване за намиране на работа на
своите членове – играчи в съответствие с Член 1 погоре, могат да сключат своята собствена съвместна
застрахователна полица със застрахователна компания
в страната, където действат.
2. В такива случаи тази застраховка ще бъде ограничена
до покриване на рисковете до не повече от пет лиценза.
Притежателите на лицинзи трябва да са членове на
съответния футболен съюз, да са издържали писмения
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изпит съгласно Приложение А и лично да са подписали
Кодекса на професионално поведение съгласно член
8. Имената на кандидатите, които са получили лиценз
ще бъдат изброени в застрахователната полица от
параграф 1 на този член.
Член 10

1. След получаване на професионална застрахователна
полица или банкова гаранция и подписването на Кодекса
на професионално поведение, футболния съюз издава
на кандидата лиценз на Агент. Този лиценз е личен и
не може да се прехвърля. Изисква се всеки футболен
съюз да издаде списък на всички лицензирани Агенти
на нейната територия и да го изпрати на ФИФА след
всяка дата на изпити.
2. Лицензът се издава за неограничен период на време
и упълномощава Агента да осъществява трансфери по
целия свят.
3. ФИФА ще направи списък на всички лицензирани
агенти в целия свят и ще го публикува на своя
официален Уеб-сайт.
4. Веднага след като получи своя лиценз от Българския
футболен съюз, Агентът е оправомощен да използува
в своите бизнес отношения следното описание след
своето име: “Агент на играчи, лицензиран от  Българския
футболен съюз”.

