БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

СТАТУТ
НА ТРЕНЬОРА ПО ФУТБОЛ
В СИСТЕМАТА НА БФС

СОФИЯ, ЮНИ 2011 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Предмет на Статута е дейността на треньора по футбол в системата
на Български футболен съюз.

Член 2.

Целта на Статута е да определи:
1. Длъжностните наименования на треньорите;
2. Организацията на обучение и квалификация;
3. Придобиване на правоспособност и лицензиране;
4. Регистрация на треньорите;
5. Реда за назначаване и освобождаване от длъжност;
6. Договори;
7. Правата и задълженията;
8. Социалната защита.
РАЗДЕЛ II. ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

Член 3.

Длъжностните наименования на треньорите по футбол в системата на
БФС са:
1. Старши треньор
2. Помощник треньор
3. Учител-треньор
4. Треньор на вратари
5. Кондиционен треньор
6. Треньор по футзал
РАЗДЕЛ III.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
И КВАЛИФИКАЦИЯ

Член 4.

Не се разрешава на никого да тренира състезатели и отбор и да ги
ръководи по време на контролни и официални срещи, ако не
притежава валиден лиценз за съответното ниво, издаден от
Треньорската школа по футбол на БФС (ТШ) или от Треньорска
школа, призната от ФИФА и УЕФА по силата на Конвенцията на УЕФА

за взаимно признаване на треньорската квалификация или не е
участник в започнал курс на Треньорската школа за съответното ниво.
Временният лиценз важи до завършването на курса и полагането на
лицензионни изпити за съответното ниво.
Член 5. Обучението и квалификацията на треньорите по футбол в системата на
БФС се извършва от:
1. Треньорската школа на БФС в две направления:
а) Направление за кандидати със средно образование, предназначено
за обучение на кадри за аматьорски футболни клубове и
квалификация на треньори за професионални футболни клубове; б)
Направление за международна квалификация.
2. Националната спортна академия за кадри с висше образование за
аматьорски и професионални футболни клубове.
3. Треньорски школи по футбол в чужбина, които са признати от
ФИФА, и Треньорски школи, признати от УЕФА, по силата на
Конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на треньорската
квалификация.
РАЗДЕЛ IV.
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ,
ТРЕНЬОРСКА КВАЛИФИКАЦИЯ
И ЛИЦЕНЗИРАНЕ
Член 6. На успешно завършилите Националната спортна академия _ специалност
„Треньор по футбол“ и Треньорската школа на БФС се издава
диплома и лиценз за треньор по футбол, които са официалните
документи, удостоверяващи правоспособността на треньора по
футбол. Въз основа на правоспособността в системата на БФС са
утвърдени следните квалификационни равнища:
1. Треньор по футбол със Сертификат;
2. Треньор по футбол с лиценз „С“;
3. Треньор по футбол с лиценз УЕФА „В“;
4. Треньор по футбол с лиценз УЕФА „А“;
5. Треньор по футбол с лиценз УЕФА „А +“;
6. Треньор по футбол с лиценз УЕФА „ПРО“;
7. Треньор на вратари по футбол „Б” и „А” ниво;
8. Кондиционен треньор по футбол „Б”;
9. Треньор по футзал І-во ниво.

Член 7. (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;
(2) Треньорите със Сертификат имат право да работят в системата на
аматьорския футбол като:
1. Старши треньори на подготвителни групи, деца, юноши младша и
старша възраст в „А” и „Б” областни групи и старши треньори на
мъжки отбори в „А” и „Б” областни групи;
2. Старши треньори на подготвителни групи във „В” АФГ.
Член 8. (1) Придобиването на квалификационната степен треньор по футбол с
лиценз „С” 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/ след успешно
положени лицензионни изпити за ниво „С”.
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 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.
4. Опреснителен курс от 15 часа и успешно положени лицензионни
изпити с общ успех под 75 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 75 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 75 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/от
сезон 2012/2013 г./ или
2. Диплома за завършено средно образование и минимум 5 години
стаж като професионален футболист в „Б” ПФГ.
(3) Треньорите с лиценз „С” имат право да работят като:
1. Старши треньори на мъжки отбори от „А” и „Б” областни групи.
2. Старши треньори на юноши старша възраст и помощник треньори
на мъжки отбори от „В” АФГ.
Член 9. (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 75 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 75 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 75 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 6 месеца треньорски стаж
или

