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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Предмет на този Правилник е дейността на Треньорската
школа по футбол (БТШФ) към Българския футболен съюз в
Република България.
Член 2. (1) Цел на дейността на Треньорската школа е обучението и
квалификацията на треньорските кадри по футбол от страната и
чужбина в изпълнение на Конвенцията на УЕФА за взаимно
признаване на треньорската квалификация от 24.06.2003 г. в
сътрудничество с Комисия „Jira“ на УЕФА, Техническата комисия на
ФИФА и Националната спортна академия „Васил Левски“.
(2) Обучението и квалификацията на треньори по футбол в
Треньорската школа способства за придобиване на съвременни
знания и способности за професията в следните степени:
а) Диплома и лиценз УЕФА „ПРО“ - треньор на професионални
отбори за Европа
б) Диплома и лиценз УЕФА „А“ - напреднал треньор за Европа
в) Диплома и лиценз УЕФА „В “- основен треньор за Европа
г) Диплома и лиценз „С” - треньор за България
д) Сертификат-треньор за България
е) Диплома и лиценз „А” ниво – треньор на вратари за България
ж) Диплома и лиценз „В” ниво – треньор на вратари за България
з) Диплома и лиценз „В” ниво – кондиционен треньор за България
и) Диплома и лиценз „В” ниво – треньор по футзал
РАЗДЕЛ ІІ.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА В
ТРЕНЬОРСКАТА ШКОЛА
Член 3. Треньорската школа има централен офис на ст.Васил
Левски в.София.
Член 4. Треньорската школа има четири регионални офиса:
София, Пловдив, Велико Търново и Варна

Член 5. Регионалните офиси организират курсовете за треньори с
диплома и лиценз „С” и със Сертификат на кандидатите в
съответните региони.
Член 6. Централния офис в София организира всички останали
курсове в системата на БФС.
Член 7. Треньорската школа изпълнява изискванията на
Конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на треньорската
квалификация и Статута на треньора по футбол в системата на
БФС.
Член 8. (1) Треньорската школа се ръководи от Директор, който е
компетентен специалист със завършени курсове и сертификати от
УЕФА за тази функция и осъществява координацията между УЕФА
(Комисията за техническо развитие и комисия „Jira“), БФС и
Национална спортна академия „Васил Левски“ във връзка с
обучението и квалификацията на треньорските кадри от България,
Европа и света.
(2) Директорът носи пълната отговорност пред институциите за
дейността на ТШФ.
(3) За осъществяването на дейността в Централния офис на ТШФ
по предложение на Директора се назначават : Зам.директор,
координатор, технически секретар, технически сътрудник,
международен сътрудник, анализатор и други сътрудници по
договор за изпълнение на поставените им задачи.
(4) За осъществяването на дейността в Регионалните офиси на
ТШФ по предложение на Директора се назначават: технически
секретари.
Член 9. (1) Директорът на Треньорската школа се избира и
освобождава от Изпълнителния комитет на БФС по предложение на
Президента на БФС. Въз основа на решението се сключва договор,
съответно се издава заповед от изпълнителния директор на БФС.
(2) Договорите със служителите и сътрудниците на ТШФ се
сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор на
БФС по предложение на директора на ТШФ
Член 10. Треньорската школа работи по отделна финансова сметка
на БФС и всички финансови операции се изпълняват само след
подпис на Директора на Треньорската школа.
Член 11. Треньорската школа разполага със собствен годишен
финансов бюджет, който се формира от следните приходи:
1. Такси за обучение за съответните курсове утвърдени от ИК на
БФС.