Член 11

Един лицензиран Агент има право:
А/ да контактува с всеки играч, който няма договор
или има изтекъл договор с клуб / Член 1 или 13 на
Правилника на ФИФА за статута и трансферите на
Играчите /;
Б/ да представлява интересите на всеки играч или
клуб, който пожелае той да преговаря и/или сключва
договори от името на играча или клуба;
В/ да се грижи за интересите на всеки играч, който
пожелае това;
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Г/ да се грижи за интересите на всеки клуб, който
пожелае това;
Член 12. 1. Агентът може да представлява или да се грижи за
интересите на играч или клуб в съответствие с Член
11, само ако има сключен писмен договор с играча или
клуба.
2. Такъв контакт трябва да бъде ограничен до период
от 2 години, но може да бъде подновен в писмена
форма при обявен интерес на двете страни. Той не
може да бъде продължаван автоматично.
3. Договорът трябва ясно да упоменава кой е отговорен
за заплащането на хонорара на Агента, вида на
хонорара, условията за заплащане на хонорара.
4. Само клиентът, който ангажира услугите на Агента и
никой друг не може да му заплати.
5. Стойността на заплащането, дължимо на Агента,
който е бил нает да действа от името на играча, се
изчисляма на базата на годишния брутен основен
доход на играча / изключвайки други ползи като кола,
апартамент, премии за точки и/или всякакви други
премии или привилегии /, което Агентът е договорил за
себе си в договора за наемане.
6. Агентът и играчът трябва да решат предварително,
дали играчът ще заплати на Агента еднократно
цялостно плащане в началото на договора, който е бил
постигнат от Агента за играча или дали ще заплаща
годишни суми в края на дадена година от договора.
7. Ако Агентът и играчът не се договорят за еднократно
цялостно плащане и договорът на играчът, преговарян
от Агента от негово име, продължи по-дълго от
договора за представителство  между Агента и играча,
Агентът има право за годишно заплащане даже след
изтичане на договора за представителство. Това право
продължава, докато изтече работния договор или
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докато играча подпише нов договор за наемане без
помощта на същия Агент.
8. Ако Агентът и играча не могат да се договорят за
стойността на заплащането или ако договорът за
представителство не осигурява такова заплащане,
Агентът има право на заплащане на стойност 5% от
основния доход в параграф 4 по-горе, който играчът
ще получава по договора за наемане, договорен от
Агента за негова сметка.
9. Агент, който е бил нает от клуб, ще получи заплащане
за услугата чрез заплащане на еднократна сума,
договорена предварително.
10.ФИФА ще осигури свой стандартен договор за
представителство /Приложение С/ на Български
футболен съюз. Всеки Агент е длъжен да използва
този стандартен договор. Страните по договора са
свободни да сключват допълнителни споразумения и
съответно да допълват стандартния договор, за да се
осигури спазване на съставеното законодателство при
оформяне на наемането в съответната страна.
11.Договорите за преставителство трябва да се
изготвят в 4 екземпляра и надлежно да се подписват
от двете страни. Играчът или клуба трябва да имат
първото копие, а Агентът на играча второто. Агентът
на играча трябва да изпрати 3-то и 4-то копия на
съответния футболен съюз, към който пренадлежи
играчът или клуба, за регистрация в течение на 30 дни
от подписването. Българския футболен съюз поддържа
регистър на получените договори. Копия от дотговорите
трябва да се изпращат на ФИФА при поискване.
12.Малолетни не могат да сключват договори за
представителство без разрешение от техните законни
настойници в съответствие със законодателството на
страната на играча по местоживеене.
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Член 13. Един Агент може да организира своята работа като
търговска дейност, ако работата на неговите служители
е ограничена до административни задължения,
свързани с търговската дейност на Агента. Само
Агентът има право да представлява и предвижва
интересите на играчите и/или клубове. Агентът трябва
да изпраща на Българския футболен съюз, който му
е издал лиценза, списък на своите служители поне
веднъж в годината. Всеки служител трябва да е бил
в списъка поне три месеца преди да бъде официално
потвърден в офиса.   Агентът трябва да съобщава
незабавно в Български футболен съюз за отпадане от
списъка. Тогава отпадането става незабавно.
Член 14. Изисквания към Агента:
А/ Да спазва без нарушения правилниците на
Български футболен съюз, конфедерации и ФИФА;
Б/ Да бъде сигурен, че всеки трансфер в резултат на
неговото ангажиране спазва всички гореупоменати
правилници;
В/ Никога да не подхожда към играч, който има
договор с клуб, с цел да го уговаря да прекрати своя
договор предварително или да нарушава правилата и
задълженията по договора;
Г/ Да представя само една страна при преговори за
трансфер;
Д/ Да даде, при поискване на съответния орган при  
всеки футболен съюз и/или ФИФА, цялата получена
информация и да изпрати необходимите документи;
Е/ Да е сигурно, че неговото име, подпис и името на
неговия клиент са в съответните договори в резултат
на всяка трансакция, в която той е ангажиран;
