
 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ЛИЦАТА ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКА 

ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

          Настоящият правилник регламентира дейностите на агентите на състезателите 

и треньорите, картотекирани към Българската федерация по ориентиране (БФО), 

които се задължават да подпомагат развитието на състезателите и треньорите в 

осъществяване на тяхната тренировъчна, спортно-състезателна и друга по вид 

дейност, съобразно действащите нормативни документи на БФО, Международната 

федерация по ориентиране (ИОФ), както и българското и международно 

законодателство, приложимо в тази област. 

 

          ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Чл.1 Състезателите и треньорите имат право да използват услугите на Агент, който да ги 

представлява и/или да защитава техните интереси при преговори с клубове. Агентът трябва 

да е надлежно регистриран в регистър, изготвен и поддържан от БФО.  

Чл.2 Клубовете имат право да използват услугите на Агент, който да ги представлява и/или 

да защитава техните интереси при преговори със състезателите и/или треньорите. Агентът 

трябва да е надлежно регистриран в регистър, изготвен и поддържан от БФО  

Чл.3 Състезателите, треньорите и клубовете нямат право да използват услугите на агент, 

който не е надлежно регистриран към БФО.  

 

          ИЗДАВАНЕ И СРОК НА ЛИЦЕНЗА  
Чл.4 Всяко физическо лице, което желае да действа в качеството си на Агент, подава 

заявление до БФО , като попълва формуляр за кандидатстване, изготвен от БФО.  

Чл.5 Кандидатите предоставят заедно със заявлението свидетелство за съдимост 

удостоверяващо чистото им съдебно минало.  

Чл.6 Не се допуска подаване на заявление за вписване в регистъра от юридически лица.  

Чл.7. Допуска се вписани в регистъра агенти да се обединяват в търговски дружества, което 

не отменя задължението за лично представителство и съответната отговорност, която 

агентът поема.  

Чл.8 Лице, кандидатстващо за лиценз на Агент, при никакви обстоятелства не може да 

заема длъжност или по друг начин да участва лично или чрез трети лица в 

административните и управленски органи на БФО.  



Чл.9 Ако заявлението за лиценз на Агент е допустимо съгласно членовете по-горе, БФО 

кани кандидата за провеждане на тест. Лицата, с висше юридическо образование и 

съответна достатъчна практика в страната, доказана с всякакви допустими способи, се 

вписват в регистъра без провеждане на тест.  

Чл.10 Провежданият тест има за цел да позволи на БФО да определи дали кандидатът:  

        1. Е запознат в достатъчна степен с правилата в съответният спорт (правилници на 

Международната федерация по ориентиране  и БФО).  

        2. Е способен и подходящ да консултира състезател, треньор или клуб, който се ползва 

от услугите на кандидата.  

Чл.11 Ако изискванията на член Чл.10 не са изпълнени, заявлението се отхвърля.  

Чл.12 БФО може да определи такса за провеждане на теста, която такса се заплаща от 

кандидата преди провеждането му. Кандидатът поема за своя сметка и разходите, свързани 

с подготовката за теста и явяването му пред БФО.  

Чл.13 БФО може да начислява на агентите годишна такса за поддръжка на регистъра на 

вписаните агенти.  

Чл.14 БФО информира кандидата дали са спазени изискванията на член чл.10 по-горе в 

срок от 30 (тридесет) дни след датата на провеждане на теста.  

Чл.15 Ако изискванията на член чл.10 по-горе са изпълнени, БФО вписва кандидата в 

регистър на агентите към БФО. 

Чл.16 Вписването е за срок от 5 години.  

Чл.17 БФО публикува на своя уебсайт списък на лицензираните Агенти и техните клиенти 

(клубове и състезатели) и редовно актуализира тази информация.  

 

          ПРАВА НА АГЕНТИТЕ  
Чл.18 Агентите имат следните права:  

1. Да осъществяват контакт с всеки състезател или треньор, който все още не е ангажирал 

друг агент (един състезател или треньор може да бъде представляван само от един агент по 

едно и също време).  

2. Да представлява всеки състезател, треньор или клуб, изискващ от него да проведе 

преговори и / или да сключи договор от негово име.  

3. Да управлява делата на всеки състезател или треньор, който изиска това от него.  

Чл.19 Един Агент може да представлява даден състезател или треньор или да управлява 

делата на състезател или треньор, само ако Агентът е сключил договор с въпросния 

състезател или треньор в писмена форма. При извършване на сделки от Агента за и от името 

на състезателя или треньора, Агентът трябва да представи писмено нотариално заверено 

пълномощно при поискване от другата страна или от БФО.  

Чл.20 Срокът на договора не може да надвишава период от 3 (три) години, но може да бъде 

подновяван многократно чрез подписване на нов договор от страните в писмена форма .  