2. Средствата отпускани всяка година от УЕФА за треньорско
образование.
3. От дейности по договори за извършени услуги.
4. От спонсори.
5. Бюджетен излишък от предишни години.
Член 12. Директора на Треньорската школа има право да
изразходва средствата от бюджета за съответната година за
дейности свързани с обучението и квалификацията на треньорите
като е длъжен да не допуска годишен бюджетен излишък по-голям
от 10%.
Член 13. Бюджетните средства могат да бъдат изразходвани за
всякакви дейности свързани с обучението и квалификацията на
треньорите:
1. За изграждане на технически системи за запис на футболни
мачове.
2. За закупуване на програмни продукти за видеоанализ на
футболни мачове.
3. За учебни материали и учебни пособия.
4. За съвременни технически средства за измерване сърдечната
честота, бързината, силата, биохимична апаратура, апаратура за
функционални изследвания и т.н.
5. За стажове в чуждестранни клубове и треньорски школи.
6. За участие на семинари в чужбина.
7. За наблюдение на официални състезания в чужбина.
8. За участието на чуждестранни лектори в курсовете на ТШФ.
РАЗДЕЛ III.
ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТИ
Член 14. (1) Кандидатите подават молби по образец. Приемането
на молби за съответния курс започва 3 месеца преди датата на
започване на курса и приключва 1 месец преди започването на
курса.
(2) Кандидатът прилага към молбата си:
1. Европейски формат автобиография.
2. Диплома (свидетелство) за образование;
3. Личен формуляр по образец;
4. Лиценз за треньор по футбол;
5. Медицинско свидетелство за здравословна годност;
6. Свидетелство за съдимост с валидност към датата на подаване
на документите;
7. Декларация по образец;
8. Четири снимки с размери 2,5/3 см.

Член 15 (1)Придобиването на квалификационната степен треньор
по футбол със Сертификат става след успешно завършва на първия
курс на ТШ на БФС.
1. За приемането на кандидати в курс за квалификационната степен
треньор със Сертификат се изисква:
а) минимална възраст 18 години;
б) диплома за завършено средно образование;
Член 16. (1)Придобиването на квалификационната степен треньор
по футбол с лиценз „С” на БФС става след успешно завършване на:
1.Курс на Треньорската школа на БФС за ниво „С”
2.Треньорски факултет на НСА – специалност „Треньор по футбол”
/успешно положени всички изпити до V-ти семестър/ и след
успешно положени лицензионни изпити за ниво „С” пред комисии на
БТШФ назначени от Директора на БТШФ.
3.Треньорски факултет на НСА – специалност „Треньор по футбол”
и Учителски факултет на НСА – втора специалност „Треньор по
футбол” след успешно положени лицензионни изпити с общ успех
под 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС, когато от датата на
завършване до датата на полагане на лицензионните изпити е
изминала по-малко от 1 година.
4. Опреснителен курс от 15 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех под 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити е изминала повече от
1 година.
5. Опреснителен курс от 30 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех под 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити са изминали повече от
2 години.
6. Опреснителен курс от 45 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех под 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити са изминали повече от
3 години.
(2) За приемането на кандидат в курс за треньор с лиценз „С” се
изисква:
1. Сертификат за треньор и минимум 6 месеца треньорски стаж или
2. Диплома за завършено средно образование и минимум 5 години
стаж като футболист аматьор.
Член 17 . (1) Придобиването на квалификационната степен треньор
по футбол с лиценз УЕФА „В“ - „основен треньор“ за Европа става
след успешно завършване на:

1. Курс на ТШ на БФС за ниво УЕФА „В“;
2.Треньорски факултет на НСА – специалност „Треньор по футбол”
и Учителски факултет на НСА – втора специалност „Треньор по
футбол” след успешно положени лицензионни изпити с общ успех
над 75 точки за ниво „В” на ТШ на БФС, когато от датата на
завършване до датата на полагане на лицензионните изпити е
изминала по-малко от 1 година.
3. Опреснителен курс от 15 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех над 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити е изминала повече от
1 година.
4. Опреснителен курс от 30 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех над 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити са изминали повече от
2 години
5. Опреснителен курс от 45 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех над 50 точки за ниво „В” на ТШ на БФС за
завършилите УФ и ТФ на НСА, когато от датата на завършване до
датата на полагане на лицензионните изпити са изминали повече от
3 години.
(2) За приемането на кандидат в курс за треньор с лиценз УЕФА „В”
се изисква:
1. Диплома и валиден лиценз „С” и минимум 1 година треньорски
стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ С ” над 4.5
от максимум 6 или
2. Диплома и валиден лиценз „С” и минимум 2 години треньорски
стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ С ” под 4.5
от максимум 6 или
3. Диплома за завършено средно образование и минимум 7 години
стаж като професионален футболист в „А” ПФГ.
Член 18. (1) Придобиването на квалификационната степен „Треньор
по футбол“ с лиценз УЕФА „А“ - „Напреднал треньор“, става след
успешно завършване на:
1. Редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „А”.
2. Специализиран курс за треньор с лиценз УЕФА „А”.
(2) За приемането на кандидат в Редовен курс за треньор с лиценз
УЕФА „А” се изисква:
1.Диплома и валиден лиценз „В” и минимум 1 година треньорски
стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” над 75
точки или

