У С Т А В
на
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Правен статут, седалище и срок
Наименование
Чл. 1. (1) Българският футболен съюз, наричан по-нататък „БФС”, е учреден на 27 юни 1985 г. в София.
(2) БФС е приемник на традициите и продължава дейността на Българската федерация по футбол.
Правен статут
Чл. 2. (1) БФС е сдружение с нестопанска цел, което обединява футболни клубове (ФК) и техни сдружения, регистрирани като
юридически лица на територията на Република България.
(2) БФС осъществява дейност в обществена полза като спортна федерация по футбол съобразно разпоредбите на Закона за
физическото възпитание и спорта и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) БФС е единствената спортна организация, призната от ФИФА и УЕФА, която представлява българския футбол в страната и
в чужбина.
(4) БФС осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство и правилата на международното спортно
администриране и сътрудничество.
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Членуване във ФИФА, УЕФА и други организации
Чл. 3. (1) БФС членува във Federation Internationale de Football Association (FIFA) и в Union des Associations Europeenns de
Football (UEFA). Като член на тези организации БФС е длъжен:
1. да спазва принципите на честност, почтеност и спортменство в съответствие с правилата за феър плей;
2. да се придържа към Правилата за играта футбол, приети от Борда на Международната Футболна Асоциация и към правилата
по Футзал и плажен футбол, приети от Изпълнителния комитет на ФИФА;
3. да спазва уставите, правилниците, директивите и решенията на ФИФА и УЕФА, които заедно с Етичния кодекс на ФИФА са
задължителни за БФС;
4. да признава и изпълнява влезлите в сила решения на Спортния арбитражен съд със седалище в Лозана, Конфедерация
Швейцария;
5. да създаде, признава и изпълнява влезлите в сила решения на независимия Арбитражен съд при Българския футболен съюз;
6. да съдейства на Българската професионална футболна лига (ПФЛ), Аматьорската футболна лига (АФЛ), клубовете, играчите,
официалните лица, мачовите агенти и агентите на футболисти - чрез техните устави, лицензии, регистрация или по друг допустим от
закона начин, да спазват и приемат устава и правилниците на БФС.
(2) БФС е член на Българския олимпийски комитет (БОК), а по решение на общото събрание (конгреса) може да членува и в
други национални спортни организации.
Седалище и адрес
Чл. 4. БФС е със седалище София и адрес на управление - София, район „Витоша“, ул. „Витошко лале“ № 18..
Срок
Чл. 5. БФС се учредява за неопределен срок.
Символи
Чл. 6. (1) БФС има печат и символи - лого, значка и знаме, както и информационни издания.
(2) Печатът на БФС е кръгъл. В средата е изобразена стилизирана футболна топка, около която е изписано „Български футболен
съюз”. В основата на печата е поставена петолъчна звезда.
(3) Логото на БФС е кръгло. В средата е изобразена стилизирана в черно и бяло футболна топка, около която с черно е изписано
„Български футболен съюз” и петолъчна звезда. Хоризонтално логото е оцветено от цветовете на българското знаме - бяло, зелено и
червено. Промяната в логото става с решение и по ред определен от ИК.

Устав на БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ (БФС)
16.02.2018 г.

2

(4) Значката на БФС е кръгла. В средата е изобразена стилизирана футболна топка, около която е изписано „Български футболен
съюз” и в основата e поставена петолъчна звезда. Хоризонтално надписът е оцветен от цветовете на българското знаме - бяло, зелено и
червено. Около надписа е изобразен златен стилизиран венец от лаврови листа.
(5) Знамето на БФС е бяло. В центъра на знамето е изобразено цветно лого на БФС.
(6) Символите са изключителна собственост на БФС. Използването им става по ред, определен от ИК на БФС.
Р а з д е л II
Принципи
Неутралитет
Чл. 7. При осъществяване дейността на БФС органите и длъжностните лица в системата на съюза спазват неутралитет към
политическите партии и религиозните общности и техните публични прояви.
Забрана за дискриминация
Чл. 8. (1) В дейността на БФС не се допуска дискриминация срещу държави, организации, групи от хора или физически лица,
основана на раса, народност, пол, произход, етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност.
(2) БФС обявява и ще проявява нулева толерантност срещу проявите на расизъм и всички други форми на дискриминация.
(3) При нарушаване на забраната по ал. 1 ФК-член се санкционира от Дисциплинарната комисия съгласно Дисциплинарния
правилник на БФС по реда, предвиден в устава или вътрешните актове на БФС.
Насърчаване на приятелските взаимоотношения
Чл. 9. (1) БФС насърчава приятелските взаимоотношения между ФК-членове, играчи, треньори и други длъжностни лица, които
участват в състезания по футбол и в осъществяването на други футболни дейности, за постигане на целите, предвидени в устава.
(2) Всички лица и организации, свързани с футболната игра, се задължават да спазват устава и другите вътрешни актове на БФС,
принципите на честна игра, на лоялност, разбирателство, почтеност и спортменство.
(3) БФС приема правила и създава необходимите органи за разрешаване на спорове, които могат да възникнат между ФКчленове, играчи, треньори и други длъжностни лица при осъществяване на взаимоотношенията им в системата на съюза.