 

          ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТИТЕ  

Чл.21. Агентите имат следните задължения:  

1. Да спазват изискванията на уставите и правилата на БФО и ИОФ по всяко време;  

2. Да гарантират, че всяка сделка, в която участва Агентът, отговаря на тези Правила;  

3. Да съобщават името на нов клиент на БФО незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни от 

датата на подписване на нов договор за представляване на състезател, треньор или клуб и 



да уведомяват БФО незабавно, но не по-късно от 7 (седем) дни след датата на прекратяване 

на договор за представителство;  

4. Никога да не влизат в контакт със състезател или треньор, който е сключил договор с 

клуб, за да убедят състезателя или треньора да развали този договор или да не изпълнява 

правата и задълженията, съдържащи се в него; 

5. Никога да не влизат в контакт със състезател или треньор, който е сключил договор с 

друг агент, за да убедят състезателя или треньора да развали този договор или да не 

изпълнява правата и задълженията, съдържащи се в него;  

6. Да приемат плащане само от или от името на състезателя или треньора / клуба, с когото 

/ с който Агентът е договорно обвързан, освен ако не е дадено писмено разрешение от 

клиента на Агента. Такова плащане не може да надвишава 10% (десет процента) от 

стойността на договора със състезателя;  

7. Да не участват в действия на нелоялна конкуренция;  

8. Да спазват закона;  

9. Да избягват конфликт на интереси, и по-специално да не представляват и двете страни в 

една и съща сделка;  

10. Никога да не влизат в контакт със състезател, по-специално такъв под 18 (осемнадесет) 

години, по време на тренировъчни лагери и по време на състезания;  

11. Да изискват от нов клиент да разкрие всички висящи и евентуални съдебни спорове по 

предишен агентски договор;  

12. Да уведомят състезателя за всички важни за него права и задължения, съдържащи се в 

правилници на БФО и ИОФ в т.ч. антидопинговите изисквания и рисковете от 

манипулиране на резултати от спортни състезания;  

13. Да уведомят всеки нов клиент, че всички задължения по предишни договори трябва да 

бъдат изпълнени;  

14. Да представляват клиента на добра воля и да демонстрират почтеност и прозрачност във 

всички отношения с клиента. Агентът информира своя клиент за всяка и / или за всички 

дейности, предприети от името на клиента;  

15. Да договарят условия за предложения за наемане на работа след консултация с клиента 

и да информират клиента за задълженията му по предложението, като заплащане на 

заплати, изпълнение на услуги, условия на труд и др.  

16. Да гарантират, че състезателят или треньора лично подписва договора, който е 

договорен от негово име;  

17. Да признават и зачитат прерогативите на клиента да откаже всяка или всички 

предлагани възможности за наемане работа;  

18. Никога да не прекратяват, насърчават или участват в прекратяването на договор на 

състезател въз основа на неплащане на възнаграждение на агента;  

 

        САНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНТИ  
Чл. 22. БФО има право да санкционира Агент съгласно член 26 по-долу:  

1. Ако изискванията за вписване съгласно настоящите правила не са / вече не са изпълнени;  

2. Ако Агентът не се яви на специализиран семинар на БФO  без уважителна причина ;  

3. Ако Агентът не плати годишната такса (виж член 13);  

4. Ако Агентът нарушава някое от задълженията, предвидени в настоящите Правила;  



5. По други важни причини.  

Чл.23. Агентът има право на изслушване.  

Чл.24.Прилагат се следните санкции:  

1. Предупреждение или порицание;  

2. Глоба; или  

3. Заличаване от регистъра.  

 

        ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  
Чл.25. Състезателят може да използва услугите само на един Агент, съгласно условията на 

настоящите Правила.  

 

        САНКЦИОНИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  
Чл.26 В случай че състезател или треньор използва услугите на агент, който не е вписан в 

регистъра на БФО или на повече от един агент едновременно, БФО има право да наложи 

следните санкции на състезателя:  

1. Предупреждение или порицание;  

2. Глоба;  

3. Спиране на състезателни права.  

 

        САНКЦИОНИРАНЕ НА КЛУБОВЕ  
Чл.27.В случай, че клуб наруши една или повече от разпоредбите по-горе, БФО има право 

да наложи следните санкции на клуба:  

1. Предупреждение или порицание;  

2. Глоба;  

3. Забрана на клуба да извършва картотекиране на нови състезатели  

4. Забрана за участие на състезатели от съответният клуб в национални или международни 

състезания под егидата на БФО.  

 

        ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
Чл.28.Жалби по решенията на БФО по тези правила се разглеждат по реда на действащото 

спортно правосъдие, организирано от БФО.  

 

 

               Настоящият Правилник за лицата, осъществяващи посредническа дейност в 

БФО е приет и утвърден от УС на БФО с Протокол № 22 / 26.08.2020 година – в 

непресъствен ред, съгласно чл. 10, т. 7 от Устава на БФО. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                         /КОСТАДИН НОВАКОВ/ 