2.Диплома и валиден лиценз „В” и минимум 2 години треньорски
стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” от 50 до
75 точки или
3.Диплома и валиден лиценз „В” и минимум 3 години треньорски
стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” под 50
точки.
(3) За приемане на кандидат в Специализиран курс за УЕФА „А”
лиценз се изисква:
1. Диплома за средно образование.
2. Минимум 7 години стаж като професионален футболист в „А”
ПФГ.
3. Навършени 30 години при започване на курса, ако не е прекратил
активна състезателна дейност.
Член 19. (1) Придобиването на квалификационната степен треньор
по футбол с УЕФА „ПРО” лиценз става след успешно завършен курс
на ТШ на БФС за ниво УЕФА „ПРО” лиценз.
(2) За приемането на кандидат в курс за УЕФА „ПРО” лиценз се
изисква:
1. Диплома и валиден лиценз за УЕФА „А” ниво от ТШ на БФС или
Треньорски школи на страни, признати от УЕФА
и треньорски стаж на ниво УЕФА „А” като старши треньор на
юношески национален отбор минимум 1 /една/ година
или треньорски стаж на ниво УЕФА „А” във футболен клуб от
„Б“група с мъжки отбор, като старши треньор минимум 1 /една/
година
или треньорски стаж на ниво УЕФА „А” като помощник треньор на
юношески национален отбор минимум 2 /две/ години
или треньорски стаж на ниво УЕФА „А” във футболен клуб от
„А“група с мъжки отбор, като помощник треньор минимум 2 /две/
години
или треньорски стаж на ниво УЕФА „А” във футболен клуб от
„Б“група с мъжки отбор, като помощник треньор минимум 3 /три/
години
или треньорски стаж на ниво УЕФА „А” в аматьорския футбол, като
старши треньор минимум 5 /пет/ години
или без треньорски стаж ако е бил минимум 7 /седем/ години
професионален играч във футболен клуб от първа дивизия на
страни членки на ФИФА и УЕФА и има не по-малко от 50 официални
международни срещи за националния отбор или за първия отбор на
клуба
Член 20. (1) Придобиването на квалификационната степен Треньор
на вратари „В” ниво на БФС става след успешно завършен курс на
ТШ на БФС за треньор на вратари „В” ниво.

(2) За приемане на кандидат в курс за Треньор на вратари „В” ниво
се изисква:
1. Диплома и валиден лиценз „С” за треньор по футбол и
2. Диплома за средно образование и минимум 6 /шест/ години стаж
като професионален вратар в „Б” ПФГ или
3. Диплома за средно образование и минимум 3 /три/ години стаж
като професионален вратар в „А” ПФГ.
4. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” за кандидати без
необходимия стаж като професионални вратари в А” и „Б” ПФГ.
Член 21. (1) Придобиването на квалификационната степен Треньор
на вратари „А” ниво на БФС става след успешно завършен курс на
ТШ на БФС за треньор на вратари „А” ниво.
(2) За приемането на кандидат в курс за Треньор на вратари „А”
ниво се изисква:
1. Диплома и валиден лиценз за Треньор на вратари „В” ниво и
минимум 1 /една/ година треньорски стаж като треньор на вратари
или
2. Минимум 20 участия в официални мачове на „А” националния
отбор като вратар и диплома и валиден лиценз „С” за треньор по
футбол.
Член 22 (1) Придобиването на квалификационната степен
Кондиционен треньор по футбол „В” ниво става след успешно
завършен курс на ТШ на БФС за Кондиционен треньор „В” ниво на
БФС.
(2) За приемането на кандидат в курс за Кондиционен треньор по
футбол „В” ниво се изисква:
1. Диплома и валиден лиценз „С” за треньор по футбол и
2. Диплома за средно образование и минимум 6 /шест/ години стаж
като професионален футболист в „Б” ПФГ или
3. Диплома за средно образование и минимум 3 /три/ години стаж
като професионален футболист в „А” ПФГ.
4. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” за кандидати без
необходимия стаж като професионални футболисти в „А” и „Б” ПФГ.
Член 23. (1) Придобиването на квалификационната степен Треньор
по футзал На БФС става след успешно завършен курс на ТШ на
БФС за Треньор по футзал „В” ниво.
(2) За приемането на кандидат в курс за Треньор по футзал се
изисква:
1. Навършени 18 години.
2. Диплома за средно образование.
Член 24. Не се допускат в курсовете на ТШ на БФС кандидати,
които, независимо че изпълняват условията към датата на
започването на курса имат висящи дисквалификации, забрани,