Спазване на статута на играчите
Чл. 10. (1) Статутът на играчите, редът и условията за осъществяване на трансфери, и редът за регистрирането им се определят в
правилници, които се приемат от ИК.
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(2) ИК осигурява и контролира спазването на правилниците по ал. 1, които трябва да съответстват на разпоредбите на ФИФА за
статута и трансферите на играчите и на българското законодателство.
Спазване на правилата на футболната игра
Чл. 11. ФК-членовете на БФС са длъжни да спазват правилата на футболната игра, определени от компетентния орган на
ФИФА, при участието в състезанията по футбол, организирани и администрирани от съюза.
Законност на решенията на органите и
действията на длъжностните лица в БФС
Чл. 12. При упражняване на правомощията им органите и длъжностните лица на БФС трябва да спазват устава и вътрешните
актове на съюза, правилниците, наредбите, разпорежданията и решенията на БФС, ФИФА и УЕФА, както и Етичния кодекс на ФИФА.
Участие на футболист в национален отбор
Чл. 13. (1) Участието в национален отбор е дълг и чест за всеки поканен футболист.
(2) Футболният клуб, в който поканеният футболист е картотекиран, е длъжен да окаже всяко необходимо съдействие и да
осигури участието на футболиста.
Спазване на принципите на честната игра.
Забрана за употребата на допинг и други забранени упойващи вещества
Чл. 14. (1) Първенствата и турнирите се провеждат при спазването на принципите на честната игра.
(2) БФС противодейства на всички опити за манипулиране или влияние върху развитието или върху резултата от футболна
среща и налага наказания при установени противоправни действия. БФС сътрудничи и оказва необходимото съдействие на
правоохранителните органи на Р. България, на ФИФА и УЕФА за предотвратяване и разкриване на такива прояви в българския футбол.
(3) Употребата на допинг или използването на забранени субстанции или методи в първенствата и турнирите, от футболисти,
треньори, служебни или длъжностни лица, е забранено.
Р а з д е л IІI
Цели и средства
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Цели
Чл. 15. Целите на БФС са:
1. популяризиране на футбола като спортна игра и подпомагане на неговото разпространение на територията на Република
България чрез осъществяване на младежки и други програми за развитието на футбола с цел утвърждаването на неговите обединяващи,
образователни, културни и хуманитарни ценности;
2. изграждане на организационно-административна и спортно-техническа уредба в областта на футбола, осъществяване на
ръководство за прилагането и на контрол за нейното спазване;
3. организиране и провеждане на националния спортен календар;
4. осъществяване на ръководство и контрол върху други състезания по футбол, които се провеждат на територията на страната;
5. защита интересите на ФК-членове на съюза пред държавните органи, органите на местно самоуправление и други
юридически лица с нестопанска цел;
6. осъществяване на ръководство за въвеждането и прилагането на правилата на ФИФА и УЕФА, осигуряване и контролиране
тяхното спазване от ФК-членове на съюза;
7. ограничаване и предотвратяване на действията, които нарушават честността на състезанията по футбол или представляват
злоупотреба с футбола;
8. осъществяване на международните спортни отношения в областта на футбола във всичките им форми;
9. организиране и провеждане на мачове между националните отбори по футбол и представителните отбори на други
национални футболни федерации;
10. утвърждаване на националния и международен престиж на българския футбол;
11. подпомагане развитието на детско-юношеския футбол, футбола за жени, футзала и плажния футбол;
12. предприемане на мерки за превенция и борба срещу употребата на допинг и насилието във футбола;
13. противодействие срещу симулативната игра.
Средства
Чл. 16. (1) БФС приема и изпълнява програми за развитието на футбола в страната, изготвени в съответствие с националната
програма за развитие на физическото възпитание и спорта, както и с програмите на ФИФА и на УЕФА.
(2) БФС приема финансова или материална помощ от държавата, общините, обществени организации, търговски дружества или
други лица за развитието на футбола, ако с приемането на помощта няма да се застраши или ограничи независимостта или
самостоятелността на БФС и свободното приемане на решения от неговите органи.
(3) БФС предоставя организационна и методическа помощ на ФК.
(4) БФС организира обучение на футболисти, треньори, съдии и други длъжностни лица за провеждане на състезания по футбол.
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(5) БФС подпомага методически ползването от ФК на предоставени по определения в закона ред спортни обекти и съоръжения,
собственост на държавата, общините, търговски дружества и други лица.
(6) БФС разработва и осъществява съвместно с компетентните държавни органи мерки срещу употребата на допинг и насилието
по стадионите съгласно законите и международните договори, които са в сила за Република България.
Р а з д е л IV
Дейност на БФС
Дейност в обществена полза
Чл. 17. (1) БФС организира развитието на футбола в страната като част от националната система за физическо възпитание и
спорт.
(2) БФС взаимодейства с държавните органи, органите на местно самоуправление, други юридически лица с нестопанска цел и
гражданите за утвърждаване социалната значимост на футбола и постигане на целите на БФС. БФС запазва пълна самостоятелност при
вземане на решения за осъществяване на взаимодействието.
Предмет на дейност
Чл. 18. (1) БФС организира и провежда, по възрастови групи и пол, държавните първенства и турнири по футбол във всичките
му форми. БФС обявява шампионите на страната по футбол за съответните лиги и групи.
