
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Информация относно приложението  

на  ФИФА  за Правилата на футболния 

агент 
 

График, изпити, лиценз, НПР 

/Непрекъснато професионално развитие/ 

и Наследени агенти 
 

Януари 2023 



 

1. Увод 
 

След одобрението на Правилата на футболните агенти на ФИФA (наричани по-долу 

„ПФАФ“), този документ има за цел да предостави допълнителна информация и 

разяснения относно прилагането на ПФАФ. Моля, консултирайте се с ПФАФ за 

определенията на термините, използвани в този документ.document. 

 

2. График 
 

Следният график се прилага незабавно, след одобрение от ПФАФ: 

 

   Позиция Дата   
              

 ПФАФ частично влиза в сила (членове от 1 до 10 и 
9 януари 2023 

 
 
от 22 дo 27) 

 

    
              

 Платформата за агенти на ФИФA стартира на живо 9 януари 2023  
             

 Прозорецът на приложението за лицензиране се 
 
 9 януари 2023 

 
    

 отваря за първи изпит за футболен агент на ФИФА     
         

 
Последна дата за  кандидатстване за първи изпит за 
футболен агент на ФИФА 15 март 2023  

          

 Първи изпит за футболен агент на ФИФА 19 април 2023  
         

 Прозорецът на приложението за лицензиране се   1 май 2023  
   

 отваря завтори изпит за футболен агент на ФИФА    
       

 
Последна дата за кандидатстване за втори изпит за  31 юли 2023 

 
  

 футболен агент на ФИФА    
     

 Втори изпит за футболен агент на ФИФА 20 септември 2023  
    

 Kраен срок за наследени футболни агенти за подаване на 30 септември 2023  
 искане за лиценз за футболен агент на ФИФА    

 
Краен срок за асоциациите-членки за въвеждане на 

30 септември 2023  
 национални правила за футболни агенти    

 Последен ден, в който посредниците (съгласно Правилника на    

 ФИФА за работа с посредници) може да извършва услуги 

   30 септември 2023 

 

 на футболен агент без лиценз на футболен агент на ФИФА  

     
     

 Влизат в сила останалите членове на ПФАФ 1 остомври 2023  
     

 Влиза в сила задължението за използване на лицензирани агенти на ФИФA 1 октомври 2023  
    

 Краен срок за кандидатстване за третия изпит за футболен агент на ФИФA 1 януари 2024 дo 31 март 2024 
    

  Трети изпит за футболен агент на ФИФА май 2024 (Предстои потвърждение)  
    

 
Краен срок за кандидатстване за четвърти изпит за футболен агент на 
ФИФA 1 юли 2024 дo 30 септември 2024 

   

 Четвърти изпит за футболен агент на ФИФА Ноември 2024 (Предстои потвърждение) 
    

 Плащания към футболни агенти чрез клиринговата къща на ФИФA Предстои потвърждение  
    

 Изпити за футболен агент на FIFA през 2025 г. и след това Предстои потвърждение  
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3. Как да получите лиценз за футболен агент? 
 

За да получи лиценз да действа като футболен агент, физическо лице (наричано по-долу 
„Кандидатът“) трябва: 

 

• да подадете попълнено заявление чрез Платформата за агенти на ФИФA (наричана 

по-нататък „Платформата за агенти“) на agents.fifa.com;  
• да отговарят на изискванията за допустимост (вж. чл. 5 от ПФАФ);  
• успешно издържан изпит за футболен агент, провеждан от ФИФA (вж. чл. 6 от ПФАФ);     

и 

 
• заплащане на годишна такса на ФИФА (вж. чл. 7 от ПФАФ). 

 
Неуспехът на кандидат да удовлетвори някое от изискванията за допустимост ще доведе до: 

 

• забрана  да се явят на изпит за футболен агент на ФИФA;  и 

• отхвърляне на молбата им за лиценз. 