наказания през последните 2 спортно-състезателни години за над 3
месеца по предписание на орган на БФС, който е станал
определящ.
Член 25. (1) Като документи за кандидатстване за съответния курс
служат:
а) За треньорски стаж на ниво „В”, „А“ и „ПРО“ в професионален
футболен клуб – лицензионен договор с БФС и ФК с начален и
краен срок и трудова книжка за кандидати с трудов договор;
б) За треньорски стаж на ниво „В”,„С” и Сертификат в аматьорски
футболен клуб - договор с ФК с начален и краен срок или трудова
книжка за кандидати с трудов договор;
в) За професионален футболен стаж - договор с професионален ФК
с начален и краен срок и трудова книжка;
г) Служебна бележка от БФС за брой изиграни мачове;
д) Диплома от НСА и дипломи и лицензи от ТШ на БФС и
Треньорски школи, признати от УЕФА;
(2) При установяване на несъответствия в документите след
започването на курса нередовните курсисти се изключват, а
внесената такса за обучение не се възстановява.
Член 26. Броят на участниците в Редовен и Специализиран курс е
ограничен - до 25 души за съответното ниво на курса.
Член 27. Броят на участниците в курсовете за треньори със
Сертификат е до 40.
Член 28. (1) Подбор при повече от 25 кандидати се извършва на
всяко ниво, от комисия, назначена от Директора на ТШФ.
(2) Критерии за подбора са:
1. За лиценз „С” – практически изпит за футболни умения
2. Оценка от теста в курс за треньор със Сертификат;
3. Треньорски стаж на ниво треньор със Сертификат;
4. При подбора комисията взема в предвид и броя на ФК, участници
в съответната област и съответния регион.
2. За лиценз УЕФА „В”
а/ общ успех от дипломата за лиценз „С”;
б/ треньорски стаж на ниво „С” лиценз;
в/ броя на ФК в съответната област, участници в първенството на
„В”, „Б” и „А” ФГ
3. За лиценз УЕФА „А”
а/ общ успех от дипломата за лиценз УЕФА „В”;
б/ треньорски стаж и успехи на ниво УЕФА „В”;
в/ броя на ФК от съответната област, участници в първенството на
„А” и „Б” ПФГ.
4. За лиценз УЕФА „ПРО”
а/ общ успех от дипломата за лиценз УЕФА „А”

б/ треньорски стаж на ниво УЕФА „А”
в/ постигнати успехи в ДЮФ и професионалния футбол като
треньор.
г/ писмен изпит
Член 29. (1)Документите за кандидатстване в курсовете за УЕФА
„В”, УЕФА „А” и УЕФА „ПРО” се подават лично или от нотариално
упълномощено лице в оригинален екземпляр
(2) Приемането на документи за съответния курс започва 3 месеца
преди датата на започване на съответния курс и приключва 1 месец
преди започването на курса.
Член 30. (1) Списък на приетите кандидати се оповестява 20 дни
преди започването на курса в сайта на ТШ на БФС /www.bfcs.bg/.
(2) Приетите кандидати са длъжни една седмица преди започването
на курса да внесат таксата за обучение. Ако таксата не постъпи в
Треньорската школа към тази дата, кандидатът се счита за отказал
се и се заменя с друг.
Член 31. (1).От датата на започване на курса курсистите са длъжни
да спазват вътрешния ред на Треньорската школа, приемайки
нейните норми.
(2) На курсистите неиздържали лицензионните изпити, запазват
треньорските права на по-долно ниво, ако притежават валиден
лиценз за това ниво.
(3) Курсистите имат право на една редовна и две поправителни
сесии.Явяването на втората поправителна сесия е минимум 1 /една/
година след първата поправителна сесия.
(4) Курсистите, които в рамките на две години не положат успешно
всички лицензионни изпити, участват в нов курс на Треньорската
школа за същото ниво и заплащат пълната такса за обучение.
(5) Курсист, който прекъсне обучението си след приключването на
някои от семестрите на съответния курс по уважителни причини
трябва да продължи обучението си в следващ курс на ТШ за същото
ниво. В случай, че не продължи обучението си в следващ курс
участва в нов курс отначало, заплащайки пълната такса за
обучение.
РАЗДЕЛ ІV.
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ
Член 32. (1) Обучението и изпитите в Треньорската школа се
извършват по учебни планове и учебни програми, съгласно
Конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на треньорската
квалификация за лицензи УЕФА „В“, УЕФА „А“ и УЕФА „PRO“, както
и съгласуване с Национална спортна академия “Васил Левски” за
треньор със Сертификат и треньор за лиценз „С”.

