БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ПРАВИЛНИК
ЗА
ДЕЙНОСТТА НА
ФУТБОЛНИТЕ АГЕНТИ

София, юли 2015 г.

Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Правилникът урежда дейността на футболните агенти в
системата на Българския футболен съюз, условията и реда за тяхното
регистриране или за преустановяване на дейността им, както и правилата за
водене на Регистъра на футболните агенти.
Чл. 2. Комисията за футболните агенти е органът, който урежда,
координира, контролира и ръководи процеса по регистрация на футболните
агенти в системата на Българския футболен съюз, както и упражняваната от
тях дейност.
Чл. 3. Футболен агент не може да извършва каквато и да било
посредническа дейност в полза на лице, което е различно от играча,
треньора или клуба, с които е ангажиран да действа, освен, ако това не е
изрично уточнено в споразумение за конкретната сделка.
Чл. 4. Клуб, треньор, играч, футболен агент или друг участник, нямат
право да уреждат въпроси, като прикриват или представят погрешно
действителните факти по същността на всички въпроси във връзка със
сделката.
Чл. 5. Футболният агент има право да сключи договор за изпълнение на
следните дейности: да представлява интересите на играч, клуб или треньор;
да преговаря от тяхно име с друг играч, клуб или треньор; да обсъжда
условията по потенциален договор с тях и да посредничи при договаряне за
придобиване или трансфер на състезателни права.
Чл. 6. (1) Футболен агент, играч, треньор или клуб трябва да имат
сключен писмен Договор за представителство или споразумение преди
футболният агент да започне посредническа дейност от свое или от тяхно
име.
(2) Дейността по предходната алинея може да се извърши от
футболния агент и въз основа на пълномощно от заинтересованата страна.
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Чл. 7. (1) Договорът за представителство трябва да включва цялостното
споразумение между страните във връзка с посредническата дейност и да
съдържа всички задължителни реквизити на стандартния Договор за
представителство, съгласно Приложение № 1.
(2) Страните могат да договарят и други условия, доколкото те са в
съответствие със задължителните условия на стандартния Договор за
представителство, както и с изискванията на правилата в този Правилник.
(3) Когато отделни разпоредби на договора противоречат на закона, те
не пораждат действие и се заместват по право от негови повелителни
разпоредби, като това не води до нищожност на договора като цяло.
(4) В случай на установено нарушение по ал. 3, Комисията за
футболните агенти уведомява страните с предписание да го отстранят в
определен срок, с необходимите изменения, за които са известени.
Чл. 8. (1) Страните по Договора за представителство предоставят копие
от договора на Комисията за футболните агенти към Българския футболен
съюз.
(2) Договорът за представителство се предоставя в срок до десет дни от
датата на влизането му в сила, но не по‐късно от датата на регистрация на
сделката.
Чл. 9. Условията на Договора за представителство се съобразяват с
изискванията на този Правилник и с правилата на ФИФА относно работата с
посредници.
Чл. 10. Всяка страна по Договор за представителство трябва да
уведоми писмено Българския футболен съюз за предсрочно прекратяване,
промяна или друго събитие, което влияе върху валидността или статуса на
Договора за представителство, в срок до 10 дни от настъпването му.
Чл. 11. Възлагането или предоставянето на задължения, услуги или
отговорности по посредническа дейност, въз основа на Договор за
представителство на футболен агент с играч, треньор или клуб, за
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изпълнение на друг футболен агент, е допустимо с предварителното писмено
съгласие на играча, треньора или клуба. В този случай футболният агент, с
който е сключен договора за представителство е длъжен да предаде на
футболния агент, на който е възложил или предоставил изпълнение на
конкретни дейности:
1. копие от сключения договор за представителство;
2. възлагателен документ, в който са описани условията, при които
дейностите са възложени или предоставени за изпълнение.
Чл. 12. Когато играч или треньор има Договор за представителство с
футболен агент, за който клубът е бил писмено уведомен от агента, клубът е
длъжен да води кореспонденцията с футболния агент във връзка с всяка
сделка, относно играча. Клубът е длъжен да уведоми и играча, че води
кореспонденция с агента му.
Чл. 13. (1) Футболен агент не може да сключва Договор за
представителство с непълнолетен играч за посредническа дейност преди
датата, на която играчът навършва шестнадесет години.
(2) Договорът за представителство с непълнолетен играч по ал. 1 се
подписва от непълнолетния играч и от негов родител или попечител.
(3) Договорът за представителство с непълнолетен играч е с
нотариална заверка на подписите на страните и е със срок до навършване на
пълнолетие от играча.
Чл. 14. (1) Договорът за представителство с играч или треньор е със
срок до три години.
(2) Договорът за представителство може да бъде продължен с писмено
съгласие на футболния агент и на играча или треньора.
(3) Недействителна е всяка разпоредба в Договор за представителство
за неговото автоматично подновяване.
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Раздел II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФУТБОЛНИ АГЕНТИ.
Чл. 15. (1) Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо
лице, което желае да работи като футболен агент трябва да се регистрира в
Българския футболен съюз по определения от този правилник ред.
(2) Лице, което ще посредничи при договаряне за придобиване или
трансфер на
търговец.