 

Генералният секретариат на ФИФА отговаря за разследването на съответствието с 

изискванията за допустимост. В тази връзка, всеки кандидат, който получи известие с искане 

на информация от генералния секретариат на ФИФА, трябва да сътрудничи изцяло, като се 

съобрази, след предизвестие в разумен срок, на искания за всякакви документи, информация 

или всякакви други материали от всякакво естество, притежавани от него, както и с искания за 

снабдяване и предоставяне на всякакви документи, информация или всякакви други 

материали от каквото и да е естество, които не се притежават от Кандидата, но които те имат 

право да получат.Неизпълнението на тези искания на генералния секретариат на ФИФA може 

да доведе до налагане на санкции от Дисциплинарната комисия на ФИФA. При поискване от 

генералния секретариат на ФИФА, документите (или извадки) трябва да бъдат предоставени 

на английски, френски или испански 

 

В допълнение, всяка асоциация-членка трябва да съдейства на ФИФA при разследването на 

всяко потенциално неспазване на изискванията за допустимост, установени съгласно член 5 от 

ПФАФ, като предоставя цялата съответна информация, с която разполага или поискана от ФИФА.. 

 

• Генералния секретариат на ФИФА ще уведоми за неспазване на изискванията за 
допустимост. Ако не бъде направено такова уведомление, кандидатът може да се яви на изпит за 
футболен агент на ФИФA. 
 
• Това уведомление ще се счита за окончателно решение на генералния секретариат на 
ФИФА за целите на член 57, параграф 1 от Устава на ФИФА. 
 

4. Кога е възможно да кандидатствате за лиценз за 

работа като футболен агент? 
 

От 9 януари 2023 г. физическо лице може да кандидатства за лиценз да действа като 

футболен агент чрез Платформата за агенти. Изпитът за футболен агент на ФИФA обаче ще 

се провежда само периодично и заявления за явяване на изпита ще се приемат само през 

определени периоди. 

 

IИнформация относно прилагането на Правилата на футболния агент на FIFA – януари 2023 г 2 

https://agents.fifa.com/home


Точните дати на всеки изпит ще бъдат предоставени на FIFA.com и Платформата на агента. 

 
Изпитът ще се проведе само в един ден. 

 

През 2023 г. ще има два изпита за футболни агенти на ФИФA. Ще се прилагат следните 

крайни срокове за кандидатстване: 

• От 9 януари 2023 дo 15 март 2023 за първия изпит за футболен агент на ФИФА на 

19 април 2023 

 
• От  1 май 2023 дo 31 юли 2023 за втория изпит за футболен агент на ФИФА на 

20 септември 2023 

 

Като пример, ако физическо лице кандидатства за лиценз преди или на 15 март 2023 г., то ще 

има право да вземе първия изпит за футболен агент на ФИФA на 19 април 2023 г. 

 

През 2024 и 2025 г. ФИФА ще провежда по два изпита за футболни агенти всяка календарна 

година, през май и ноември. Ще се прилагат следните срокове за кандидатстване: 

• 31 март 2024/2025 за изпит през май  2024/2025; и 

 

• 30 септември  2024/2025 за изпит през ноември 2024/2025. 

 

От 2026 г. ФИФA ще провежда по един изпит за футболен агент през май всяка година. Всяка 
година крайният срок за кандидатстване ще бъде 31 март. 
 
Точните дати на всеки изпит ще бъдат предоставени на FIFA.com  и Платформата на агента. 
 
Изпитът ще се проведе само в един ден. 

 

5. Какво представлява изпитът за футболен агент на 
ФИФА? 
 

Изпитът за футболен агент на ФИФA ще тества знанията на кандидатите за разпоредбите на 
ФИФA, които управляват системата за футболни трансфери, както и съответните казуси. 
Правилата са: 
 

(i) ПФАФ; 
(ii) Правила на ФИФА относно статута и трансфера на играчи; 
(iii) Статут на ФИФА; 

 

(iv) Етичен кодекс на ФИФА; 

 

(v) Дисциплинарния кодекс на ФИФА; и 

 

(vi) Пазителите на ФИФА: Комплекс правила за защита на децата. 

