
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Обяснителни бележки на ФИФА футбол  

 Правила за агенти 

Футболен агент, услуги на футболен агент, 

договори за представителство, ограничения 

на представителство/възнаграждение, 

принудително изпълнение и спорове 
 

Януари 2023 



1. Въведение 
 

Този документ има за цел да предостави допълнителни и подходящи насоки на 

асоциациите-членки на ФИФА и техните заинтересовани страни във връзка с основните 

концепции в новите Правила на футболните агенти на ФИФА (наричани по-долу „ПФАФ“). 

Моля, консултирайте се с ПФАФ за определенията на термините, използвани в този 

документ. 

 

2. Какво е футболен агент? 
 

Футболен агент се дефинира като физическо лице, лицензирано от FIFA да извършва 

услуги на футболен агент от името на клиент с цел сключване на сделка. Такова лице 

може да представлява играчи, треньори, клубове, отделни лиги и асоциации-членове 

(наричани по-долу „Клиенти“). 

 

               Транзакция е: 

 

i. наемането, регистрацията или отписването на играч в/от клуб или лига 

от едно лице; 

 
ii.  наемането на треньор в клуб, лига от едно лице или асоциация-член; 

iii. прехвърляне на регистрацията на играч от един клуб в друг; или 

iv. създаването, прекратяването или промяната на условията за работа на дадено лице. 

 

Само лица, лицензирани от ФИФA като футболни агенти, имат право да предоставят  

услуги на футболни агенти на Клиенти.. 

 

3. Какво представляват услуги на футболен агент? 
 

Услугите на футболен агент се дефинират като свързани с футбола услуги, извършвани 

за или от името на Клиент, включително всякакви преговори, комуникация, свързани или 

подготвителни за същото, или друга свързана дейност с цел, цел и/или намерение за 

сключване на сделка. 

 

 

4. Как футболен агент може да извършва услуги 

на футболен агент за Клиент? 
 

Футболен агент може да извършва услуги на футболен агент за Клиент само след 

сключване на писмено „споразумение за представителство“ с този Клиент. 
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Споразумението за представителство е „писмено споразумение [между футболен агент и 

техния клиент] с цел установяване на правоотношение за предоставяне на услуги на 

футболен агент“ (вж. Дефинициите в ПФАФ) и трябва да отговаря на минималните 

изисквания, установени в член 12 на ПФАФ. 

 

Договорът за представителство ще бъде валиден само ако е сключен в писмена форма и 

ако съдържа следните минимални изисквания:: 

 

i. Имената на страните 

 

ii. Продължителността (ако е приложимо) 

 

iii. Размерът на сумата  за услугата, дължима на футболния агент 

 

iv. Естеството на предоставяните от футболния агент услуги 

 

v. Подписи на страните 

 

ФИФА ще предостави на заинтересованите страни образец на препоръчано стандартно 

споразумение за представителство. 

 

5. ПФАФ ограничава ли продължителността на 

споразумението за представителство? 
 

Срокът на действие на споразумение за представителство, сключен между играч или 

треньор, като Клиент, от една страна, и футболен агент, от друга, не може да надвишава 

две години. Този срок може да бъде удължен само с ново споразумение за 

представителство. Всяка клауза за автоматично подновяване или всяка друга 

разпоредба, която има за цел да удължи който и да е срок на споразумението за 

представителство след максималния период, ще бъде невалидна. 

 

В допълнение, футболен агент може да сключи само едно споразумение за 

представителство с един и същ играч или треньор по всяко време. Преди да сключи 

споразумение за представителство с играч или треньор, или преди да измени 

съществуващо споразумение за представителство, футболният агент трябва: 

 
i. да информира писмено играча или треньора, че трябва да обмислят получаването    
                   на независим правен съвет във връзка със споразумението за представителство; и 
 
ii. да получи писмено потвърждение от играча или треньора, че са получили или са   

                   решили да не приемат такъв правен съвет. 

 

Няма максимална продължителност за споразумения за представителство, сключени 

между клуб, членска асоциация или лига от едно лице като клиент, от една страна, и 

футболен агент, от друга. Футболен агент може да сключи множество споразумения за 

представителство с такива Клиенти по всяко време, предмет на тези споразумения, 

свързани с различни транзакции. 
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6. Кой плаща за услугите на футболния агент? 
 

Моделът “клиент плаща” е въведен от ПФАФ. Това означава, че като общо правило на 

футболен агент ще бъде платено директно от техния клиент(и) за предоставяне на услуги 

на футболен агент. 

