
 

 

 ДОГОВОР ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
Днес ............................   в гр. Русе 
между 
Спортен клуб по баскетбол „Дунав-Русе-2016“, 
с адрес на управление гр. Русе, бул. Тутракан 72, ет.1, ЕИК:177042155, представляван от Младен 
Ганчев, наричан за краткост по долу КЛУБА, от една страна 
и 
състезателят/ката по баскетбол ............................................................................................................... 
 
с ЕГН.................................,  
и неговият/нейният  родител на основание чл.3 и 4 от ЗЛС 
  
........................................................................................................................................................................ 
  
ЕГН................................., л.к.номер.........................изд.на .................................. 
наричани за краткост по долу СЪСТЕЗАТЕЛ, от друга страна 
 
като взеха предвид финансовите аспекти на подготовката на състезателя, неговото израстване в 
спортно-техническо отношение, формирането му като състезател по баскетбол и разпоредбите на 
нормативните документи на Българската федерация по баскетбол, 
 
се сключи настоящия договор за следното: 
 
1. Предмет на договора 

С настоящия договор КЛУБЪТ приема да организира и реализира спортно-техническата 
подготовка и участието в официални състезания на СЪСТЕЗАТЕЛЯ, а СЪСТЕЗАТЕЛЯТ приема да 
участва активно в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес и другите спортни 
събития на КЛУБА. 
 

2. Срок на договора 
СЪСТЕЗАТЕЛЯТ приема да бъде картотекиран и да се състезава от името на КЛУБА до 
завършване на средното си образование или до приключване на спортно-състезателната 
дейност на СЪСТЕЗАТЕЛЯ в старша възраст (юноши и девойки) през ........................г. 

 
3. Задължения на КЛУБА  

3.1. КЛУБЪТ се задължава да осигури необходимата материално-техническа база на 
СЪСТЕЗАТЕЛЯ за провеждането на нормален учебно-тренировъчен процес, като поеме 
всички разходи по поддръжка на залата (наем, ел.енергия, отопление и др. 
консумативи, които не влизат в цената на наема). 

3.2. КЛУБЪТ се задължава да осигури необходимите квалифицирани треньори и други 
специалисти за работа със СЪСТЕЗАТЕЛЯ. 

3.3. КЛУБЪТ се задължава да води подготовката на СЪСТЕЗАТЕЛЯ на основата на 
съвременните постижения и методики, съобразени с възрастта на СЪСТЕЗАТЕЛЯ.  

3.4. КЛУБЪТ се задължава да осигури квалифицирана медицинска помощ, изразяваща се в 
медицинското обслужване на  СЪСТЕЗАТЕЛЯ по време на подготвителни лагери и 
официални срещи, както и периодични и профилактични медицински прегледи. 

3.5. КЛУБЪТ се задължава да осигури на СЪСТЕЗАТЕЛЯ необходимите официални екипи. 
3.6. КЛУБЪТ се задължава, по време на срока на договора, да осигури за своя сметка 

участието на СЪСТЕЗАТЕЛЯ в състезания, включени в Държавния спортен календар на 
Българската федерация по баскетбол. 



 

 

4. Задължения на СЪСТЕЗАТЕЛЯ 
4.1. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да сключи за своя сметка застраховка и да я представи на 

КЛУБА при картотекирането му в началото на всеки спортен сезон. 
4.2. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да спазва Вътрешните правила на КЛУБА и нормативните 

документи на Българската федерация по баскетбол. 
4.3. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да участва съзнателно в учебно-тренировъчния и 

състезателния процес, като спазва указанията на треньорите и другите длъжностни лица 
от КЛУБА. 

4.4. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да поддържа отговорен личен режим, с цел запазване на 
най-добро физическо състояние, и да не употребява забранени, свързани с допинг 
средства, медикаменти и методи. 

4.5. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава, когато е поканен, да участва в проявите на Националния 
отбор. 

4.6. С настоящия договор СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава писменото си съгласие КЛУБА да притежава 
състезателните и трансферните му права за срока на договора. 

4.7. СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава след изтичане на срока на договора да подпише първия си 
професионален договор с КЛУБА, в случай, че КЛУБА му предложи такъв. 

 
5. Прекратяване на договора 

5.1. Страните приемат, че договорът може да бъде прекратен  предсрочно при следните 
условия: 

 По взаимно съгласие; 

 В случай, че КЛУБЪТ прецени, че СЪСТЕЗАТЕЛЯ няма необходимите качества да 
играе в представителния отбор на КЛУБА за съответната възраст.   
В този случай, веднага след прекратяването на договора, КЛУБЪТ е длъжен да 
предостави трансферните права на състезателя безвъзмездно. 

5.2. При предсрочно прекратяване на настоящия договор поради преминaване на 
СЪСТЕЗАТЕЛЯ в друг баскетболен клуб в България или в чужбина, СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дължи 
обезщетение на КЛУБА.  
Общата сума на обезщетението се начислява съобразно броя години, през които 
състезателят е бил картотекиран в КЛУБА, съгласно препоръчаните обезщетения в 
ПРАВИЛНИК ЗА СМЯНАТА НА КЛУБНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ТРАНСФЕРНИТЕ ПРАВА НА 
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ на Българската федерация по баскетбол. 

 
6. Допълнителни разпоредби 

6.1. Възникналите в хода на изпълнението на този договор спорове се решават чрез преки 
преговори. За постигнатите договорености се подписват допълнителни писмени 
споразумения. 

6.2. Относно изпълнението на задължението по 5.2. от настоящия договор родителите на 
СЪСТЕЗАТЕЛЯ отговарят наравно с него. 

 
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за  всяка от страните.   
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     СЪСТЕЗАТЕЛ: 
СКБ „Дунав-Русе-2016“: 

 
...................................     ............................... 
/подпис – печат/                                    /подпис/ 
 

           РОДИТЕЛ:...............................   
/подпис / 