Ж/ Да спазва съответните законодателства по
отношение на наемане на работа в съответната
страна;
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Член 15. 1. Агентите, които погрешно използуват дадените
им права или нарушават някои от задълженията,
определени в тези правилници, подлежат на санкции;
2. Следните санкции могат да бъдат наложени:
А/ Предупреждение;
Б/ Глоба;
В/ Временно спиране на лиценза;
Г/ Отнемане на лиценз;
Санкциите могат да бъдат комбинирани.
3. Горните санкции могат да бъдат налагани само от
Български футболен съюз, който е издал лиценза
на съгрешилия Агент или от ФИФА. Границите на
отговорността са определени в Член 22, параграф 1 и
2 по-долу.
4. Лицензът се отнема, ако Агентът не изпълни някое
от изискванията за получаване на лиценз, определени
в Членовете 2, 3, 6 и 7 / професионална застраховка
или банкова гаранция /. Ако е такъв случаят и грешката
може да се поправи, съответният орган при Български
футболен съюз трябва да определи разумен срок за
възстановяване на спазването на правилата.
5. В допълнение към дадените причини в параграф 4,
лицензът се отмена, ако Агентът повторно или сериозно
нарушава статутите и правилниците на Български
футболен съюз, конфедерации и/или ФИФА.
6. Лицензът се отнема от Български футболен съюз,
който  го е издал. ФИФА си запазва правото да задължи
Български футболен съюз да отнеме лиценз.
Член 16. 1. Играчите могат да заявят услугите на Агент,
който има лиценз, издаден от Български футболен
съюз съобразно с този правилник, с изключение на
упоменатото в Член 1, параграф 3.
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2. Името и подписът на Агента трябва да се появят в
съответните договори за наеманена работа при всяка
трансакция, в която Агентът представлява интересите
на играча.
Ако един играч не използва услугите на Агента, този
факт трябва ясно да бъде заявен в договора за
наемане на работа.
Член 17. Ако един играч наеме услугите на нелицензиран
Агент, това се оставя на компетенцията на Български
футболен съюз, при който е регистриран футболистът,
в случай на национален трансфер и/или ФИФА, в
случай на международен трансфер:
А/ Да вземе под внимание този факт при арбитриране
на ситуация с играча при всеки спор в резултат на
такива договори;
Б/ Да накаже  играча както следва:
- с предупреждение
- с глоба поне от 10 000 CHF
- с наказателно временно спиране от игра до 12
месеца
Тези санкции могат да се наложат комбинирано.
Задължения на Клубовете
Член 18. 1. Клубовете, които искат да ангажират услугите на
един играч, трябва да действат или:
- със самия играч или:
- с Агент, който има лиценз, издаден от Български
футболен
съюз съгласно условията на настоящия правилник,
като
изключенията са упоменати в Член1, параграф 3.
2. При всяка трансакция, в която един Агент
представлява интересите на клуб, е необходимо  
неговото име и подпис да са отбелязани в съответния
трансфер и/или в договора за наемане на работа.
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Ако клубът не използва услугите на Агент, този факт
трябва изрично да се упомене в съответния трансфер
и/или в договора за наемане на работа.
3. Един клуб, който изплаща на друг клуб компенсация
трябва да извърши плащането директно на клубабенефициент / получател на плащането /. Абсолютно
е забранено клубът, който осъществява превода, да
заплаща каквато и да е сума, частично или изцяло, на
Агента, нито дори като заплащане на компенсация.
Член 19. 1. Всеки клуб, който наруши забраните  от Член 18, ще
подлежи на следните санкции:
А/ Предупреждение
Б/ Временно отстраняване на някой или всички
директори от борда на директорите му;
В/ Глоба от поне CHF 20 000, 00;
Г/ Забрана на вътрешни или международни трансфери
на играчи поне за 3 месеца;
Д/ Забрана на всякаква вътрешна или международна
футболна дейност;
В допълнение – всяка трансакция, която клубът
извършва в противоречие на Член 18 по-горе, се
обявява нищожна и невалидна.
Санкциите могат да бъдат налагани комбинирано.
2. Изброените по-горе санкции могат да се обявят
от Български футболен съюз, към който принадлежи
клубът /в случай на вътрешен трансфер/ и от ФИФА /в
случай на международен трансфер/.
Специални Условия
Член 20. 1. Всеки Агент, който реши да преустанови своята
дейност като такъв, е задължен  да върне своя лиценз на
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Български футболен съюз, който го е издал. Пропускът
да се спази това условие ще доведе до анулиране на
лиценза и публикуване на това решение.
2. Български футболен съюз публикува имената
на онези Агенти, които са преустановили своята
дейност като такива и уведомява ФИФА и съответната
конфедерация незабавно.
3. Агентът може да не анулира професионалната
застрахователна полица, докато той не е преустановил
своята работа /лицензът е бил или върнат или оттеглен/
Агентът обаче трябва да осигури всяка претенция,
направена след преустановяването на неговата
работа, която произтича от неговата предишна дейност
като Агент, да е покрита от застраховката /Член 6, Член
4 на този правилник/.
Член 21. 1. Комитетът по статута на играчите е орган на ФИФА,
който провежда надзор и взема решения и който