състезателни

права

трябва

да

е

регистрирано

като

(3) Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на този правилник,
установени в Приложение № 2 по време на всеки един период на
регистрация.
(4) Регистрацията е със срок на валидност една година.
Чл. 16. (1) Физическо лице, което иска да се регистрира като футболен
агент подава Заявление до БФС ‐ Комисия за футболните агенти.
(2) Към заявлението се прилага вносна бележка за платена такса в
размер на 250 лева за разглеждане на документите и за вземане на решение
от Комисията за футболните агенти.
Чл. 17. (1) Играч, треньор или длъжностно лице в клуб, не може да се
регистрират като футболен агент.
(2) Футболен агент, който е придобил статут на играч, треньор или
длъжностно лице, незабавно преустановява своята дейност и се заличава от
Регистъра.
Чл. 18. (1) Физическо лице се вписва в Регистъра когато има завършено
средно образование и най‐малко 3 години трудов стаж.
(2) Физическо лице, което има завършено висше образование с
образователна степен „магистър” се вписва в Регистъра без изискване за
трудов стаж.
(3) Регистриран футболен агент е длъжен да уведоми Комисията за
футболните агенти в срок до десет работни дни за всяка промяна в
обстоятелствата, която е в противоречие с изискванията на този Правилник.
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Чл. 19. (1) Юридическо лице, което иска да се регистрира като
футболен агент подава Заявление до БФС ‐ Комисия за футболните агенти,
подписано от лицето, което го представлява.
(2) Към заявлението се прилага вносна бележка за платена такса в
размер на 250 лева за разглеждане на документите и за вземане на решение
от Комисията за футболните агенти, както и удостоверение за актуално
състояние.
Чл. 20. (1) Решение по постъпило заявление за вписване в Регистъра на
футболните агенти на Българския футболен съюз се взема от Комисията за
футболните агенти при Българския футболен съюз.
(2) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. Комисията се произнася с решение, което се
приема, когато за него са гласували повече от половината от присъстващите
членове. При равенство в гласовете се приема решението, за което е
гласувал председателят на комисията.
(3) С решението се приема или отказва искането за вписване в
регистъра.
(4) Решението на комисията подлежи на обжалване пред Арбитражния
съд при БФС в 14‐дневен срок от датата на получаване на писменото
уведомление.
Чл. 21. (1) Футболен агент, вписан в Регистъра на футболните агенти
при Българския футболен съюз, има правото да ползва в бизнес отношенията
си следното определение, без промени в него, след своето име:
„Регистриран футболен агент на БФС”.
(2) Регистриран футболен агент няма правото да използва логото на
Българския футболен съюз.
Чл. 22. (1) Регистърът на футболните агенти при Българския футболен
съюз се води на хартиен и електронен носител от секретаря на Комисията за
футболните агенти.
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(3) Регистърът на футболните агенти се състои от последователно
номерирани страници.
(4) Всяка страница на регистъра съдържа:
1. Пореден номер на вписването;
2. Трите имена на футболния агент – физическо лице, ЕГН, номер и дата
на издаване на личната карта;
3. Наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК (БУЛСТАТ) – за
юридическо лице;
4. Административен адрес на офиса, телефон, факс и e‐mail адрес;
5. Основание за вписването – датата на решението на Комисията за
футболните агенти;
6. Представени договори за посредничество;
7. Промени във вписаните обстоятелства;
8. Дата на вписването и имената на лицето, което го е извършило.
(5) Вписването в регистъра се извършва в седемдневен срок от датата
на решението.
(6) Комисията за футболните агенти публикува в официалната
Интернет‐страница на Българския футболен съюз списъка с имената и