2. Диплома за завършено средно образование и минимум 5 години
стаж като професионален футболист в „А” ПФГ.
(3) Треньорите с лиценз УЕФА „В” имат право да работят като:
1. Старши треньор на мъжки отбор от „В” АФГ .
2. Старши треньори на подготвителни групи, деца, юноши младша
възраст на отбори от „А” и „Б” ПФГ.
Член 10.

(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. Повишителен курс за треньор с лиценз УЕФА „А”.
3. 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 приемането на кандидат в Повишителен курс за треньор с
лиценз УЕФА „А” се изисква:
1.Диплома от Н С Академия за завършено висше образование
специалност футбол , минимум 1 година треньорски стаж за
кандидати с общ успех от дипломата за УЕФА „ В ” лиценз над 75
точки и минимум 3 години стаж като професионален футболист в „А”
ПФГ.
2.Диплома от Н С Академия за завършено висше образование
специалност футбол , минимум 1 година треньорски стаж за
кандидати с общ успех от дипломата за УЕФА „ В ” лиценз над 75
точки и минимум 6 години стаж като професионален футболист в „Б”
ПФГ.
(4) За приемане на кандидат в Специализиран курс за УЕФА „А”
лиценз се изисква:
1. Диплома за средно образование.

2. Минимум 20 участия в официални мачове на „А” националния
отбор по футбол или
3. Минимум 5 участия в официални мачове на „А” националния отбор
във финалната фаза на СП и ЕП по футбол.
4. Навършени 30 години при започване на курса, ако не е прекратил
активна състезателна дейност.
(5) Треньорите с лиценз УЕФА „А” имат право да работят като:
1. Старши треньори на юноши старша възраст на отбори от „А” и
„Б”ПФГ, старши треньори на отбори от Елитната юношеска група U-17
и U-19 и Директори на ДЮШ на отбори от „А” и „Б” ПФГ /до края на
сезон 2012/2013 г./ .
2. Помощник треньори на мъжки отбори от „А” и „Б” ПФГ.
Член 11. (1) Придобиването на квалификационната степен треньор на Елитен
юношески отбор с лиценз УЕФА „А+” става след успешно завършване
на:
1. Курс на ТШ на БФС за ниво УЕФА „А+”.
(2) За приемането на кандидат в курс за УЕФА „А+” , треньор на
Елитен юношески отбор се изисква:
1. Диплома и валиден лиценз УЕФА „А” и една година треньорски стаж
за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „А” над 75 точки или
2. Диплома и валиден лиценз УЕФА „А” и минимум 2 /две/ години
треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз
УЕФА „А” от 50 до 75 точки.
3. Диплома и валиден лиценз УЕФА „А” и минимум 3 /три/ години
треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз
УЕФА „А” под 50 .
(3) Треньорите с лиценз УЕФА „А+” имат право да работят като:
1. Старши треньори на отбори от Елитната юношеска група U-17 и U19 и Директори на ДЮШ на отбори от „А” и „Б” ПФГ/от сезон 2013/2014
година/.
2. Помощник треньори на мъжки отбори от „А” и „Б” ПФГ.
Член 12.

(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 /след писмена молба и разрешение от УЕФА за снемане на
изискването за опит в треньорската работа/
(3) Треньорите с лиценз „УЕФА ПРО“ имат право да работят като:
1.Старши треньор на всички равнища в системата на аматьорския
футбол;
2. Старши треньор в системата на професионалния футбол - „А“ ПФГ
и „Б“ ПФГ;
3. Старши треньор на националните отбори по футбол.
Член 13.