 

Въпреки това клуб, асоциация-член или лига от едно лице може да се договори с играч 

или треньор да плати договорената такса за обслужване на футболен агент в 

съответствие със споразумението за представителство, при условие че договореното 

годишно възнаграждение на играча или треньора (с изключение на всякакви условни 

плащания ) е под 200 000 щ.д. (или еквивалент) и когато са изпълнени определени други 

условия. 

 

Футболен агент може да получи такса за обслужване само ако таксата съответства на 

услугите, посочени предварително в споразумението за представителство, и споразумението 

за представителство е в сила към момента на извършване на съответните услуги на 

футболен агент.. 

 
 

7. Има ли ограничения върху таксата за обслужване 

на футболния агент? 
 

Тъй като основната цел на FFAR е да защити почтеността на футбола и правилното 

функциониране на системата за трансфери, се въвежда максимална такса за обслужване 

(наричана по-нататък „Таван за такса за обслужване“). 

 

В тази връзка се прилага следният Таван на таксите за услуги въз основа на естеството на 

клиента (вж. член 15 от FFAR): 
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 Таван на таксата за обслужване 
   

 Годишното възнаграждение 
Годишно възнаграждение 

Клиент на физическо лице по-малко 
на физическо лице  

или равно на 200,000 щ.д,  над 200,000 щ.д. (или 
еквивалент)  

(или еквивалент)   
   

Физическо лице 

5% от възнаграждението 
на лицето 

3% от трудовото възнаграждение на 
физическото лице 

  
 
   

Юридическо лице 
5% от възнаграждението на лицето 3% от възнаграждението на лицето 

  
 
   

Ангажиране на 
юридическо и 

физическо лице 
(разрешено двойно 
представителство) 

  

10% oт възнаглаждението 6% от възнаграждението 

на физическото лице на физическото лице 

   
   

Освобождаващ субект 
(трансферна 
компенсация) 

  

10% от обезщетението при трансфер 

   
   

  

 

8. Колко Клиента може да представлява един 

футболен агент в една сделка? 
 

Една от основните цели на ПФАФ включва „ограничаване на конфликтите на интереси за 

защита на клиентите от неетично поведение“ (вж. член 1, параграф 2 c) от ПФАФ). 

Легитимно е – и всъщност необходимо – ФИФА да ограничи конфликтите на интереси, 

които пораждат опасения за почтеността, и наистина да забрани неоправданите 

конфликти на интереси. 

 

В този смисъл общият принцип е, че футболен агент може да извършва услуги на 

футболен агент само от името на една страна в транзакция, предмет на единственото 

изключение, при което футболен агент може да извършва услуги на футболен агент и 

други услуги за физическо лице и ангажиращ субект в една и съща сделка, т.е. двойно 

представителство (срв. чл. 12, ал. 8 от ПФАФ). 

 

Ако футболен агент желае да предоставя услуги на футболен агент чрез двойно 

представителство както на ангажиращ субект , така и на физическо лице в една и съща 

транзакция, той може да направи това само ако и двамата им клиенти изрично са се 

съгласили с това предварително и в писмен вид. В този случай ангажиращия субект може да 

плати до 50% от общата такса за услугата, дължима на футболния агент. 

Това означава, че футболен агент не може да извършва услуги на футболен агент или 

други услуги в същата сделка за:: 

 

i. освобождаващ субект и физическо лице; или  
ii. освобождаващ субект и ангажиращ субект; или  
iii. всички страни по такава сделка. 
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Други услуги се дефинират като „всякакви услуги, извършвани от футболен агент за или 

от името на клиент, различен от услугите на футболен агент, включително, но не само, 

предоставяне на правни съвети, финансово планиране, скаутинг, консултации, 

управление на права върху изображения и договаряне на реклами договори“ (вж. 

Дефинициите на ПФАФ). 

 

Като илюстрация, ако футболен агент извършва услуги на футболен агент или други 

услуги в транзакция за освобождаващ субект, той не може да извършва никоя от тези 

услуги за никоя от другите страни по тази сделка (ангажиращ субект или физическо лице). 

 
 

9. Кой има юрисдикция за разрешаване на спорове 

между футболни агенти и клиенти? 
 

Като важна стъпка за гарантиране, че всички спорове относно услугите на футболния 

агент се разрешават справедливо и еднакво за всички участници в системата за 

трансфери, системите за разрешаване на спорове на ФИФA се въвеждат отново съгласно 

ПФАФ за спорове, произтичащи от или във връзка с представителство споразумение с 

международно измерение. С други думи, ФИФA ще има юрисдикцията да разрешава 

спорове между футболни агенти и клиенти във връзка със споразумения за 

представителство с международно измерение. 