основните координати на регистрираните футболни агенти.
Раздел III. ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА
Чл. 23. (1) Футболният агент има право на възнаграждение от играча,
треньора или клуба, за които е изпълнил конкретна посредническа или
консултантска дейност.
(2) Непълнолетен играч и клубът, в който той е картотекиран, не
дължат възнаграждение на футболен агент.
Чл. 24. Уговореното в Договора за представителство възнаграждение
на футболния агент се заплаща от играча или треньора като еднократна сума
или чрез периодични вноски в договорените срокове за това.
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Чл. 25. (1) Възнаграждението на футболният агент се изчислява на
основата на брутния основен доход на играча или треньора, както е
определен в трудовия му договор, сключен от играча или треньора с
посредничеството на футболния агент.
(2) Когато възнаграждението е дължимо на периодични вноски и
трудовият договор на играча или треньора, във връзка с който той е бил
представляван от футболния агент, има по‐дълъг срок на действие от
Договора за представителство, футболният агент има право на договорените
вноски и след изтичането на Договора за представителство до изтичането на
трудовия договор на играча или треньора.
Чл. 26. (1) Допуска се паричното задължение на играч или треньор да
изплаща на футболния агент от клуба. В този случай клубът извършва
отчисляване на дължимото възнаграждение от брутната заплата на играча
или треньора в полза на футболния агент.
(2) Плащането от клуба към футболния агент се извършва на основата
на годишното брутно трудово възнаграждение на играча или треньора,
еднократно за всяка година от валидността на договора на играча или
треньора с клуба.
Чл. 27. Всички възнаграждения или плащания във връзка с
посредническа дейност за или от името на клуба, трябва да бъдат извършени
единствено и само от клуба.
Чл. 28. Когато футболен агент при посредническа дейност от името на
клуба, е ползвал услугите на трето лице (друг футболен агент или адвокат) за
осъществяване на сделката, клубът не може да заплаща възнаграждение,
отнасящо се до посредническа дейност по конкретната сделка, на третото
лице, освен ако няма изрично писмено съгласие на трите страни.
Чл. 29. (1) Договореното възнаграждение на футболния агент в
Договор за представителство, сключен с играч или треньор, не може да
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надвишава седем процента от брутното месечно възнаграждение на играча
или треньора и/или трансферната сума по сделката.
(2) Когато е договорено по‐високо възнаграждение от размера по ал. 1,
споровете между страните по договора за сумата над този размер, се
разглеждат по общия ред.
Чл. 30. Възнаграждението на футболен агент, по сделка, по която е бил
нает от клуб, се договаря свободно между страните.
Раздел IV. СПОРОВЕ И САНКЦИИ
Чл. 31. (1) Споровете между регистрирани футболни агенти и играчи,
треньори или клубове, както и между агенти се разглеждат и решават от
Комисията за футболни агенти.
(2) Производството по споровете се образува с подаването на жалба в
срок от не повече от две години от възникването на основанието за спора.
(3) Към жалбата се прилага документ за внесена такса, която е в
размер както следва:
а) по жалба за парично вземане – 1% от размера на претендираната
сума, но не по‐малко от 100 лв и не повече от 2 000 лв;
б) по жалба, която няма за предмет парично вземане – 100 лв.
(4) Когато не е внесена дължимата такса секретарят на Комисията дава
на жалбоподателя до 7 – дневен срок за внасянето й. До внасянето на таксата
жалбата остава без движение.
(5) Комисията разглежда жалбата в срок от един месец от подаването
й, съответно от внасянето на таксата.
(6) Ответната страна по спора има да подаде отговор на жалбата, в
срок определен от Комисията. Когато е представен отговор, Комисията по