(1) Придобиването на квалификационната степен Треньор на
вратари „В” ниво 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.
(3) Треньорите на вратари с лиценз „В” ниво имат право да работят
като:
1. Треньори на вратари на мъжки отбори на всички нива в системата
на БФС /до края на сезон 2012/2013 г./.
2. Треньори на вратари на всички възрасти в ДЮШ на отбори от „А” и
„Б” ПФГ.
Член 14.

(1) Придобиването на квалификационната степен Треньор на вратари
„А” ниво 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.
(3) Треньорите на вратари с лиценз „А” ниво имат право да работят
като:
1. Треньор на вратари на мъжки отбори от „А” и „Б” ПФГ.
2. Треньор на вратари на „А” националния,младежкия и юношеските
национални отбори.

Член 15

(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.
(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.
(3) Кондиционните треньори с лиценз „В” ниво имат право да работят
като:
1. Кондиционни треньори на мъжки отбори на всички нива в
професионалния и аматьорския футбол.

2. Кондиционни треньори на всички възрасти в ДЮФ.
Член 16.

(1) Придобиването на квалификационната степен Треньор по футзал
става след успешно завършен курс на ТШ на БФС за Треньор по
футзал І-во ниво.
(2) За приемането на кандидат в курс за Треньор по футзал се
изисква:
1. Навършени 18 години.
2. Диплома за средно образование.
(3) Треньорите по футзал с лиценз І-во ниво имат право да работят
като старши треньори по футзал на всички равнища в системата на
БФС.

Член 17.

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 18.

(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 Сертификатв 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 19.

Броят на участниците в Редовен, Повишителен и Специализиран
курс е ограничен - до 25 души за съответното ниво на курса.

Член 20.

Броят на участниците в курсовете за треньори със Сертификат е
неограничен.

Член 21.

(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 /до края на
сезон 2011/2012 г./ /От сезон 2012/2013 г./ :
а/ оценка от теста в курс за треньор със Сертификат;
б/ треньорски стаж на ниво треньор със Сертификат;
в/ 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 „А+”
а/ общ успех от дипломата за лиценз УЕФА „А”;
б/ треньорски стаж на ниво УЕФА „А”; в/
постигнати успехи в ДЮФ;
г/ при подбора комисията взима в предвид и броя на ФК,участници в
елитните юношески групи U-19 и U-17.
5. За лиценз УЕФА „ПРО” а/ общ успех от дипломата за
лиценз УЕФА „А”или „А+”;
б/ треньорски стаж на ниво УЕФА „А” и УЕФА „А+”; в/ постигнати
успехи в ДЮФ и професионалния футбол като треньор.

Член 22.

(1) Документите за кандидатстване в курсовете за УЕФА „В”, УЕФА „А”,
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 23.

(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 за І-ви семестър. Ако таксата
не постъпи в Треньорската школа към тази дата, кандидатът се счита
за отказал се и се заменя с друг.

Член 24.

(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 се запазват
треньорските права на по-долно ниво, ако притежават валиден лиценз
за това ниво.
(3) Курсистите имат право сесии.Явяването на втората поправителна
сесия е минимум 1 /една/ година след първата поправителна сесия.
на една редовна и две поправителни
(4) Курсистите, които в рамките на три 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 от начало заплащайки пълната такса за обучение.

РАЗДЕЛ V.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ
В СИСТЕМАТА НА БФС
Член 25.

(1) Всички треньори завършили успешно съответния курс за
съответното ниво на БТШФ получават диплома от ТШ на БФС и
лиценз за работа от ТК на БФС.
(2) Дипломиралите се в НСА, специалност „Футбол” подават молба до
ТШ и полагат лицензионни изпити за придобиване на лиценз за
работа на съответното ниво.