(2) БФС предоставя, отказва, спира или отнема лиценз на ФК за участие в държавните първенства по футбол при условията и по
реда, определени с вътрешните актове.
(3) БФС предлага на компетентния държавен орган за управление на физическото възпитание и спорта ФК, които са негови
членове, за издаване, спиране или отнемане на спортен лиценз при условията и по реда, определени в ЗФВС или в нормативен акт за
неговото прилагане.
(4) БФС организира подготовката и участието на националните отбори във всички международни състезания по футбол.
(5) БФС представя пред ФИФА, УЕФА и другите международни спортни организации футболните клубове, които са придобили
право и отговарят на установените условия за участие в състезанията по футбол, организирани от тези организации.
Спортно-техническа уредба
Чл. 19. (1) БФС приема правилници, наредби и други вътрешни актове, с които се уреждат:
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1. структурата и реда за провеждането на първенствата, турнирите и другите състезания по футбол, статута на ФК,
футболистите, треньорите, съдиите, медицинските лица и агентите на играчи.
2. организацията и контролът за предотвратяване използването на забранени субстанции и забранени методи от
футболисти и длъжностни лица и налагане на санкции;
3. националния спортен календар;
4. състезателните права на футболистите и редът, и условията за осъществяване на трансфери/преотстъпване;
5. дисциплинарните нарушения и наказания, и производството за тяхното установяване и налагане;
6. правомощията, съставът, организацията и дейността на Арбитражния съд;
7. подпомагане на правната защита на ФК;
8. редът и критериите за националното клубно лицензиране, и санкциите за допуснатите нарушения.
(2) Актовете по ал. 1 трябва да съответстват на правилата на ФИФА и УЕФА, и на българското законодателство.
Глава втора
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Раздел I
Членуване в БФС
Членове на БФС
Чл. 20. (1) Членове на БФС могат да бъдат ФК, които са регистрирани като юридически лица по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или Търговския закон (ТЗ), отговарят на изискванията за спортни клубове, определени в Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност само по спорта футбол.
(2) Индивидуално членство на физически лица не се допуска.
(3) Членуването в БФС е доброволно, без ограничения по отношение на политическа, етническа или религиозна принадлежност
на лицата, които са членове на ФК.
Приемане
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Чл. 21. (1) ФК се приемат за членове въз основа на решение на общото събрание (конгрес) на БФС. За членове не могат да бъдат
приети ФК, които са приели по-късно наименование, съвпадащо с наименованието на ФК, който е редовен член на БФС, освен със
съгласието на заинтересования клуб.
(2) Приемането става чрез писмена молба до Изпълнителния комитет (ИК) на БФС, към която се прилагат следните документи:
1. протокол от заседание на компетентния съобразно закона и устава управителен орган на ФК-кандидат, на което са взети
решенията за членуване в БФС, приемане на устава на БФС и на уставите и правилниците на ФИФА и УЕФА;
2. съдебно решение или друг документ за регистрация и удостоверение за актуалното състояние на ФК-кандидат в регистъра на
съответния съд или в търговския регистър;
3. устав и правилник/ци на ФК-кандидат;
4. списък на членовете на управителните органи и другите длъжностни лица във ФК;
5. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на управителния орган, че ще спазват уставите, правилниците и
решенията на ФИФА, УЕФА и БФС, и ФК-кандидат ще отговаря за спазването им от неговите членове, футболисти и длъжностни
лица;
6. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на управителния орган, че ФК-кандидат ще спазва действащите
правила на футболната игра;
7. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на управителния орган, че ФК-кандидат признава
изключителната компетентност на дисциплинарните органи на БФС, на Арбитражния съд при БФС и на Спортния арбитражен съд на
ФИФА със седалище в Лозана, Швейцария, за разглеждане и решаване на всички спорове;
8. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на управителния орган, че ФК-кандидат ще организира и
неговите отбори ще участват във всички футболни мачове на територията на страната, на които е домакин;
9. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на управителния орган, че съобразно правния статут и
устройствения акт на ФК-кандидат неговите управителни органи могат да вземат решения самостоятелно и независимо от външни
организации.
10. други документи при необходимост, приети с решение на ИК на БФС.
(3) ИК на БФС одобрява молбата, когато прецени, че във ФК са създадени необходимите условия за развитие и
усъвършенстване на футболната игра. След одобряване от ИК на молбата, до нейното разглеждане от конгреса съответният ФК
упражнява правата и изпълнява задълженията на член на БФС, освен правото на свикване на конгрес, правото на глас на конгреса и
правото да предлага кандидати за избирането им в състава на органите на съюза.
(4) Футболен клуб, одобрен по реда на ал. 3 плаща годишен членски внос в размер на 50% от членския внос на редовен член на
БФС.
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Р а з д е л II
Членски права и задължения
Равнопоставеност на членовете
Чл. 22. Всички членове на БФС са равнопоставени по отношение на правата и задълженията, определени в настоящия устав.
Право на сдружаване
Чл. 23. Членовете на БФС могат да се сдружават на професионален или спортно-технически принцип при спазване
разпоредбите на настоящия устав и вътрешните актове на съюза.