 

Моля, имайте предвид, че генералният секретариат на ФИФА може да включи в изпита 

допълнителни правила на ФИФА. Моля, винаги проверявайте най-новата версия на 

учебните материали, налични в Платформата. 
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Няма официално образователно изискване за полагане на изпита, нито има изключения 

въз основа на професията на кандидата (напр. за адвокати, счетоводители, бивши играчи 

или треньори). От изпита ще бъдат освободени единствено:: 

 

(i) лица, лицензирани преди като агенти съгласно Правилника за агентите на   
              играчите на FIFA (издание от 1991, 1995, 2001 или 2008), както е описано по-долу; и 
 
(ii) лица, лицензирани в съответствие с националните системи за лицензиране,     
               уредени от местното национално законодателство на територията на всяка  
               асоциация членка, при условие че такива изключения са одобрени от ФИФA след       
               искане от съответната асоциация член на Платформата на агента. 
 

Изпитът ще се проведе онлайн на английски, френски и испански за всички кандидати и 

ще се използва една и съща база данни с въпроси, независимо от мястото на тестване. 

Всеки кандидат ще получи уникален набор от автоматично генерирани въпроси от базата 

данни на ФИФА. 

 

За всеки изпит се прилагат следните условия (вж. чл. 6 от ПФАФ): 

 

• Ще се наблюдава от асоциация-член; 

 

• Ще се проведе на място, одобрено от асициацията-член;. 

 

• Всеки Кандидат трябва да използва собственото си персонално компютърно 

устройство (напр. лаптоп) и собствен интернет хотспот, за да попълни теста (не са 

разрешени мобилни телефони) в съответствие с Правилата за изпит за футболни 

агенти, достъпни на Платформата на агента. 

 
• Той ще се състои от 20 въпроса с избираем отговор (един или няколко отговора 

може да са верни), като всеки правилен отговор е равен на  5% от общата оценка.. 

 
• Всеки Кандидат ще се яви на изпит индивидуално. На кандидатите ще бъде 

разрешено да се консултират с материали на Платформата на агента или със 

собствените си материали (т.е. това ще бъде изпит с отворена книга), но няма 

право да се консултират с други лица (по никакъв начин), докато полагат изпита. 

 
• Ще продължи 60 минути и оценката за преминаване ще бъде  75%. 

 

Кандидатът ще се провали на изпита ако: 

 

• имат резултат от 75% или по-нисък; 

 

• пропуснат да се явят; 
 
• асоциацията-член, която наблюдава изпита, установи, че кандидатът е действал 

нечестно при явяването му; 
 
• не успеят да докажат самоличността си пред съответната асоциация-член; 
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• не успеят да платят таксата на съответната асоциация-член (ако е приложимо); 

или 
• не успеят да донесат на изпита работещо, съвместимо персонално компютърно 
устройство и/или интернет точка за достъп. 
 

Ако Кандидат не издържи изпит, той може да се яви повторно на следващата налична дата. 

Ако се счита, че са действали нечестно при явяване на изпита или са получили оценка от 74% 

или по-ниска, те могат да поискат в рамките на пет дни от съответното уведомление писмени 

причини за неуспеха си или съответно преглед на резултата от изпита. 

 

ФИФА запазва правото си да въведе система за наблюдение, за да добави достоверност 

към точкуването на всеки кандидат, ако сметне за необходимо да го направи.. 

 

За допълнителна информация относно изпита, кандидатите трябва да проучат и да 

спазват правилата за изпита, които ще бъдат предоставени на Платформата на агента. 

Пилотен/демонстрационен изпит ще бъде наличен на Платформата на агента. 

 
 

6. Как асоциациите-членки ще бъдат включени в 

изпита? 
 

