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 ДОГОВОР ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Днес..........................   в гр. ………………. 
 
Между 
 
Сдружение “…………………………………………………………………………… “ гр……, с 
адрес на управление………………………………………………………………………………….. 
с ЕИК:……………………….,  Представлявано от ……………………………… Председател 
на Управителния Съвет,  
 
наричан за краткост по-долу Клуба, от една страна 

 
и 
 
Родител/Настойник 

 
Име, презиме и фамилия……………………………………………………………………………. 
 
с ЕГН................................., с постоянен адрес ПК……….., гр………………………………….., 
 
ул./ж.к…………………………№, ет…….., ап………, и адрес за кореспонденция ПК………..,  
 
гр………………………, ул./ж.к…………………………………………………№, ет…….., ап……; 
 
Телефон за контакт:………………………………; Mобилен: телефон:…………………………; 
 
e-mail:……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
на Състезател (ка) по водна топка ………………………………………………………… . 
с ЕГН................................., с постоянен адрес ПК……….., гр………………………………….., 
 
ул./ж.к…………………………№, ет…….., ап………, и адрес за кореспонденция ПК………..,  
 
гр………………………, ул./ж.к…………………………………………………№, ет…….., ап……; 
 
Телефон за контакт:………………………………; Mобилен: телефон:…………………………; 
 
e-mail:……………………………………………………………………………………………………. 
 
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 водна топка и разпоредбите на нормативните документи на БФ 
Водна Топка  
 
се сключи настоящия договор за следното: 
 
Предмет на договора 
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Чл. 1 С настоящия договор Клуба приема да организира и реализира спортно 
техническата подготовка и участието в състезания на СЪСТЕЗАТЕЛЯ, а 
СЪСТЕЗАТЕЛЯT приема да участва активно в учебно-тренировъчния и спортно-
състезателния процес и другите спортни мероприятия с участието на Клуба. 
 

Срок на договора 
 

Чл. 2 (1) Този договор се сключва за спортно състезателната 2022 – 2023 година. 
  
(2) За срока на договора СЪСТЕЗАТЕЛЯТ приема да бъде картотекиран от БФ 
Водна топка към Клуба  и състезателните му права да се притежават от Клуба.   
 
 

 
Задължения на Клуба  
 

Чл.3 (1) Клубът се задължава да осигури необходимата материално-техническа 
база на СЪСТЕЗАТЕЛЯ за провеждането на нормален учебно-тренировъчен 
процес, като осигури ползването на басейн и тренировъчна база по време на 
учебно-тренировъчния процес; 

 
(2) Клубът се задължава да осигури необходимите квалифицирани треньори и други 
специалисти за работа със СЪСТЕЗАТЕЛЯ; 

 
(3) Клубът се задължава да води подготовката на СЪСТЕЗАТЕЛЯ на основата на 
съвременните постижения и методики, съобразени с възрастта на СЪСТЕЗАТЕЛЯ  

 
(4) Клубът се задължава да осигури квалифицирана медицинска помощ, 
изразяваща се в извършване на специализирани медицински прегледи на 
СЪСТЕЗАТЕЛЯ.  

 
(5) Клубът се задължава да осигури на СЪСТЕЗАТЕЛЯ необходимите официални 
екипи за участие в състезанията; 

 
Задължения на СЪСТЕЗАТЕЛЯ 
 
Чл.4(1) СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да спазва Вътрешните правила на Клуба и 
нормативните документи на БФ по Водна Топка; 
 
(2) СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да участва в учебно-тренировъчния и 
състезателния процес като спазва указанията на треньорите и другите длъжностни 
лица от Клуба; 
 
(3) СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да спазва отговорен личен режим с цел 
поддържане на добро физическо състояние и да не употребява забранени 
вещества и медикаменти; 
 
(4) СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава да участва в проявите на Националния отбор 
когато е поканен; 
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(5) С настоящия договор СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дава писменото си съгласие Клуба да 
притежава състезателните и трансферните му права за срока на договора. 
 
(6) СЪСТЕЗАТЕЛЯТ се задължава след изтичане на срока на договора да подпише 
първи професионален договор с Клуба, в случай че Клуба му предложи такъв. 
 

 
Прекратяване на договора 
 
Чл.5 (1) Страните приемат, че договорът може да бъде прекратен предсрочно, при 
следните условия: 

 а) по взаимно съгласие; 
б) случай че Клуба прецени, че СЪСТЕЗАТЕЛЯТ 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; 
(2) При желание за предсрочно прекратяване на настоящия договор от  
СЪСТЕЗАТЕЛЯ поради желанието му да премине в друг клуб по водна топка в 
страната или в чужбина, СЪСТЕЗАТЕЛЯТ дължи на Клуба възстановяване на 
направените разходи за подготовката на СЪСТЕЗАТЕЛЯ до момента на 
прекратяването или неустойка в размер съгласно Тарифата за размера  на 
обезщетенията при трансфер на състезатели на БФ Водна топка. 

 
 Лични данни  
 

Чл. 6 (1) Събраните в хода на изпълнението на настоящия договор лични данни 
ще се обработват от Клуба в качеството му на администратор на личните данни.  
(2) Обработването на личните данни ще се извършва в съответствие с 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни 
(ЗЗЛД). 
(3) Основанието на което ще се обработват личните данни е, за целите на 
изпълнение на този договор.  
(4) Личните данни ще бъдат предадени на БФ Водна топка, в качеството й на 
администратор на лични данни. БФ Водна топка ще обработва личните данни на 
основание Закона за физическото възпитание и спорта с цел картотекиране на 
състезатели, администриране на турнири, участие в национални отбори.  
(5) Личните данни ще се обработват от Клуба и БФ Водна топка в период до 5 
години след на преустановяване на състезателна дейност. 
(6) Категориите лични данни, които ще са обработват са данните от настоящия 
договор и данни за физическото състояние на СПОРТИСТИТЕ в съответствие с 
Наредба № 1 от 22.11.2019г. за условията и реда за извършване на медицински 
прегледи на лица, осъществяваща тренировъчна и състезателна дейност.   
(7) Личните данни няма да са обект на профилиране или автоматизирано вземане 
на решение. 

 
Допълнителни разпоредби 
 
Чл.7 (1) Всички изменения и допълнения на този договор се извършват в писмена 
форма. 
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(2) Възникналите в хода на изпълнението на този договор спорове се решават чрез 
преки преговори.  
(3) За всеки неуреден въпрос в този договор се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

 
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за  всяка 

от страните;   
 
 

 
Клуба ...............................                             СЪСТЕЗАТЕЛ: ...................................  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/подпис – печат/                                    /подпис/ 
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