Членски права
Чл. 24. Всеки член на БФС има право:
1. да участва в дейността на съюза за постигане на определените в устава цели;
2. да участва в работата на конгреса съгласно представителството, определено в устава;
3. да предлага кандидати за избирането им в органите на съюза;
4. да поставя за обсъждане и решаване от компетентните органи на съюза важни въпроси, свързани с развитието на футбола в
страната;
5. да участва в първенствата, турнирите и другите състезания по футбол, организирани от БФС;
6. да бъде информиран за дейността на органите на БФС, да иска и да получава преписи от техните решения;
7. да упражнява без ограничения всички други права, предвидени в устава и вътрешните актове на БФС.
Задължения на членовете
Чл. 25. (1) Всеки член на БФС е длъжен:
1. да спазва устава и вътрешните актове на съюза и да осигури спазването им от своите членове;
2. да изпълнява решенията на конгреса и на ИК;
3. да участва в първенствата, турнирите и другите състезания и спортни дейности, организирани от БФС;
4. да заплаща в определените срокове членския внос, лицензионните вноски, съдийските, делегатските и другите такси,
предвидени във вътрешните актове на БФС;
5. да спазва правилата на футболната игра, определени от компетентния орган на ФИФА и да осигури спазването им от своите
футболисти и длъжностни лица, които участват в състезания по футбол;
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6. да спазва принципите на честност и добро спортсменско поведение в отношенията с другите членове на съюза.
(2) ФК-членове са длъжни да уведомяват БФС за измененията в устройствените им актове и в лицата, които ги представляват,
във форма и по ред, определени от ИК.
(3) В правно-организационната форма на ФК-членове не могат да се извършват промени, с които се ограничават правомощията
на управителните им органи и възможността за вземане на решения от тези органи самостоятелно и независимо от външни
организации.
(4) Не се допуска едно физическо или юридическо лице да контролира пряко или чрез свързани лица два и повече футболни
клубове, участващи в едно състезание или първенство.
(5) Редът за осъществяване на контрол и последиците при установяването на нарушения на забраната, се определят от ИК на
БФС в наредбата за първенствата и турнирите по футбол за текущата спортно-състезателна година.
Наказания
Чл. 26. (1) При неизпълнение на задълженията или неспазване на изискванията, определени в устава или във вътрешните актове
на БФС, на ФК, на футболисти, треньори, съдии, длъжностни, служебни и медицински лица, които участват в състезания по футбол, се
налагат съответните наказания.
(2) Видът на наказанията, случаите и редът на тяхното налагане, се определят в правилниците на съответните органи на БФС.
Р а з д е л III
Прекратяване на членството
Основания за прекратяване на членството
Чл. 27. (1) Членството в БФС се прекратява:
1. с едностранно изявление до ИК на БФС по решение на компетентния управителен орган на съответния ФК, което се
представя в деловодството на съюза;
2. с прекратяването на юридическото лице на ФК или обявяването му в несъстоятелност;
3. при отпадане.
(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея членството се прекратява при погасяване на финансовите и други задължения от
имуществен характер на съответния клуб към БФС или друг член на съюза.
(3) Прекратяването на членството се констатира с решение на ИК на БФС.
Изключване
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Чл. 28. (1) ФК може да бъде изключен поради:
1. системно нарушаване на устава и вътрешните актове на БФС, уставите, правилниците, директивите и решенията на ФИФА
или УЕФА;
2. поведение или действия на негови членове или официални лица, което прави членството несъвместимо.
(2) Решението за изключване се приема от ИК на БФС.
(3) Жалбата против решението по ал. 2 не спира неговото изпълнение.
Отпадане
Чл. 29. (1) ФК, който не внася дължимите членски и лицензионни вноски или не участва в първенствата и другите спортни
дейности на БФС в продължение на една спортно-състезателна година, отпада като член на съюза, освен ако са налице обективни
причини за това.
(2) Отпадането се констатира с решение на ИК, което може да бъде обжалвано пред конгреса.
(3) При отпадане съответният ФК не може да упражнява правата на член на БФС, включително правото на глас на конгреса и
правото да предлага кандидати за избирането им в органите на съюза.
Глава трета
УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ НА БФС
Раздел I
Устройство на БФС
Органи на управление
Чл. 30. (1) Върховен орган на БФС е общото събрание (Конгрес).
(2) Управителен орган на БФС е управителният съвет (Изпълнителен комитет).
(3) Представителен и изпълнителен орган на БФС е президентът на БФС.
(4) Висш административен орган на БФС е изпълнителният директор на БФС.
Бюро на ИК на БФС

Устав на БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ (БФС)
16.02.2018 г.

11

Чл. 31. (1) Президентът, първият вицепрезидент, вицепрезидентите и член на Изпълнителния комитет (ИК), определен от
президента за всеки отделен случай, образуват Бюро на ИК. Бюрото на ИК се свиква от президента на БФС за решаване на неотложни
въпроси от компетентността на ИК в периода между неговите заседания.
(2) При необходимост се провеждат предварителни консултации с ПФЛ, АФЛ и АБФ.
(3) Решенията на Бюрото на ИК влизат в сила с приемането им и се утвърждават от ИК на неговото следващо заседание.
