БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ
България, София 1000, бул. Васил Левски 75, тел. +359888231317, mail:bulcurfed@gmail.com

Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа
дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на
състезателните права при спорта кърлинг

Раздел I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1.
Правилникът урежда дейността на агентите в системата на Българска Кърлинг
Федерация, условията и реда за тяхното регистриране или за преустановяване на дейно
стта им, както и правилата за водене на Регистъра на агентите.
Чл.2.
Агент не може да извършва каквато и да било посредническа дейност в полза на лиц
е,
което
е
различно
от
играча,
треньора или клуба, с които е ангажиран да действа, освен, ако това не е изрично
уточнено в споразумение за конкретната сделка.
Чл.3. Клуб, треньор, играч, агент или друг участник, нямат право да уреждат въпро
си, като прикриват или представят погрешно действителните факти по същността на
всички въпроси във връзка със сделката.
Чл.4.
Агент има право да сключи договор за изпълнение на следните дейности: да представлява
интересите на играч, клуб или треньор;
да преговаря от тяхно име с друг играч, клуб или треньор; да обсъжда условията п
о потенциален договор с тях и да посредничи при договаряне за придобиване или трансфе
р на състезателни права.
Чл. 5.
(1)Агент, играч, треньор или клуб трябва да имат сключен писмен Договор за предс
тавителство или споразумение преди агента да започне посредническа дейност от св
ое
или
от
тяхно
име.
(2) Дейността по предходната алинея може да се извърши от агента и въз основа на п
ълномощно от заинтересованата страна.

Чл.6.
(1)Договорът за представителство трябва да включва цялостното споразумение между ст
раните във връзка с посредническата дейност и да съдържа всички задължителни ре
квизити
на
стандартния
Договор
за
представителство
(2) Страните могат да договарят и други условия, доколкото те са в съответствие с
ъс задължителните условия на стандартния Договор за представителство, както и с из
искванията на правилата в този Правилник.
(3) Когато отделни разпоредби на договора противоречат на закона, те не пораждат дейс
твие и се заместват по право от негови повелителни разпоредби, като това не води до
нищожност на договора като цяло.
(4)
В
случай
на
установено
нарушение
по
ал.3,
УС
на
БКФ уведомява страните с предписание да го отстранят в определен срок, с необходи
мите изменения, за които са известени.
Чл.7.
(1) Договорът за представителство се предоставя в срок до десет дни от датата на влизане
то му в сила, но не по‐късно от датата на регистрация на сделката.
Чл.8. Условията на Договора за представителство се съобразяват с изискванията на т
ози Правилник и с правилата на СКФ относно работата с посредници.
Чл.9.
Всяка страна по Договор за представителство трябва да уведоми писмено Българска
Кърлинг
Федерация
за
предсрочно
прекратяване,
промяна или друго събитие, което влияе върху валидността или статуса на Договора
за представителство, в срок до 10 дни от настъпването му.
Чл.10.
Възлагането или предоставянето на задължения, услуги или отговорности по посред
ническа дейност, въз основа на Договор за представителство на агента с играч, трен
ьор или клуб, заизпълнение на друг футболен агент, е допустимо с предварителното пис
мено съгласие на играча, треньора или клуба. В този случай агента, с който е склю
чен договора за представителство е длъжен да предаде на агента, на който е възло
жил
или
предоставил
изпълнение
на
конкретни дейности:
1. копие от сключения договор за представителство;
2. възлагателен документ, в който са описани условията, при които дейностите са въ
зложени или предоставени за изпълнение.
Чл.11. Когато играч или треньор има Договор за представителство с агент, за който к
лубът е бил писмено уведомен от агента, клубът е длъжен да води кореспонденцията с
агент във връзка с всяка сделка, относно играча. Клубът е длъжен да уведоми и иг
рача, че води кореспонденция с агента му.

Чл. 12.
(1)Агент не може да сключва Договор за представителство с непълнолетен играч за
посредническа дейност преди датата, на която играчът навършва шестнадесет години.
(2)
Договорът
за
представителство
с
непълнолетен
играч
по
ал.
1 се подписва от непълнолетния играч и от негов родител или попечител.
(3)Договорът за представителство с непълнолетен играч е с нотариална заверка на по
дписите на страните и е със срок до навършване на пълнолетие от играча.
Чл. 13.
(1)Договорът за представителство с играч или треньор е със срок до три години.
(2) Договорът за представителство може да бъде продължен с писмено
съгласие на агент и на играча или треньора.
(3) Недействителна е всяка разпоредба в Договор за представителство за неговото автома
тично подновяване.
Чл.14
(1)Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което желае да рабо
ти като агент трябва да се регистрира в
Българския Кърлинг
Федерация по определения от този правилник ред.
(2) Лице, което ще посредничи при договаряне за придобиване или трансфер на
състезателни права трябва да е регистрирано като търговец.
(3) Физическо лице, което иска да се регистрира като агент подава Заявление до БКФ
(4) Към заявлението се прилага вносна бележка за платена такса в размер на 250 лев
а за разглеждане на документите и за вземане на решение от УС на БКФ.
одно между страните.
IV.СПОРОВЕ И САНКЦИИ
Чл. 15.
(1)
Споровете
между
регистрирани
агенти
и
играчи,
треньори или клубове, както и между агенти се разглеждат и решават от УС на БКФ.
(2) Производството по споровете се образува с подаването на жалба в срок от не повече о
т две години от възникването на основанието за спора.
(3) Към жалбата се прилага документ за внесена такса, която е в размер както следва:
а) по жалба за парично вземане – 1% от размера на претендираната сума, но не по‐

малко от 100 лв и не повече от 2000 лв;
б) по жалба, която няма за предмет парично вземане – 100 лв.

Настоящият правилник е приет на заседание на УС с решение номер 1/27.09.2019г.,
съгласно чл.27,ал.4 и във връзка с чл.28, ал.2 от ЗФВС

Николай Рунтов
Президент на БКФ :………………