е отговорен за реализацията на този правилник
и работата на Агентите в хармония с Кодекса на
професионално поведение.
2. Българският футболен съюз определя орган за
надзор и вземане на решения, който е отговорен за
дейността на Агентите, на които е издал  лицензи.
Този орган ще осигурява дейността на Агентите на
национално ниво да бъде в унисон с принципите на
Кодекса на професионално поведение.
Спорове
Член 22. 1. В случай на спорове между Агент и играч, клуб и/или
друг агент, като всички са регистрирани в Български
футболен съюз /вътрешни спорове/ съответния съюз
е отговорен за тях. Той е длъжен да се занимае
със случая и да вземе решение, за което той взима
съответна такса.
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2. Всички други оплаквания извън параграф 1   се
подават към Комитета по статута на играчите към
ФИФА.
3. Оплаквания от работата на Агента се изпращат
в писмен вид до съответния футболен съюз или до
ФИФА в течение на 2 години от въпросния инцидент,
но в никакъв случай по-късно от 6 месеца от
преустановяване на дейността на Агента.
Преходни Разпоредби
Член 23. 1. Всеки Агент, който вече притежава лиценз на ФИФА
в съответствие с Правилника, който ръководи Агентите
от 11.12.1995 г., може да го замени с нов лиценз от
Българския футболен съюз по условията на Член 2,
параграф 1 на този правилник в течение на 6 месеца
от неговото въвеждане. Тези Агенти не са длъжни да
държат писмения изпит съгласно Приложение А на
този правилник.
2. След изтичане на упоменатия 6 месечен период
старите лицензи стават невалидни. Агенти, които не
са заменили своите лицензи на ФИФА в този период
трябва да положат писмен изпит, за да получат новия
лиценз от Българския футболен съюз.
Член 24. 1. Всеки Агент, който е депозирал банкова гаранция
при Швейцарска банка в съответствие с Член 9 на
Правилника за ръководене на Агентите от 11.12.1995
г., може да помоли ФИФА да освободи банковата гаранция
при издаване на професионална застрахователна полица.
Полицата трябва да е била издадена от застрахователна
компания  с управление в страната на футболния съюз,
който е отговорен за съответните Агенти по смисъла на
Член 2, параграф 1.
2. ФИФА уведомява съответно Българския футболен
съюз за промяната и изпраща застрахователната
полица на него.
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Член 25. 1. Всеки спор между Агент и играч, клуб и/или друг
Агент, който е бил предаден на ФИФА за уреждане от
Комитета по статута на играчите преди този правилник
да влезе в сила, трябва да бъде уреден в съответствие
с Правилника от 11.12.1995 г.
2. Всеки спор предаден за решение след   влизане в
сила на този правилник ще се урежда в съответствие с
този правилник от органите, определени в Член 22.
Финални разпоредби
Член 26. Изпълнителният комитет на ФИФА ще има право   на
последно становище по въпроси не свързани с тези
разпоредби.
Член 27. В случай на каквито и да е липси в интерпретацията на
английски, френски, испански или немски текст на тези
разпоредби, английския текст е достоверен.
Член 28. Тези разпоредби се приеха от Изпълнителния комитет
на ФИФА на нейното събрание в Рим на 10.12.2000 г. и
влизат в сила от 01.03.2001 г.
Правила за Агентите
Приложение А: Процедура на изпитване
І.
1. Изпитът трябва да бъде като тест с многобройни
отговори за избор. Кандидатът ще издържи изпита, ако
получи минимален брой точки, фиксиран от ФИФА /
виж § 5 /.
2. Всеки кандидат се изпитва по следните предмети:;
А/ познание на настоящите футболни правила,
специално във връзка с трансфери / статутите и
правилниците на ФИФА, на конфедерациите и на
футболния съюз, в чиято страна кандидатът държи
изпита /.
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Б/ Познание на гражданското право / основни
принципи на личните права / и закона за задълженията
и договорите.
3. Всеки изпит ще съдържа по 20 въпроса – 15 по
международния правилник и 5 по националния
правилник.
4. Българският футболен съюз ще определи своите
собствени въпроси по националните предмети, а ФИФА
ще определя въпросите по нейните собствени статути
и правилници и ще изпраща изпитните документи за
използване от Българския футболен съюз.
5. ФИФА ще фиксира минималния брой точки за
издържане на изпита. Всеки правилен отговор ще
получава между 1 и 3 точки в зависимост от степента
на трудност на въпроса.
6. Българският футболен съюз ще информира
кандидатите за минималния брой точки, които трябва
да наберат, преди да държат изпитите.
ІІ.
1. Изпитните документи ще се оценяват веднага
след изпита и кандидатът ще бъде информиран за
резултата.
2. Кандидат, който не получи минималния брой точки,
може веднага да кандидатства за полагане на изпита.
3. Ако кандидатът не постигне минималния брой точки
след втория опит, той не може да го положи преди
следващите две изпитни дати да са преминали. Само
тогава той може да кандидатства да положи изпита
трети път, в който  случай той може да избере да бъде
изпитан от Български футболен съюз или от ФИФА.
4. Всеки кандидат, който не успее да постигне
минималния брой точки след третия опит, не може да
бъде изпитван следващите две години.
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Приложение
поведение