Мандат и условия за избор на органите на управление
Чл. 32. (1) Мандатът на президента и на членовете на ИК е четири години.
(2) Лицата по ал.1 продължават да изпълняват правомощията си до провеждането на нов избор.
(3) За президент и за членове на ИК могат да бъдат избирани български граждани, които:
1. не са осъждани за престъпления от общ характер, независимо от последваща реабилитация;
2. не са навършили 70 години към датата на избора.
(4) Кандидат за президент не може да участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които
осъществяват политическа дейност.
Несъвместимост
Чл. 33. (1) Президентът, членовете на ИК и председателите на постоянни комисии не могат да заемат длъжност в
администрацията на БФС.
(2) Президентът не може да участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които осъществяват
политическа дейност.
Помощни органи
Чл. 34. (1) При осъществяване на правомощията, предвидени в закона, устава и вътрешните актове на БФС, органите на
управление се подпомагат от постоянни и временни комисии, и от администрацията на съюза.
(2) Броят и наименованията на постоянните комисии се определят в устава, а тяхната дейност, правомощия и упражняването им
- във вътрешните актове на БФС.
(3) За председател и заместник-председател на постоянните комисии могат да се избират и членове на ИК, освен ако в устава е
предвидено друго.
(4) Администрацията оказва съдействие при организацията и осъществяването на дейността на другите органи на БФС и на
взаимодействието между тях.
(5) При необходимост с решение на ИК могат да се създават комисии и други помощни органи.
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Р а з д е л II
Конгрес на БФС
Конгрес
Чл. 35. (1) Конгресът се състои от делегати, които се определят от ФК-членове на БФС по реда, определен в устава.
(2) Президентът и членовете на ИК вземат участие в работата на конгреса без право на глас, освен ако са определени за
делегати.
(3) Конгресът за избиране на президент и членове на ИК се провежда веднъж на четири години, освен ако законът или уставът
предвиждат друго.
Права на конгреса
Чл. 36. (1) Конгресът:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава президента и членовете на ИК;
4. избира почетен президент и почетен член на ИК;
5. приема, временно лишава от права и изключва членове;
6. взема решения за участие във ФИФА, УЕФА и други международни спортни организации по проблемите на футбола,
разглежда и одобрява предложения до същите организации;
7. взема решения за преобразуване и прекратяване на БФС;
8. взема решения за дължимостта и размера на членския внос;
9. приема основните насоки и програма за дейността на БФС;
10. приема отчета за дейността на ИК и бюджета на БФС за следващия програмен период;
11. отменя решения на другите органи на БФС, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на БФС и за които не е предвиден ред за обжалване във вътрешните актове на БФС;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от устава или закона.
(2) Решенията на конгреса са задължителни за другите органи на БФС.
(3) Решенията на конгреса подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
Свикване на конгреса
Чл. 37. (1) Конгресът се свиква от ИК с покана:
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1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от ФК-редовни членове на БФС.
(2) Конгресът се провежда в населеното място, където се намира седалището на БФС.
(3) Искането по т. 2 на ал. 1 трябва да съдържа дневен ред на конгреса. Ако в двуседмичен срок от представянето на искането в
деловодството на БФС ИК не отправи писмено покана за свикване на конгреса, той се свиква от съда по седалището на БФС по
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Изпълнителният директор информира ФИФА и УЕФА за
датата и дневния ред на конгреса.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на конгреса и по чия инициатива той се
свиква.
(5) Поканата се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя
на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФС, най-малко един месец преди насрочения ден.
Определяне на делегати
Чл. 38. (1) За участие в конгрес, свикан по определения в закона и устава ред, всеки ФК-редовен член на БФС определя по един
делегат съобразно устройствения си акт и закона, по който е регистриран.
(2) Делегатите трябва да са членове или да участват в управителните органи на клуба, който представляват.
(3) Един делегат може да представлява само клуба, който го е определил, като преупълномощаване не се допуска.
(4) Определянето на делегати се извършва най-малко 20 дни преди деня на конгреса. Имената на делегатите се представят в
деловодството на БФС най-малко 15 дни преди откриването на конгреса, като спазването на изискването по предходните алинеи се
удостоверява по начин, определен от ИК.
Кандидати за президент и членове на ИК
Чл. 39. (1) Кандидатите за президент се предлагат от ФК-членове и ИК на БФС. Предложенията се представят в деловодството
на БФС най-късно 15 дни и се публикуват най-малко 10 дни преди датата на провеждане на конгреса.
(2) Кандидатите за членове на ИК се предлагат от новоизбрания президент и от ФК-членове на БФС. Професионалната
футболна лига, Аматьорската футболна лига и Асоциацията на българските футболисти могат да предложат по един кандидат. За
членове на ИК могат да се предлагат и лица, които не са членове на ФК.
Предложения за изменения и допълнения в устава
40. (1) Предложенията за изменения и допълнения в устава на съюза се правят от ФК-членове или от ИК.
(2) Предложенията от ФК се представят в деловодството на БФС преди датата за провеждане на конгреса, в писмена форма, с
посочване на мотиви за изменението и/или допълнението.
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(3) Предложенията от ФК се внасят за разглеждане от конгреса само ако са подкрепени най-малко от една трета от ФК-членове
на съюза.