своя преценка може да изиска от жалбоподателя становище по отговора на
ответника. По преценка на Комисията страните могат да бъдат поканени да
присъстват на заседание на Комисията, на което да представят аргументите
си и да вземат становище по тези на ответната страна.
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(7) В срок от два месеца след приключването на кореспонденцията
между страните Комисията се произнася с решение.
(8) Решението на Комисията подлежи на обжалване пред Арбитражния
съд при БФС в 14‐дневен срок от датата на получаване на писменото
уведомление.
(9) При неизпълнение на влязло в сила решение на Комисията за
футболните агенти заинтересованата страна може да се обърне към
Дисциплинарната комисия на БФС, както и към Комисията за налагане на
допълнителна санкция.
Чл. 32. Споровете между регистрирани в Българския футболен съюз
футболни агенти и играчи или треньори в чуждестранни клубове, между
регистрирани в Българския футболен съюз футболни агенти и чуждестранни
клубове се решават съгласно приетите в Договора за представителство
правила, както и по правилата и разпоредбите на асоциациите, в които са
регистрирани играча, треньора или клуба. При споровете те се подчиняват и
на законите, действащи в страната на регистрация на играчите, треньорите и
клубовете.
Чл. 33. (1) Санкции се налагат на футболен агент, играч, треньор или
клуб, които нарушават този Правилник или другите разпоредби на Български
футболен съюз.
(2) Комисията за футболните агенти при Българския футболен съюз e
компетентният орган за налагане на установените санкции.
Чл. 34. (1) За допуснати или извършени нарушения на този Правилник
на футболен агент се налагат следните санкции:
1. глоба в размер до 10 000 лева;
2. заличаване на футболния агент от Регистъра на футболните агенти
при Българския футболен съюз за срок от една година;
3. заличаване на футболния агент от Регистъра на футболните агенти
при Българския футболен съюз;
4. забрана за участие във всякаква дейност, свързана с футбола.
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(2) Санкциите по ал. 1 се налагат самостоятелно или кумулативно.
Чл. 35. Регистрацията на футболния агент се заличава, когато той
системно или сериозно нарушава уставите и правилниците на ФИФА, УЕФА
или Българския футболен съюз.
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения на този Правилник на футболен
клуб се налагат следните санкции:
1. имуществена санкция в размер до 20 000 лева;
2. забрана за осъществяване на трансфери;
3. отнемане на точки;
4. преместване в по‐долна футболна група.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат самостоятелно или кумулативно.
Чл. 37. (1) За допуснати нарушения на този Правилник на играч или
треньор се налагат следните санкции:
1. глоба в размер до 10 000 лева;
2. лишаване от права за срок от 6 до 12 месеца;;
3. забрана за участие във всякаква дейност, свързана с футбола.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат самостоятелно или кумулативно.
Раздел V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на настоящия Правилник:
а/ „Футболен агент” е физическо или юридическо лице, което срещу
възнаграждение представлява играч или треньор пред клуб, с цел
договаряне и предоговаряне на трудов договор или представлява клуб пред
друг клуб, с цел сключване на договор за трансфер (директен или чрез
преотстъпване на състезателни права), в рамките на Българския футболен
съюз или от Българския футболен съюз към друга футболна асоциация и
обратното и в съответствие с изискванията на настоящия Правилник.
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б/ „Играч” е физическо лице, което упражнява футболната игра и е
картотекирано от името на футболен клуб в системата на Българския
футболен съюз или друга национална асоциация, член на ФИФА.