(3) Всички треньори с диплома за правоспособност подават молба до
Техническия комитет на БФС за придобиване на лиценз за работа.
(4) Футболните клубове в аматьорския и професионалния футбол
нямат право да използват треньори, които не притежават валиден
лиценз за съответното ниво.
(5 )Всички треньори по футбол - чужди граждани, желаещи да работят
в България, следва да изпълнят изискванията на предходните алинеи.
Кандидат – чужд гражданин за старши треньор и помощник треньор от
„А” и „Б” ПФГ трябва да отговаря на следните изисквания:
а) разрешение за работа от Националната служба по заетостта.
б) БФС и Националната асоциация, от която е кандидатът, да имат
сключено споразумение за взаимно признаване на треньорските
квалификации.
(6) Клубове, които използват нередовни треньори, се санкционират по
реда на Дисциплинарния правилник на БФС и Наредбата за
първенствата и турнирите в системата на БФС.
(7)Лицензирането се извършва от Техническия комитет на БФС след
подаването на следните документи:
1.
Молба;
2.
СV – европейски формат;
3.
Диплома по специалността;
4.
Медицинско свидетелство.
6.
Свидетелство за съдимост за български гражданин или
съответен на него документ, съгласно изискванията на
законодателството на страната, чиито гражданин е треньорът.
5.
4 снимки с размер 2,5/3 см.
(8) На основание Конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на
треньорската квалификация и представените документи треньорите
придобиват лиценз за срок до 3 години.
(9) Всички кандидати представят утвърдените от УЕФА лицензи:
„ПРО“,“А“ или „В“ при сключване на договори с ПФК /ФК/ в България.

РАЗДЕЛ VI.
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ
Член 26.

(1) Треньорските длъжности в националните отбори по футбол се
заемат по ред, определен от Изпълнителния комитет на БФС.
Треньорите трябва да притежават валиден лиценз съгласно
изискванията на УЕФА.
(2) Треньорските длъжности в клубните отбори се заемат по ред
определен от ръководния орган на футболния клуб.

Член 27.

Треньорите сключват:
1. Договори, които регламентират взаимоотношенията им с ФК .
2. Лицензионни договори с БФС и ФК, които узаконяват статута им на
професионални треньори в „А” и „Б” ФГ за съответната спортносъстезателна година със съответния ФК.

Член 28.

(1)Договори между треньори по футбол и ПФК се сключват за
определен срок. Клаузите на договора не трябва да противоречат на
законодателството на Република България и на нормативните
документи на БФС, ФИФА и УЕФА.
(2) При изменение на договорните отношения, със съгласието на
двете страни, задължително се сключва допълнително споразумение
(анекс) към договора.
(3) Никакви други уговорки, извън тези по ал. 1 и 2, не се вземат под
внимание от съответните органи на БФС при жалби или апелации,
повдигнати от двете страни.

Член 29. (1) Треньор по футбол, който не е сключил договор с клуб с
професионален статут, а има сключени споразумения или договори с
други юридически и физически лица, не може да сключи лицензионен
договор като треньор и не може да работи като треньор в системата
на БФС.
(2) Установяването на сключен договор с други юридически и
физически лица без разрешение от ПФК /ФК/, с които треньорът има
договор, води до автоматично отнемане на лиценза на треньора за
срок от 1 (една) година.
Член 30.

Срокът за работа на треньора в клуб се определя от клаузите на
договор му , определящ началото и крайния срок за изтичане на
същия.

Член 31.

(1)Треньорите от „А” и „Б” ПФГ сключват лицензионен договор за една
или до края на спортно-състезателната година с Българския футболен
съюз и съответния футболен клуб на основание на сключения трудов
договор между ФК и треньора по футбол.
(2) Лицензионният договор дава право на треньора по футбол да
упражнява треньорската професия в съответния футболен клуб за
съответната спортно-състезателната година.
(3) Лицензионният договор е тристранен договор между треньора по
футбол, съответния футболен клуб и Българския футболен съюз –
Техническия комитет и съдържа съответните права и задължения на
всяка от страните по договора. (Образец 2)

Член 32.