 

Споразумението за представителство ще има международно измерение, когато: 

 

i. той урежда услугите на футболни агенти, свързани с конкретна транзакция 

във връзка с международен трансфер (или преместване на треньор в клуб, 

свързан с различна асоциация-членка от предишния им работодател, или 

преместване на треньор в друга асоциация-членка от предишния им 

работодател ); или 

 
ii. той урежда услугите на футболни агенти, свързани с повече от една  
 определена транзакция, една от които е свързана с международен  
 трансфер (или преместване на треньор в клуб, свързан с различна  
 асоциация членка от техния предишен работодател, или преместване на  
 треньор в друга член на асоциацията от техния предишен работодател). 
 

Процедурните разходи за такива спорове, включващи футболни агенти и Клиенти, ще 

бъдат безплатни пред Агентската камара на Футболния трибунал. 

 

Освен това, имайте предвид, че Камарата на агентите на Футболния трибунал ще 

разглежда всякакви спорове от 1 октомври 2023 г. и относно споразумения за 

представителство, сключени от футболен агент и Клиенти на или след посочената дата. 

 

Органът за вземане на решения, посочен в правилата на националния футболен агент на 

съответната асоциация-член, има юрисдикцията да решава спорове, произтичащи от или 

във връзка със споразумение за представителство без международно измерение. 
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10. Кой има компетентност да прилага допълнителни 

разпоредби на ПФАФ? 
 

В допълнение към юрисдикцията за разрешаване на договорни спорове, ФИФА също ще 

има компетентност да прилага допълнителни разпоредби на ПФАФ, независимо от 

наличието на договорен спор. Тази компетентност ще засяга по-специално възможното 

налагане на санкции за поведение в нарушение на ПФАФ. 

 

Компетентността за прилагане на такива допълнителни разпоредби на ПФАФ зависи от 

обстоятелствата на всеки конкретен случай и по-специално от естеството на поведението 

на футболния агент и Клиента. ФИФА обикновено има юрисдикция по отношение на: 

 
i. всяко поведение, свързано с договор за представителство с международно              

   измерение (вж. чл. 2, ал. 2); и 
 
                ii             всяко поведение, свързано с международен трансфер или международна   

                               сделка. 

 

С други думи, докато юрисдикцията за договорни спорове обикновено зависи от наличието на 

споразумение за представителство с международно измерение, компетентността за 

прилагане на допълнителни разпоредби на ПФАФ, по-специално за налагане на санкции, е 

дефинирана по-широко. Задейства се веднага щом конкретен случай е свързан с 

международен трансфер или международна сделка.. 

 

От друга страна, съответните асоциации-членки са отговорни за прилагането на техните 

съответни национални разпоредби за футболни агенти и, в зависимост от случая, налагане на 

санкции на всеки футболен агент или Клиент, който нарушава тези национални разпоредби за 

футболни агенти.. 

Това означава, че съответната асоциация-член ще има юрисдикция над: 

 

i. всяко поведение, свързано със споразумение за представителство без   
                               международно измерение (вж. чл. 2, ал. 3); или 

ii.                    всяко поведение, свързано с национален трансфер или национална   

                       транзакция. 

 

Като илюстрация, ако агентът действа в чисто национален контекст, напр. съветва играч 

относно подписването на първия му трудов договор с клуб (което не е свързано с 

международен трансфер), това ще бъде в обхвата на компетентността на съответните 

национални правила за футболни агенти. Следователно, всяко нарушение на тези 

правила ще бъде от компетентността на съответната асоциация-член. 

 

От друга страна, веднага щом има международен елемент (по-специално когато 

споразумението за представителство има международно измерение и/или поведението е 

свързано с международен трансфер или международна транзакция), ще се прилага ПФАФ и 

ФИФA ще има компетентността да прилагане на ПФАФ. 
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Таблица, обясняваща кой орган има компетентността да прилага ПФАФ:
 

 

Поведение, свързано с

 

 

Компетенция 
 

  

Договор за представителство с международно 
     

  измерение      

  
Международни трансфери или международно преместване 

на треньор   

ФИФA 

  

  

Текущи изисквания за лицензиране 

    

       

  

(Изисквания за допустимост, Изискванията на ФИФA за 
непрекъснато професионално развитие, плащане на годишна 

такса)      

        

  
Договор за представителство без международно 

     

  измерение      

  Национални трансфери   

Асоциация- 

  

  Първи професионален договор (не е свързан с 
международен трансфер) 

    

    член   

        

  

Предоговаряне на трудов договор в чисто 
вътрешен контекст      

  
 

     
        

 

11. Кога ще влезе в сила ПФАФ? 
             ПФАФ ще влезе в сила, както следва:: 

 

i. На 9 януари 2023 г.: членове 1 до 10 и членове 22 до 27, които обикновено 

се отнасят до процесите за получаване на лиценз 

 
ii. На 1 октомври 2023 г.: останалите членове, които обикновено се отнасят до 

действието като футболен агент и задълженията на футболните агенти и 

Клиенти.. 