Изпитът ще се проведе онлайн в помещенията на всички асоциации-членки (или в 

помещения, одобрени от асоциациите-членки, ако е необходимо по логистични причини) и 

всяка асоциация членки ще трябва да отговаря на минималното ниво на изисквания за 

тестване и стандарти, предписани от ФИФA, за да позволи на Kандидатите да вземат 

изпита. 

 

ФИФA ще осигури съответното обучение на персонала на асоциацията-членка, но 

организацията на всички местни логистични и административни задължения във връзка с 

изпита ще се извършва от всяка съответна асоциация-членка, включително, но не само: 

 
• осигуряване на подходящо място за тестване на кандидатите, при спазване на   
                   ограниченията за обществено здраве и безопасност; 
 

• актуализиране на съответната логистична информация за изпита в Агентската 
платформа;; 

 
• гарантиране, че самоличността на всеки кандидат за изпита съвпада с неговата   
                   документация за кандидатстване; 

 
 
• надзор на мястото за тестване, за да се осигури справедлива, честна и прозрачна   
                   процедура за тестване; 
 
 
• докладване на всички идентифицирани проблеми или притеснения във връзка с  
                   кандидатите и изпита на ФИФA чрез Платформата на агента; и 
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• (по избор) предоставяне на стабилна безжична интернет връзка на Кандидатите, 

което отменя изискването на Кандидатите да предоставят лична точка за достъп и 

посочването на това в Платформата на Агента. 

 

Моля, имайте предвид, че кандидатите, които желаят да се явят на изпита, ще могат 

свободно да избират място за тестване от няколко места по света. 

 

7. Колко струва лицензионната такса на ФИФA и какво 

покрива? 
 

Годишната лицензионна такса, която трябва да бъде платена на ФИФA, е 600 щ.д., 

дължима до 30 септември всяка година, както е посочено в Платформата на агента. 

Плаща се по електронен път през Платформата на агента. 

 

Тя покрива пълната лицензионна такса и осигурява безплатен достъп до Платформата за 

агенти, програмата на ФИФA за непрекъснато професионално развитие („НПР“) и 

съответните процедури за разрешаване на спорове в рамките на Камарата на агентите на 

Футболния трибунал. 

Членуващите асоциации не могат да налагат на футболен агент никаква такса за 

регистрация, освен ако това не е разрешено от националното законодателство. 

 

8. Какво означава да имаш лиценз, издаден от ФИФA? 
 

Лицензът, издаден от ФИФA, упълномощава футболен агент да предоставя услуги на 

футболен агент навсякъде по света. 

Издава се за неопределен период, подлежи на текущи изисквания за лицензиране (моля, 

вижте следващия раздел) и е строго личен и не може да се прехвърля. 

 

9. От какво се нуждае един футболен агент, за да 

поддържа лиценза си? 
 

В съответствие с член 17 от ПФАФ футболните агенти трябва:  

 

• да отговаря на изискванията за допустимост по всяко време (вж. чл. 5 от ПФАФ); 

 
• да плаща годишната лицензионна такса на ФИФA в срока, посочен в Платформата   
                   на Агента (чл.7 от ПФАФ); 

• да отговарят на изискванията на НПР (вж. чл. 9 от ПФАФ); и 

 

• да спазват задълженията си за докладване (вж. чл. 16, ал. 2 и 4 от ПФАФ). 
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Ако не изпълнят тези изисквания, техният лиценз автоматично ще бъде временно спрян. 

10. Какво представлява програмата за НПР на ФИФA? 
 

В съответствие с ангажимента на ФИФA да гарантира качеството на услугите, 

предоставяни от футболните агенти на техните клиенти по целия свят, ФИФA разработи 

програма за Непрекъснато професионално Развитие (НПР). Целта на програмата е да 

предостави на футболните агенти задълбочен анализ на основните регулаторни и 

институционални теми и практически подход към ключови аспекти на агенцията във 

футбола, което ще гарантира, че те имат необходимото ниво на професионална 

експертиза за футболен трансферен пазар. 