в/ „Треньор“ е спортен педагог, който организира и провежда спортно‐
тренировъчна и състезателна дейност с футболисти.
г/ „Клуб“ е юридическо лице, което осъществява тренировъчна,
състезателна и организационно‐административна дейност по футбол и е
член Български футболен съюз, а когато клубът е чуждестранен ‐ на
съответната национална асоциация.
д/ "Трансфер" е нормативно регулиран акт за промяна в клубната
принадлежност и състезателните права на спортистите.
е/ “Посредническа дейност” е всяко договаряне или друга свързана
дейност, включително всяка комуникация или подготовка, намерението или
ефекта от които е да се установят, прекратят или изменят условията на
трудовия договор на играч или треньор с клуб, да се улесни или осъществи
регистрацията на играч в клуб, или да се извърши трансфер на регистрацията
на играч от даден клуб в клуб (чрез преотстъпване или постоянно
прехвърляне на състезателни права).
ж/ „Сделка” е създаването, изменянето или прекратяването на
условията на трудовия договор на играч или треньор с клуб, регистрирането
на играч в клуб или трансфериране на регистрацията от клуб в клуб.
з/ „Основен брутен доход” е основната брутна заплата и
възнаграждение на играча или треньора, с изключение на всеки бонус, който
зависи от представянето на играча и/или неговия клуб.
и/ „Договор за представителство” е споразумението между футболен
агент (от една страна) и играч, треньор и/или клуб (от друга страна), като
целта или ефектът е да бъде обхванато предоставянето на посредническа
дейност. Договорът за Представителство трябва да съответства на
задължителните условия от стандартния Договор за представителство.
к/ „Стандартен Договор за представителство” е Договор за
Представителство в предписаната в настоящия Правилник форма, в който
като минимално необходимо и задължително съдържание са: дата и място
на подписване, имената на страните, срок на действие, възнаграждение на
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футболния агент, срок за плащане, срок за изпълнение, отговорност,
прекратяване и подписите на страните.
л/ „Регистър на футболни агенти“ е единен регистър на футболните
агенти, воден от Комисията за футболните агенти при Българския футболен
съюз.
Раздел VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Издадените лицензи на агентите по Правилника за лицензиране
и за дейността на агентите на играчи преустановяват действието си от 1
април 2015 г.
(2) Лицензираните футболни агенти с действащ лиценз към 1 април
2015 г. се вписват по право в Регистъра на футболните агенти.
(3) Футболен агент, регистриран по реда на предходната алинея, който
в период от една календарна година от датата на регистрация не е
представил в Комисията за футболните агенти договор за представителство,
се заличава служебно от Регистъра.
§ 3. Правилникът за дейността на футболните агенти е приет с Решение
на ИК на БФС по т. 5.5. от Протокол № 2 от 28 март 2015 г. в изпълнение на
Циркулярно писмо на ФИФА № 1417 от 30 април 2014 г. и на основание чл.
49, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Устава на БФС и чл. 35г, ал. 1 и 2 от
Закона за физическото възпитание и спорта .
§ 4. Правилникът за дейността на футболните агенти влиза в сила от 1
април 2015 г., от която дата се отменя Правилникът за лицензиране и за
дейността на агентите на играчи, приет с Решение № 4.8 на ИК на БФС по
Протокол № 7 от 23 септември 2008 г., изм. и доп. с Решение № 7.8 на ИК на
БФС по Протокол № 2 от 21.05.2012 г. и Решение № 5.6 на ИК на БФС по
Протокол № 3 от 31.07.2012 г.
§ 5. Навсякъде в нормативните и други документи, приети от ИК на БФС
името „Комисия/та за лицензиране и за дейността на агентите на играчи” се
заменя с – „Комисия/та за футболните агенти”.
Правилникът е публикуван на Интернет – страницата на БФС:
www.bfunion.bg.
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