Кворум
Чл. 41. Конгресът е законен, ако присъстват повече от половината от редовно определените делегати на всички ФК-членове.
При липса на кворум конгресът се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и
делегати да се явят.
Заседания на конгреса
Чл. 42. (1) Заседанията на конгреса се ръководят от президента или упълномощен от него вицепрезидент или друг член на ИК.
(2) За подпомагане дейността на конгреса се избират следните комисии:
1. за проверка редовността на делегатите;
2. по избора на президент и членове на ИК;
3. по измененията на устава;
4. по решенията и протокола.
(3) По решение на конгреса могат да се избират и други комисии.
Гласуване
Чл. 43. (1) Всеки делегат има право на един глас.
(2) Решенията на конгреса се вземат с явно гласуване.
(3) Изборите за президент и за членове на ИК се провеждат с тайно гласуване.
Вземане на решения
Чл. 44. (1) Решенията на конгреса се вземат с мнозинство от присъстващите делегати.
(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, за преместване на седалището, за преобразуване или прекратяване на БФС
се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
(3) Президентът се избира с мнозинство от присъстващите делегати. В случай, че никой от кандидатите за президент не получи
необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове на първото
гласуване.
(4) Решенията на конгреса влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, които се отнасят до
вписванията на обстоятелства, предвидени в закона, подлежат на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Агенцията по вписванията.
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(5) Конгресът не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.
Протокол от заседанието на конгреса
Чл. 45. (1) Протоколите от заседанията се изготвят от секретариата на конгреса.
(2) Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и членовете на секретариата след проверка от комисията, избрана от
конгреса.
Правомощия на президента
Чл. 46. (1) Президентът представлява БФС пред държавните органи, органите на местно самоуправление, юридическите и
физическите лица в страната и в чужбина.
(2) Президентът ръководи цялостната дейност на БФС, като:
1. организира и отговаря за изпълнението на решенията на конгреса и на ИК;
2. контролира дейността на органите на съюза за постигане на целите, определени в устава;
3. организира и осъществява отношенията на съюза с ФИФА, УЕФА и другите международни и национални спортни
организации;
4. решава всички въпроси, свързани с управлението на БФС, които не са от изключителната компетентност на Изпълнителния
комитет или на Общото събрание, като може да делегира тези права или част от тях, на член на ИК или на изпълнителния директор.
(3) Президентът е разпоредител с бюджета на БФС. Той може да възложи на изпълнителния директор извършването на
определени действия на разпореждане със средствата от бюджета.
Заместване на президента
Чл. 47. (1) В случай на отсъствие на президента, правомощията му се изпълняват от първия вицепрезидент или от друг
вицепрезидент, въз основа на упълномощаване..
(2) При подаване на оставка, установена несъвместимост по чл. 33, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или
смърт, правомощията на президента се изпълняват от първия вицепрезидент, а при невъзможност или отказ от негова страна – от друг
вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес.
Р а з д е л IV
Изпълнителен комитет
Правен статут и състав
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Чл. 48. (1) Изпълнителният комитет представлява БФС чрез президента и ръководи дейността му в периода между два конгреса.
(2) Изпълнителният комитет се състои от 15 души и включва:
1. президента;
2. първи вицепрезидент;
3. двама вицепрезиденти;
4. единадесет членове.
(3) На първото заседание след избора ИК избира от своя състав първия вицепрезидент и двамата вицепрезиденти.
(4) Изпълнителният комитет определя правомощията извън предвидените в устава и ограниченията в представителната власт на
президента, вицепрезидентите и на членовете си, както и реда за тяхното упражняване..
(5) Членовете на ИК не могат да бъдат избирани за членове или да участват по друг начин в работата на Съдийската комисия и
на дисциплинарните органи на БФС.
Правомощия на Изпълнителния комитет
Чл. 49. Изпълнителният комитет:
1. свиква конгреса на БФС, организира и ръководи подготовката за неговото провеждане;
2. осигурява изпълнението на решенията на конгреса на БФС;
3. организира и осигурява спазването на устава и вътрешните актове от членовете и другите органи на БФС;
4. разпорежда се с имуществото на БФС при спазване изискванията на закона и устава;
5. подготвя и внася в конгреса проект на бюджет за съответния програмен период;
6. подготвя и внася в конгреса отчет за дейността за съответния програмен период;
7. избира дипломиран експерт-счетоводител и приема заверения от него годишен счетоводен отчет;
8. определя реда и организира извършването на дейността на БФС и носи отговорност за това;
9. приема организационната и административна структура на БФС;
10. избира треньорите на националните отбори по футбол;
11. избира председателите и заместник-председателите на постоянните комисии и утвърждава правилниците за тяхната
организация и дейност;
12. избира председателите, заместник-председателите и членовете на дисциплинарните органи и утвърждава правилниците за
тяхната организация и дейност;
13. избира и освобождава изпълнителния директор по предложение на президента;
14. предлага на конгреса лица с особени заслуги към футбола за почетен президент и почетен член на ИК и утвърждава
условията за тяхното избиране и статута им;
15. приема вътрешните актове в системата на БФС;
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16. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
17. определя възнагражденията на длъжностни лица или органи на БФС;
18. приема Стратегия за развитието на футбола, Етични правила и Правила за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси в системата на БФС;
19. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Заседания на Изпълнителния комитет
Чл. 50. (1) Заседанията на ИК се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията се свикват от президента чрез писмена покана, а при негово отсъствие – от първия вицепрезидент или друг
вицепрезидент, определен от ИК за всеки отделен случай. Президентът е длъжен да свиква заседание на ИК при писмено искане на 1/3
от всичките му членове.
