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Приложение № 3 към 

т. 1, б.“в“ от Протокол № 7/07.06.2022 г.  

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 

 

ДОГОВОР ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ 

(с футболист, навършил 18 г.)   

 

Днес, …………………………………….., в гр. ……………………………….………., между: 

 

1. ФК/ПФК …………………………………………... със седалище и адрес на управление: гр. 

………………………………….., ул. ………………………………………………………, 

регистриран в Търговския регистър/Регистър за юридическите лица с нестопанска цел при 

Агенцията по вписванията, с ЕИК ………………………., представляван от 

………………………………………………………………………………………........................ 

ЕГН………………………….. , на длъжност ………………………………………, наричан за 

краткост „КЛУБ“  

и 

2. ……………………………………………….........................................................................., 

ЕГН…………………………, л.к. №……………………….., изд. на ....................................., от 

…………………………………………….., с постоянен адрес гр. ………............................... 

ул. ……………….………............................., в качеството му на състезател по футбол във 

ФК/ПФК …………………………………..…………, наричан по-нататък „ФУТБОЛИСТ“, 

на основание - чл. 76, ал. 1 от  ЗФВС и чл. 10 от Правилника за статута на футболистите, се 

сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

І.1. КЛУБЪТ предлага на ФУТБОЛИСТА този договор за спортна подготовка и 

развитие с него в качеството му на състезател по футбол-аматьор, съгласно Правилника на 

БФС за статута на футболистите. 

І.2. КЛУБЪТ предлага, а ФУТБОЛИСТЪТ приема да упражнява състезателни права 

в полза на КЛУБА. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. 

1. Договорът се сключва за ……../…………………/ спортно-състезателни години и 

влиза в сила на ………………………г.  

2. Договорът се прекратява не по късно от 30.06.20……година. 

 ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. 

Клубът определя за спортната подготовка и развитие на ФУТБОЛИСТА да бъдат 

отделени финансови средства за както следва:  

а) Средства, от които ФУТБОЛИСТЪТ е освободен да плаща (такса за тренировка 

или членски внос), в размер на ……………..лв. месечно или общо 
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…………………………………лева за спортно-състезателна година. 

б) ……………………………………………………………………………….. 

 

(Забележка: Средствата по букви „а“ и „б“ не може да надвишават общо 2000 лева 

за спортно-състезателна година.) 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

 

ІV.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛУБА: 

1.1. Да изисква от ФУТБОЛИСТА да отдава цялото си умение и талант в 

подготовката и провеждането на футболната среща, в която участва; 

1.2. Да изисква от ФУТБОЛИСТА да спазва вътрешно-клубния правилник, часовете 

за тренировка, за футболна среща и др.; 

1.3. Да изисква спазването на указанията на треньора и неговите помощници по време 

на тренировки или футболни срещи. 

1.4. Да изисква спазването на определен от треньора спортен режим. 

1.5. Да застрахова задължително ФУТБОЛИСТА за лечение и възстановяване на 

контузии и  спортни травми, за всяка спортно – състезателна година или за полусезон от нея.  

1.6. Да предостави на ФУТБОЛИСТА квалифицирани специалисти за провеждане на 

планираните тренировки и мачове с минимална квалификация UEFA-C лиценз като 

декларира, че за специални тренировки с ФУТБОЛИСТА ще осигури треньор/и с 

квалификация минимум UEFA-А лиценз. 

1.7. Да предостави на ФУТБОЛИСТА спортна екипировка. 

1.8. Да осигури график, съвместим със страничната заетост на ФУТБОЛИСТА 

(училище и др.) и да му гарантира право на тренировъчна дейност и възстановяване за целия 

срок на договора. КЛУБЪТ се задължава води документни книжа относно графика на 

тренировките и кой треньор е водил тренировките. 

1.9. Да уведомява ФУТБОЛИСТА за промени в тренировъчния план. 

1.10. Да освобождава ФУТБОЛИСТА, на установените дати от ФИФА, при 

получаване на повиквателна за подготвителни и тренировъчни лагери и мачове на 

националния отбор.  

1.11. Да запознава своевременно ФУТБОЛИСТА с вътрешно-клубния правилник, 

Наредбата за антидопингова дейност, Правилника за статута и трансферите на футболистите 

и Дисциплинарния правилник на БФС; 

1.12. Да картотекира ФУТБОЛИСТА в администриращия орган на БФС. 