(2) Продължителността на обучението в курсовете на школата е
различна в съответствие с учебните програми на Конвенцията на
УЕФА:
1. За треньор със Сертификат обучението протича в рамките на 20
часа – 3 дни;
2. За лиценз „С“ обучението протича в четири семестъра – 120 часа
в рамките на шест месеца;
3. За лиценз УЕФА „В“ обучението е четири семестъра – 120 часа в
рамките на една година;
4. За лиценз УЕФА „А“ - Редовен курс, обучението е шест семестъра
– 180 часа в рамките на една година;
5. За лиценз УЕФА „А“ - Специализиран курс, обучението е седем
семестъра – 210 часа в рамките на осемнадесет месеца;
6. За лиценз УЕФА „PRO“ обучението е седемнадесет семестъра –
360 часа в рамките на осемнадесет месеца.
Член 33. (1) Конвенцията на УЕФА разрешава провеждане на
международни курсове при спазване на основните принципи,
учебните програми и условия, дадени в Конвенцията.
(2) Подкрепя се предоставянето на места за треньорско обучение на
чужди асоциации, които не предлагат определено ниво.
(3) В случай на молба за „трансфер” за треньорско обучение трябва
да има близка връзка между асоциацията на треньора и тази, към
която кандидатства.
(4) За приемането на кандидати за треньорско обучение в ТШ на
БФС е необходимо разрешение от чуждестранната асоциация и
документ за владеене на български език.
(5) Когато се преценяват чуждестранни треньорски квалификации на
треньори от асоциации, които не са членки на Конвенцията, БФС се
придържа към изискването, че членовете на Конвенцията се
ръководят от минималните изисквания за нивата на индивидуално
обучение /УЕФА „В“, „А“ и „ПРО“/, както са дадени в Конвенцията.
(6) Треньорски стаж на чуждестранен треньор, който е част от
учебната програма, може да бъде реализиран във футболен клуб на
страната, в която треньорът живее и работи, по преценка на
ръководството на ТШФ, в която се извършва обучението за
съответното ниво, и съгласуване с ТШФ на асоциацията в страната,
където се провежда треньорският стаж (практика).
(7) Като лектори в международните курсове на УЕФА участват
специалисти отговарящи на критериите на Конвенцията от различни
страни: лектори и инструктори на УЕФА и ФИФА, на ТШФ от страничленки на Конвенцията, на членове на комисия „Jira“ на УЕФА и др.,
с оглед качественото обучение на курсистите, обмяна на

положителен опит и създаване на международни контакти за
развитието на футбола в Европа и света.
Член 34. (1) За провеждането на изпитите от съответното ниво се
определят комисии от Директора на Треньорската школа. Всяка
комисия се състои от председател и определен брой членове.
(2) Оценяването на кандидатите става от опитни преподаватели
през целия процес на обучението.
(3) Треньорите водят дневник на треньорската си дейност по време
на активния си треньорски стаж.
(4) При оценяването всеки член на изпитната комисия определя
индивидуалната си оценка за всеки изпит на курсиста, след което
председателят сумира отделните оценки и определя средна оценка.
Тя се приема с консенсус от членовете на комисията.
(5) Членовете на изпитната комисия са независими при тяхната
дейност като изпитни органи. Всякакви опити за внушения или
нареждания са несъвместими със статута на Комисията и всеки
неин член.
(6) При несъгласие с решенията на изпитната комисия може да се
направи обжалване в срок от седем дни от датата на изпита до
Директора на Треньорската школа. Директорът на ТШФ дава
възражението на курсиста в Изпитната комисия за писмено мнение,
след което се преценява дали решението на Изпитната комисия се
потвърждава или курсистът може да бъде допуснат до повторно
явяване на изпит.
Член 35. (1) Кандидатите за изпити на съответния курс в ТШФ
трябва да са участвали редовно в учебните занятия и да са
изпълнили всички изисквания и норми в курса.
(2) Участието във всички учебни занятия е задължително.Допуска се
до 10% отсъствие от учебното време по уважителни причини.
(3) Не се допуска освобождаване от учебни часове, а при
извънреден случай за даден курсист той следва да подаде
мотивирана писмена молба до Директора на ТШФ.
(4) Преподавателите водят присъствен списък по време на
практическите и теоретическите занимания.
(5) Директорът на ТШФ и преподавателят за съответната част от
учебната програма (практика и теория) определят кога курсистът,
който не е допуснат до изпит поради отсъствия, може да се яви на
допълнителен изпит след изпълнението на задължителните
изисквания за редовно и успешно участие в обучението.
Член 36. (1) Изпитът се счита за издържан, ако изпитваният е
получил най-малко оценка „Среден“.
(2) Изпитът не е издържан ако кандидатът:
1. има една „слаба“ оценка по някоя от частите на програмата;