 

Това означава, че разпоредбите, които регулират как да станеш футболен агент, т.е. 

процедурата по лицензиране, ще влязат в сила на 9 януари 2023 г., докато разпоредбите 

относно дейността на футболните агенти ще влязат в сила едва на 1 октомври 2023 г. Това е 

за дават достатъчно време на заинтересованите лица да получат пълен лиценз като 

футболни агенти в съответствие с ПФАФ. 

 

От 1 октомври 2023 г. всяко физическо лице, което предоставя услуги на футболен агент на 

Клиент, трябва да притежава лиценз, издаден от ФИФA в съответствие с ПФАФ. Това 

означава, че посредниците в контекста на Правилата на ФИФА за работа с посредници няма 

да могат да извършват услуги на футболни агенти за клиенти от 1 октомври 2023 г. 
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12. Как асоциациите-членки ще въведат свои 

собствени правила за национални футболни агенти? 
 

Всяка асоциация-член трябва да въведе и наложи националните разпоредби за футболните 

агенти до 30 септември 2023 г. с цел регулиране на дейността на футболните агенти на 

национално ниво. Тези правила за национални футболни агенти ще се прилагат за всички 

споразумения за представителство, които нямат международно измерение (вж. членове 2 и 

3 от ПФАФ). 

 

ФИФA ще предостави съответните шаблони за правилата на националните футболни агенти 

на www.fifa.com/legal . Те могат да се използват от асоциации-членки и ще предоставят 

помощ при разрешаването на всички нерешени въпроси. Повечето от асоциациите-членки 

вече са назначили лице за контакт към отдела за агенти на ФИФA, което да се занимава с 

лицензионни и регулаторни въпроси, свързани с ПФАФ. 

 

След одобрението на правната рамка на националния футболен агент до 30 септември 

2023 г., асоциациите членки са инструктирани да предоставят копие от своите вътрешни 

разпоредби на ФИФА на един от официалните езици на ФИФА. Всяко изменение или 

изменение на правилата за националните футболни агенти трябва да бъде докладвано на 

ФИФА по същия начин в рамките на 30 дни след тяхното одобрение. При поискване 

асоциациите-членки трябва да предоставят на ФИФА копие от правилата на националния си 

футболен агент за преглед. 

 
 

13. Какво ще кажете за съществуващите    
       споразумения за представителство? 
 

Споразумение за представителство, което е в сила към момента на одобрение на ПФАФ, ще 

остане валидно до естественото му изтичане и не може да бъде удължено. 

 

Всички нови споразумения за представителство или подновявания на съществуващи 

споразумения за представителство, сключени след одобрението на ПФАФ, трябва да отговарят 

на ПФАФ от 1 октомври 2023 г. С други думи, когато е необходимо, договорните условия ще 

трябва да бъдат изменени, за да бъдат в съответствие с ПФАФ съгласно 1 октомври 2023 г., за 

да избегнете евентуални санкции. За избягване на съмнение, ФИФA няма да принуди иск за 

комисиона, надвишаващ приложимия таван на таксата за услуга (или всяко решение, уважаващо 

такъв иск), ако такъв иск е бил задействан след 1 октомври 2023 г., дори ако се основава на 

договор сключен между одобрението на ПФАФ и 30 септември 2023 г.  

 

Във всеки случай, всяко лице, което е сключило такъв съществуващ договор за 

представителство, трябва да получи лиценз съгласно ПФАФ, за да продължи да предоставя 

услуги на футболен агент от 1 октомври 2023 г. (вж. чл. 22, пар. 3 от ПФАФ). В противен случай 

те може да не предоставят услуги на футболен агент след тази дата. 
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14. Какво представлява Работната група на     
       футболния агент? 
 

ФИФА ще създаде Работна група за футболни агенти, съставена от представители на 

заинтересовани страни от професионалния футбол и агентски организации, която ще 

действа като постоянен консултативен орган във връзка с всякакви въпроси, свързани с 

футболните агенти. 
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