 

Програмата за НПР на ФИФA има няколко учебни пътеки и курсове по различни теми, 

свързани с футболните агенти, всички те са в цифров формат, достъпни на специална 

платформа за електронно обучение чрез Платформата за агенти и включени в 

лицензионната такса. 

Както е посочено в чл. 9 от ПФАФ, за да запази своя лиценз, футболният агент трябва да 

отговаря на изискванията на НПР на годишна база. В тази връзка бихме отбелязали 

следното: 

• Един футболен агент трябва да спечели минимум 20 кредита за календарна   
                   година за НПР (наричани по-нататък „Изисквания за НПР“). 

 

• Календарната година на НПР продължава от 1 октомври до 30 септември всяка 

година. 

 

• Футболните агенти трябва да се съобразят с изискванията на НПР до 30 септември 

всяка година. 

 
• Всеки курс ще получи определен брой кредити в зависимост от неговата сложност, 
дължина и уместност. 
 
• Кредити за НПР се присъждат на футболния агент само ако завършат курса и 
преминат успешно оценка в края на всеки курс (с резултат най-малко 80%). 

 
 

•        Кредитите за НПР ще се присъждат и преотпускат от ФИФA всеки октомври. 

 

• Кредити за НПР, спечелени през една календарна година, не могат да се 

използват в друга календарна година за изпълнение на изискванията за НПР. 

 
• Футболен агент може да преразгледа учебни пътеки и курсове, които вече е 
преминал, дори ако е постигнал съответните изисквания за НПР за тази календарна година. 

 
 
• На всеки десет години, от първата календарна година на НПР, изискванията за 
НПР ще бъдат намалени с 25% (напр. на 11-та година от първата календарна година на НПР 
футболният агент трябва да спечели 15 кредита вместо 20). 
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• Ако футболен агент не изпълни изискванията на НПР, неговият лиценз 
автоматично ще бъде временно спрян. 
 

• Ако футболен агент не спази изискванията на НПР в рамките на 60 дни след 

временно спиране на лиценза му, лицензът ще бъде автоматично отнет. 

11. Какви са изискванията, за да представлявате 
непълнолетно лице? 
 

Всеки подход за сключване и/или всяко последващо изпълнение на каквото и да е 

споразумение за представителство с непълнолетно лице или негов законен настойник във 

връзка с услуги на футболни агенти ще бъде разрешено само шест месеца преди 

непълнолетното лице да достигне възрастта, на която може да подпише своя първи 

професионален договор договор в съответствие с приложимото право в страната или 

територията на асоциацията-член, където непълнолетният ще бъде нает (вж. чл. 13, ал. 1 от 

FFAR). Непълнолетно лице може да бъде посетено само след получаване на предварително 

писмено съгласие от законния настойник на непълнолетното лице. 

 

 

Освен това, футболен агент, който желае да представлява непълнолетно лице или клуб в 

транзакция, включваща непълнолетно лице, трябва първо да завърши успешно 

задължителния курс за НПР за непълнолетни (вж. чл. 13, параграф 2 от ПФАФ), който ще 

бъде предоставен чрез агентската платформа. След това те трябва да преминат оценка в 

края на курса, за да получат съответната акредитация. Освен това те трябва да спазват 

всички изисквания за представляване на непълнолетно лице, установено от приложимото 

законодателство в страната или територията на асоциацията-член, където непълнолетният 

ще бъде нает 

. 

След успешно завършване на определения курс за НПР за непълнолетни, футболен агент ще 
получи акредитация за участие в транзакции с непълнолетни за три години. Такава 
акредитация може да бъде подновена чрез повторно преминаване на определения курс за 
НПР. 
 