(1) Прекратяването на лицензионния договор между треньора,
футболния клуб и Българския футболен съюз – Техническия комитет
се извършва, както следва:
а) по взаимно съгласие по всяко време на спортно-състезателната
година с Акт за прекратяване на лицензионен договор по взаимно
съгласие и се представя в Техническия комитет на БФС; б) поради
прекратяване на договора от страна на треньора или на
футболния клуб в края на всеки месец на спортно-състезателната
година от Арбитражният съд на БФС.
(2) В решението си Арбитражният съд посочва основанието за
прекратяването на лицензионния договор и установява изпълнението
или неизпълнението на лицензионния договор.

(3) Когато лицензионния договор е прекратен с решение на
Арбитражния съд поради неизпълнение на задълженията от страна на
треньора , същия се лишава от лиценз за срок от 1 година.
Член 33.

(1) Треньорите и футболния клуб могат да сключат договор само при
положение,че треньорът отговаря на условията, посочени в Статута
на треньора за съответното ниво.
(2) В случай, че треньора не отговаря на условията, посочени в
Статута на треньора, БФС – Техническия комитет няма право да
сключи лицензионен договор с треньора и ФК. Такъв треньор няма
треньорски права.

Член 34.

След сключването или изтичането на договора, треньорът и ФК са
длъжни в седемдневен срок да уведомят Техническия комитет на
БФС.

Член 35.

(1) Треньорите със Сертификат, лиценз „С”, „В“, „А“ или „Про“ трябва
да имат сключен договор с ФК с аматьорски и професионален статут.
(2) Уговорено възнаграждение за работа във ФК с аматьорски статут
на треньор със Сертификат и лиценз „С”,”В”, „А” и „ПРО” в аматьорски
клуб може да бъде изплащано и от лица извън клуба.
Треньор със Сертификат и лиценз „С”, „В”, „А” и „ПРО” в
(3)
аматьорски футболен клуб може да бъде на щат във ФК или извън
него на друга работа и в същото време да работи с отбор/ите на
клуба.
(4) Възнаграждение за работа във ФК с професионален статут на
треньор с лиценз „В“, „А“ и „Про“ може да бъде изплащано само от
касата на клуба.
(5) Установяването на нарушение по ал. 4 води до автоматично
отнемане на лиценза за срок от една година.
РАЗДЕЛ VII.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ТРЕНЬОРИТЕ СЪС СЕРТИФИКАТ И ЛИЦЕНЗ „С”

Член 36.

(1) Треньорите със Сертификат и лиценз „С” могат да бъдат членове
на ФК и да тренират съответните отбори.

(2) Те имат право да извършват дейности и от друг характер в
аматьорски ФК, към който принадлежат, както и извън него,
включително срещу заплащане.
(3) Те могат да получават възнаграждение работата си, съгласно
вътрешните правила на аматьорския футболен клуб.
Член 37.

(1) Треньор със Сертификат и лиценз „С” е длъжен:
1. Да изпълнява стриктно задълженията си в теоретичната, учебнотренировъчната и състезателната дейност на отбора, независимо
дали тези задължения са определени писмено, или устно.
2. Да има задължително дневник на треньора с план-конспект за всяка
тренировка.
3. На всеки 3 години да се яви на опреснителен курс за подновяване
валидността на лиценза.
4. Да пази честта на професията си и името на футболния клуб.
5. Да познава и спазва Статута на треньора по футбол, Устава на БФС
и нормативните документи на ФИФА, УЕФА и БФС.
6. Да има постоянен стремеж за повишаване на професионалната си
квалификация.
(2) Работата на треньора подлежи на контрол от АФК и Техническия
комитет на БФС.

РАЗДЕЛ VIII.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ТРЕНЬОРИТЕ С ЛИЦЕНЗ „В“, „А“, „А+” и „ПРО“
Член 38. (1) Правата и задълженията на треньора с лиценз „В“, „А“, „А+” и „Про“
се включват в договора, сключен между него и футболния клуб.
(2) Треньорът има право на работно време,екипировка и техническо
оборудване, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, премии,
безопасни и здравословни условия на работа и социално осигуряване.