(3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и се изпраща по електронна поща,
факс или се връчва лично срещу подпис на всички членове на ИК най-малко пет работни дни преди насрочения ден.
(4) Всеки член на ИК може да поиска на заседанието да бъдат обсъждани отделни въпроси. Искането се представя в писмена
форма в администрацията на БФС.
(5) Изпълнителният директор взема участие в работата на заседанията без право на глас.
(6) Протоколът от заседанието се изготвя от протоколчик, подписва се от ръководещия заседанието, от всички присъстващи
членове на ИК и от протоколчика по ред, определен от ИК.
Вземане на решения от Изпълнителния комитет
Чл. 51. (1) Изпълнителният комитет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите
членове.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 49, т.т. 4 и 8 се вземат с мнозинство от всички
членове. При равенство в гласовете решаващ е гласът на президента.
(3) Решенията на ИК влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
Раздел V
Постоянни комисии
Постоянни комисии
Чл. 52. (1) Постоянните комисии са:
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1. Финансова;
2. Спортно-техническа;
3. Съдийска;
4. Правна;
5. За женски футбол;
6. За детско-юношески футбол;
7. За футзал и масов футбол;
8. За плажен футбол;
9. Спортно-медицинска;
10. За етика и феър плей;
11. Медийна;
12. За футболните агенти;
13. Технически комитет;
14. За работа с ветераните.
(2) Членовете на комисиите по ал. 1, които не се избират от ИК, се определят от президента по предложение на изпълнителния
директор.
(3) Организацията и дейността на комисиите се уреждат с правилници, които се утвърждават от ИК.
(4) Решенията на комисиите в съответствие с предоставените им правомощия са задължителни за ФК след влизането им в сила
по реда, определен в правилниците по предходната алинея.
(5) Председателите представляват комисиите пред другите органи на БФС и представят отчетите за тяхната дейност пред ИК.
(6) Комисиите могат да предлагат изменения и допълнения във вътрешните актове, които уреждат отношения, свързани с
правомощията и дейността на съответната комисия.
Финансова комисия
Чл. 53. (1) Финансовата комисия организира и осъществява контрол за набирането и разходването на паричните средства на
БФС. Комисията може да прави предложения за подобряване стопанисването и управлението на имуществото на съюза.
(2) Комисията подпомага дейността на другите помощни органи при съставянето на бюджета на БФС, преглежда финансовите
отчети и ги представя на ИК за одобряване.
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Спортно-техническа комисия
Чл. 54. (1) Спортно-техническата комисия организира и администрира състезанията по футбол, които се провеждат от БФС, в
съответствие с разпоредбите на устава, правилата на ФИФА и УЕФА и вътрешните актове на съюза, като осъществява контрол за
нормалното им провеждане.
(2) Проучва и анализира проблемите относно статута, състезателните и трансферните права на футболистите.
Съдийска комисия
Чл. 55. (1) Съдийската комисия осигурява въвеждането правилата на футболната игра в системата на БФС и контролира тяхното
спазване,
(2) Комисията организира, осъществява и контролира обучението на футболните съдии и тяхната подготовка, назначава съдиите
за футболните срещи в първенствата, турнирите и другите състезания, организирани от БФС, съгласно правилник, приет от ИК на
БФС.
(3) Комисията се произнася по тълкуването и прилагането на правилата на футболната игра и по всички спорове, свързани с
работата на футболните съдии при провеждане на състезания по футбол, както и при осъществяване на други спортни дейности в
системата на съюза.
Правна комисия
Чл. 56. Правната комисия проучва правните въпроси, свързани с футбола и разработва проектите за изменения и допълнения в
устава, правилниците, наредбите и другите актове на БФС, проучва и се произнася за съответствието на устройствените актове на
членовете на съюза с вътрешните актове на съюза. Дава становища по спорни или неясни въпроси, поставени от ИК на БФС, ЗС или
ОС на БФС или изпълнителния директор, както и становища по проекти на закони и на подзаконови нормативни актове по въпросите
на футбола.
Комисия за женски футбол
Чл. 57. (1) Комисията за женски футбол организира и подпомага администрирането на състезанията по футбол, в които участват
девойки и жени.
(2) Комисията проучва, анализира и се произнася по въпросите, свързани с женския футбол.
Комисия за детско-юношески футбол
Чл. 58. (1) Комисията за детско-юношески футбол организира, осъществява и координира дейността на БФС по развитието на
детско-юношеския футбол в страната.
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(2) Комисията организира и осигурява провеждането на състезания по футбол за деца и юноши.
Комисия за футзал и масов футбол
Чл. 59. Комисията за футзал и масов футбол организира и провежда състезанията по футзал и масов футбол и се произнася по
всички въпроси, свързани с тяхното практикуване и развитие.