И накрая, валидно споразумение за представителство трябва да бъде подписано от законния 

настойник на непълнолетния, както е предвидено от закона на територията или държавата на 

членската асоциация, където непълнолетният ще бъде нает 

 

12. Какъв е статутът на агентите, лицензирани преди 

това от ФИФА или от членска асоциация и какви са 

критериите, управляващи признаването на 

националните системи за лицензиране? 
 

Както е посочено в чл. 23 от ПФАФ, лице, което е било лицензирано като агент съгласно 

Правилника за агентите на играчите на ФИФA (издание от 1991, 1995, 2001 или 2008 г.), 

може да бъде освободено от изпит за футболен агент на ФИФA, при спазване на 

съответните изисквания, установени от ПФАФ (наричан по-нататък „Наследен футболен 

агент“), по-специално чрез подаване на заявление за лиценз до 30 септември 2023 г. 

включително.2023. 
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В случай, че Наследени футболни агенти не отговарят на съответните изисквания ще 

доведе до отказ на тяхното заявление за лиценз. 

Генералният секретариат на ФИФА отговаря за разследването на съответствието с тези 

изисквания. Всеки потенциален Наследен футболен агент , който получи известие с 

искане на информация от генералния секретариат на ФИФA, трябва да сътрудничи 

изцяло, като се съобрази, след разумно предизвестие, на искания за документи, 

информация или всякакви други материали от всякакъв характер, притежавани от него, 

както и на искания да набавят и предоставят всякакви документи, информация или 

всякакви други материали от каквото и да е естество, които не се съхраняват от 

Настеледен футболен агент, но които те имат право да получат. Неспазването на тези 

искания от генералния секретариат на ФИФА може да доведе до налагане на санкции от 

Дисциплинарната комисия на ФИФА. При поискване от генералния секретариат на ФИФА 

трябва да бъде предоставен документ (или извадка) на английски, френски или испански. 

 

Всяка асоциация-членка трябва да съдейства на ФИФA при разследването на всяко 

потенциално неспазване на съответните изисквания, установени съгласно член 23 от 

ПФАФ, като предоставя цялата съответна информация, с която разполага или поискана 

от ФИФA. 

 

Уведомлението за неспазване на изискванията ще се счита за окончателно решение на 

генералния секретариат на ФИФА за целите на чл. 57, параграф 1 от Устава на ФИФА. 

 

Ако Наследен футболен агент отговаря на съответните условия, ще му бъде издаден 

лиценз в съответствие с чл. 8 от ПФАФ. Впоследствие те ще подлежат на текущите 

лицензионни изисквания, посочени в ПФАФ (вж. чл. 17 от ПФАФ), с изключение на това, 

че от тях ще се изисква да печелят 40 кредита за НПР календарна година за пет години 

(наричано по-нататък „Наследени НПР Изисквания“) от октомври. След като изтекат тези 

пет години, те ще бъдат подложени на изискванията на НПР като всеки друг футболен 

агент. Ще се прилагат всички останали условия на НПР, посочени по-горе. 

 

В допълнение, в държави или територии, където съществува национално 

законодателство за лицензиране на спортни агенти за услуги, еквивалентни или подобни 

на услугите на футболни агенти, такива системи за лицензиране могат да бъдат признати 

от ФИФA при изпълнение на условията, установени в член 24 от ПФАФ. Ако случаят е 

такъв, всяко лице, лицензирано да извършва услуги, еквивалентни на услугите на 

футболни агенти в тези държави или територии, може да бъде освободено от изпита за 

футболен агент на ФИФA и да му бъде издаден лиценз, при условие че отговаря на 

съответните изисквания, установени от ПФАФ (“ Национален футболен агент“). Те също 

така впоследствие ще подлежат на изискванията на наследените CPD за пет години, 

считано от октомври на същата календарна година. След като изтекат тези пет години, те 

ще бъдат подложени на изискванията на НПР като всеки друг футболен агент. Ще се 

прилагат всички останали условия на НПР, посочени по-горе. 
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