(3) Треньора има право да взима решения по всички въпроси
свързани с учебно-тренировъчната и състезателната дейност на
отбора.
(4) Треньора има право да определя екипа от сътрудници с които да
работи.
(5) Треньора има право да получава финансова подкрепа от
футболния клуб за повишаване на професионалната си квалификация
чрез курсове,семинари и специализация.
(6) Треньорът има право да бъде информиран от ръководството на
футболния клуб за работата си и оценката, която му се дава.
(7) За постигнати резултати в развитието на футбола, треньорите
могат да бъдат награждавани с морални и материални награди от ФК,
БФС, УЕФА и ФИФА, обществени организации и държавни институции
в България и чужбина.
(8) Треньорът е длъжен:
1. Да изпълнява стриктно задълженията си в учебно-тренировъчната и
състезателната дейност на отбора.
2. На всеки три години да се яви на двудневен опреснителен курс от
15 часа за подновяване валидността на лиценза.
3. Да има задължително треньорски дневник с план-конспект на всяка
тренировка.
(9) Работата на треньорите подлежи на контрол от ПФК/ФК и
Техническия комитет на БФС.
Член 39. (1) Треньор с лиценз „В“, „А“,”А+” и „Про“ не може да бъде член на
ПФК /ФК/, с който е сключил договор.
(2) Треньорът няма право да извършва действия от друг характер,
както в ПФК /ФК/, с който има сключен договор, така и извън него.
(3) Треньорът не може да избира, да бъде избиран, да е член на
Надзорния съвет или на Съвета на директорите, съответно на
Управителния съвет на ФК или да заема ръководни длъжности в
клуба, нито да го представлява, с изключение на ръководенето на
отбора по време на футболни срещи и пресконференциите, свързани
с тях.

(4) За участие в установено договаряне на спортния резултат във
футболни срещи, подкупи и финансови нарушения, на треньора се
отнема лицензът и правото да упражнява треньорската професия в
срок от една до три години по предложение на Техническия комитет на
БФС.
(5) Треньор, който не упражнява професията си в продължение на три
последователни години, има право да кандидатства за придобиване
на нов лиценз след участие в петдневен опреснителен курс (30 часа)
на ТШ за съответното ниво.
(6) Старши-треньорът е длъжен да присъства на организираните
пресконференции по силата на договора между БФС и Телевизионния
оператор, носител на ТВ-правата за футболните срещи, и да
съдейства за осигуряване на състезателите, необходими за
провеждане на интервюта, пресконференции и други.
(7) Треньорът няма право лично и публично да обижда институциите,
участниците, служебните и длъжностните лица, свързани със
срещата, в която отборът му участва.
Член 40.

При неизпълнение на задължения на ФК към БФС във връзка със
Статута на треньора, както и при дисциплинарни и други нарушения,
БФС чрез своите органи - Техническия комитет и Дисциплинарната
комисия налагат наказания, съгласно Наредбата на БФС и
Дисциплинарния правилник.
РАЗДЕЛ IX.
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Член 40.

Треньорите могат да членуват в свой професионален съюз и да
получават от него синдикална и професионална защита.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.

Българският футболен съюз е редовен член на ФИФА и УЕФА, на
Европейския треньорски съюз и участва в организираните конгреси,
школи, семинари, симпозиуми, научни конференции и други форми за

квалификация и реализация на треньорските кадри в България и в
чужбина.
§ 2.

Техническият комитет на БФС отговаря и контролира спазването на
нормативните документи, на този Статут, както и осъществява
координацията между Треньорската школа на БФС, Националната
спортна академия и международните асоциации относно треньорската
дейност.

§ 3.

Случаи, неуредени в настоящия Статут, се разглеждат от Техническия
комитет, комисиите на БФС, Арбитражния съд при БФС, съгласно
тяхната компетентност и съобразно Устава и другите нормативни
документи на БФС.