2. е отстранен от изпит;
3. без основателна причина не се яви на изпит или го прекъсне;
4. без разрешение на председателя на комисията се откаже от
изпита.
(3) Изпитът може да се обяви от изпитната комисия като „несъстоял
се“, ако кандидатът опита измама или нарушава правилника по
време на изпит. Решенията в тези случаи незабавно се съобщават
писмено на кандидата от председателя на комисията, след което
курсистът се отстранява от курса на ТШФ. Платената такса за
обучение не се възстановява.
(4) При неявяване на редовната сесия или получена слаба оценка
курсистът има право на една поправителна сесия в срок от един до
шест месеца на дата, определена от ръководството на ТШФ. В
случай на неявяване курсистът се явява на поправителна сесия
след едногодишен срок. Ако в продължение на две години курсистът
не положи изпитите за съответното ниво, губи правата си и е
длъжен да кандидатства отново за участие в съответния курс, като
заплаща пълната такса за обучение.
(5) Курсист, който не издържи изпитите в съответствие с учебната
програма, получава „удостоверение“ за слушател като
доказателство за личното му участие в дадения курс на ТШФ.
(6) По време на обучението си и след приключване на съответното
ниво курсистите могат да бъдат изпращани за запознаване с опита
на водещи страни в чужбина за: участие в семинари, участие в т.н.
Система за групово обучение на УЕФА, треньорски стаж и други.
Член 37. Курсист, който издържи изпитите, получава Сертификат
или Диплома по образец и лиценз за работа като треньор по
футбол. Издават се следните сертификати и дипломи:
1. Сертификат за треньор по футбол
2. Диплома и лиценз „С“ за треньор по футбол;
3. Диплома и Лиценз УЕФА „В“ на английски език. Тази диплома
дава право на работа като треньор по футбол в страни на Европа и
членки на Конвенцията;
4. Диплома и Лиценз УЕФА „А“ на английски език. Тази диплома
дава право на работа като треньор по футбол в страни на Европа и
членки на Конвенцията;
5. Диплома и Лиценз УЕФА „ПРО“ на английски език. Тази диплома
дава право на работа като треньор по футбол в страни на Европа и
членки на Конвенцията.
6. Диплома и Лиценз „В” ниво за Треньор на вратари.
7. Диплома и Лиценз „А” ниво за Треньор на вратари.
8. Диплома и Лиценз „В” ниво за Кондиционен треньор.
9. Диплома и Лиценз В” ниво за Треньор по футзал.

Член 38. Курсист, който има неизпълнени финансови ангажименти,
съгласно договора за обучение, не получава диплома и лиценз.
Член 39. (1) Лицензът е официален документ, съпътстващ
дипломата и има определен срок за валидност до 3 години.
(2) Подновяването на лиценза е в зависимост от взетите часове за
допълнително обучение за определен период от време.
Минималното изискване е 15 часа за три години. Програмата за
последващо обучение /опреснителен курс/ е задължителна и се
определя в наредба за обучение на треньори.
(3) При неявяване на треньора в определения ден и час за
последващо обучение, той се лишава от нов лиценз за работа като
треньор по футбол до изпълнението на това изискване.
Член 40. Дипломите и лицензите на ТШФ към БФС се издават по
образец, утвърден от УЕФА, и имат правото да използват логото на
УЕФА върху тези документи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Всички случаи, неуредени в настоящия Правилник, се
разглеждат и решават на основание Уставите на БФС, УЕФА и
ФИФА и другите нормативни документи на тези организации.
§ 2. Правилникът за дейността на Треньорската школа по футбол е
приет от Изпълнителния комитет на БФС.