 

ІV.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФУТБОЛИСТА: 

2.1. Да участва във всички футболни срещи и прояви на КЛУБА. Това не се отнася за 

случаите, когато има основателни причини за неучастие, като занятия в училище, трудова 

заетост или медицинско състояние; 

2.2. Да взема участие в организираните от КЛУБА пътувания в страната и чужбина с 

осигурени от КЛУБА транспортни средства; 

2.3. Да влага спортните си умения и талант в полза на КЛУБА;  



 3 

2.4. Да спазва стриктно нормативните изисквания относно недопускане употреба на 

забранени средства и прилагането на забранени методи в тренировъчната и спортно-

състезателната дейност, установени в Световния антидопингов кодекс и Наредбата за 

антидопингова дейност; 

2.5. Да се отнася с необходимата грижа към всички вещи и облекла, предоставени му 

от КЛУБА, които следва да върне при прекратяване действието на настоящия договор; 

2.6. Да се държи спортсменски и да се отнася с необходимото уважение към всички 

участници в тренировките и футболните срещи; 

2.7. Да не участва в залагания и други подобни занимания, свързани с участието на 

КЛУБА в първенствата и турнирите, организирани от БФС и БПФЛ, или с участието на 

КЛУБА в международни срещи и турнири; 

2.8. Да спазва вътрешно-клубния правилник, Правилника за статута и трансферите 

на футболистите и Дисциплинарния правилник на БФС; 

2.9. Да бъде картотекиран от КЛУБА в администриращия орган на БФС. 

IV.3. ФУТБОЛИСТЪТ е длъжен в случай, че подаде молба за картотекиране за 

друг ФК преди да е изтекъл настоящия договор, да уведоми новия ФК за настоящия 

договор. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Договорът се прекратява по право с изтичането на срока, за който е сключен. 

2. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно съгласие, изразено 

писмено, като КЛУБЪТ представя в администриращия орган, оригиналът на акта за 

прекратяването му. 

3. При едностранно предсрочно прекратяване на договора от ФУТБОЛИСТА, същият 

дължи неустойка в размер на не повече от получената обща сума, получена въз основа на 

настоящия договор.  

4. КЛУБЪТ има право да прекрати предсрочно договора в следните случаи: 

а) при установено от компетентните органи нарушение на антидопинговите правила; 

б) при установено нарушение на т. 2.7. от раздел IV.2.; 

в) при установено участие в противоправно влияние на развитието на резултата или 

на крайния резултат на футболна среща. 

 5. При едностранно предсрочно прекратяване на договора от КЛУБА, извън 

случаите по т. 4, същият губи правото на Компенсация за обучение и развитие на 

ФУТБОЛИСТА при сключване на първи професионален договор, съобразно Правилника за 

договорите и трансферите на футболистите за целия срок на действие на договора. 

5. С прекратяването на договора се прекратява незабавно упражняването на 

състезателни права от ФУТБОЛИСТА в полза на КЛУБА. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. 

1. Изменения и допълнения на настоящия договор се извършват само с писмено 

съгласие на страните. Допълнителните протоколи, допълнителните споразумения и други 

писмени документи, изготвени във връзка с изпълнението на договора, са неразделна част 

от него. Допълнителни споразумения са допустими, когато не влошават общите условия на 

настоящия договор и са за продължаване срока на договора или промяна на 
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възнаграждението.  

2. За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

нормативната уредба на БФС и българското законодателство. 

3. Спорове, възникнали между страните по повод изпълнение на настоящия договор, 

се решават по реда на нормативната уредба на БФС и неговите органи - Комисия по 

договорна стабилност, Арбитражен съд при БФС, както и българското законодателство. 

4. Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна за 

промяна на своя адрес. При неизпълнение на това задължение всички изпратени книжа –  

уведомления, съобщения и др., на адреса на страната, посочен в този договор, се смятат за 

редовно получени.  

 5. Настоящият договор се подписа в два екземпляра – по един за страните по него. 

 

Подписвайки се в настоящия договор декларирам, че съм запознат с текста на договора и 

разбирам последствията от него. 

 

КЛУБ :……………………………………………………………………..         ………. 

                 /имената се изписват собственоръчно/             /подпис и печат/ 

 

Подписвайки настоящия договор декларирам, че съм запознат с текста на договора и 

разбирам последствията от него: 

 

ФУТБОЛИСТ: ………………………………………………………........................................... 

                            трите имена се изписват собственоръчно                   /подпис/ 

  