Б:

Кодекс

на

професионално

І.
Агентът е задължен да изпълнява своята работа
съзнателно и да се държи в своята професия и другите
търговски отношения с нужното уважение и правота на
неговата професия.
ІІ.
Агентът трябва да се държи към правотата, яснотата
и обективността при работата с неговите клиенти, при
преговорите с партньорите и другите страни.
ІІІ.
Агентът ще пази интересите на своите клиенти в
съответствие със законите и с чувството за справедливост
при създаване на ясни правоотношения.
ІV.
Агентът без изключение ще уважава правата на своите
партньори и на трети страни. В частност той ще уважава
договорните отношения на своите професионални
колеги и ще се въздържа от всякакво действие, което
би привлякло клиенти от други страни по договори.
V.
1. Агентът ще има минимално счетоводство за своята
търговска дейност. В частност той трябва да осигури
доказателство за своята дейност по всяко време чрез
документи и други досиета.
2. Той трябва да поддържа документацията си съвестно
и подробно да разделя своята дейност в различни
досиета.
3. При поискване от различни власти, които провеждат
разследване по дисциплинарни случаи и други спорове,
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Агентът трябва да предостави документация и досиета
директно свързани с разглеждания случай.
4. Агентът изготвя фактура, показваща неговите
хонорари, разходи и други плащания при първо
поискване от неговия клиент.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.

При наличиета на Агент при Сключване на договори
– “футболист – клуб”  и   “клуб – клуб”, името на Агента
следва да се упомене изрично.

§ 2.

Българският футболен съюз обособява комисия по
дейноста на Агентите.

§ 3.

Комисията по дейността на Агентите осъществява
своите функции на основата на настоящия Правилник
и Нормативните документи на БФС и с произтичащите
от Законодателството на страната задължения.

§ 4.

Комисията по дейността на Агентите създава
задължително Регистър за класация и съхранение на
договорите сключени с Агентите.

***
НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК Е СЪГЛАСУВАН С ПРИЕТИЯ ТАКЪВ ОТ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА Ф И Ф А НА 10.12.2000 Г. И ВЛИЗА В СИЛА
ОТ 01.03.2001 Г., А ЗА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ОТ ДАТАТА НА
УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА Б Ф С.
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***
Документите в този сборник:
1. Устройствен правилник на футболен клуб - член на БФС
2. Статут на професионален футболен клуб
3. Статут на аматьорски футболен клуб
4. Статут на треньора по футбол в системата на БФС
5. Правилник на БФС за статута и трансферите на футболистите
6. Правилник за състезателните права на футболистите
7. Правилник за дейността на агентите при трансфера на играчи
са утвърдени с Решение №4, Протокол №26 от Заседание на
Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз на
26.05.2005г.
Те влизат в сила от деня на приемането им, отменят всички
предидущи, които им противоречат, и са валидни до отмяната им
в съвокупност и /или/ поотделно с решение на органа, който ги е
утвърдил.
Измененията, допълненията или отмяната на отделни техни
членове или алинеи не водят до невалидност на целия документ
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