Спортно-медицинска комисия
Чл. 60. Спортно-медицинската комисия проучва, анализира и се произнася по всички въпроси, свързани със спортната
медицина.
Комисия за етика и феър плей
Чл. 61. (1) Комисията за етика и феър плей разглежда и се произнася по всички въпроси, свързани с етиката във футбола и
спазването на принципите за честна игра.
(2) Комисията разглежда и се произнася по сигнали или жалби за нарушения на Етичните правила и на Правилата за
предотвратяване и установяване за конфликт на интереси в системата на БФС.
(3) Комисията предлага на Дисциплинарната комисия налагането на наказания при установени нарушения.
Медийна комисия
Чл. 62. (1) Медийната комисия проучва и се произнася по въпросите, свързани с работата с медиите при провеждането на
състезания по футбол, които се администрират от БФС.
(2) Комисията координира и подпомага дейността на органите и членовете на БФС за осигуряване на подходящи условия за
работа на представителите на медиите по време на състезанията по футбол по ал. 1.
(3) Комисията осъществява сътрудничество с международните медийни организации в областта на футбола.
Комисия за футболните агенти
Чл. 63. (1) Комисията за футболните агенти упражнява контрол върху дейността на футболните агенти и налага санкции на тях,
на футболисти или клубове за допуснати нарушения.
(2) Комисията за футболните агенти води регистър на футболните агенти, по ред определен от ИК.
(3) Условията и реда за налагането на санкции, както и техния вид и размер, се определят в правилник, приет от ИК на БФС,
който следва да съответства на изискванията на ФИФА.
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Комисия за плажен футбол
Чл. 64. Комисията за плажен футбол организира и провежда състезанията по плажен футбол, и се произнася по всички
въпроси, свързани с неговото практикуване и развитие.
Технически комитет
Чл. 65. (1) Техническият комитет издава или отнема лиценз на треньор, води регистър на действащите треньори в системата на
БФС.
(2) Техническият комитет отговаря и контролира спазването на изискванията за осъществяването на дейността на треньорите,
осъществява координацията между Треньорската школа на БФС, Националната спортна академия и международните организации
относно треньорската дейност.
Комисия за работа с ветераните
Чл. 66. (1) Комисията осъществява дейността с ветераните – футболисти, треньори, съдии, делегати и футболни деятели в
системата на БФС.
(2) Комисията организира честване на юбилеи, подпомага състезанията на ветераните и предлага на ИК мерки за тяхното
социално подпомагане при необходимост.
Р а з д е л VІ
Секретариат. Администрация
Секретариат
Чл. 67. (1) Секретариатът организира изпълнението на решенията на ИК от другите помощни органи и от администрацията на
БФС.
(2) Секретариатът включва изпълнителния директор и ръководителите на отдели в администрацията на БФС.
(3) Дейността на секретариата се ръководи от изпълнителния директор.
Изпълнителен директор
Чл. 68. Изпълнителният директор:
1. отговаря за цялостната административна, организационна и спортно-техническа дейност на БФС;
2. организира изпълнението на решенията на конгреса и на ИК на БФС;
3. подготвя заседанията на ИК и отговаря за изготвянето и съхраняването на протоколите;
4. подготвя заседанията на постоянните комисии и отговаря за съхраняването на протоколите;
5. отговаря за изготвянето и съхраняването на документите за дейността на другите органи на БФС;
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6. осъществява взаимоотношенията с членовете на БФС и оказва съдействие на президента при осъществяване на отношенията с
ФИФА, УЕФА и другите международни и национални спортни организации;
7. координира дейността на зоналните и областните съвети, комисиите и другите помощни органи;
8. разработва организационната и административна структура и на БФС и ги представя за утвърждаване от ИК;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите на БФС;
10. сключва трудовите договори със служителите на БФС, изменя и прекратява трудовите правоотношения с тях;
11. сключва договори от името и за сметка на БФС съобразно пълномощията, предоставени му от президента и ИК.
Администрация
Чл. 69. (1) Администрацията се ръководи от изпълнителния директор.
(2) Организацията и дейността на администрацията се уреждат с правилник, който се утвърждава от ИК по предложение на
изпълнителния директор.
Зонални и областни съвети
Чл. 70. (1) „(1) Зоналните и областни съвети са органи на БФС и осъществяват дейността си на териториален принцип, както
следва:
1. Зонален съвет – на територията на няколко области, определени от ИК;
2. Областен съвет – на територията на област, съвпадаща с териториалното деление на страната.
(2) Зоналните и областните съвети:
1. организират изпълнението на решенията на органите на БФС;
2. организират и провеждат държавния и зонален спортен календар за аматьорския и детско-юношеския футбол;
3. организират и осъществяват взаимодействието с териториалните държавни органи и органите на местно самоуправление.
(3) Съветите се ръководят от председател, който е член на съответния съвет. Председателите на Областни съвети са членове на
Зоналния съвет от съответната зона.
Р а з д е л VІІ
Спортно правосъдие
Дисциплинарни органи
Чл. 71. (1) Споровете в системата на БФС се решават в съответствие с разпоредбите на устава и вътрешните актове на съюза от
неговите дисциплинарни органи:
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1. Дисциплинарна комисия;
2. Апелативна комисия;
3. Лицензионна комисия;
4. Апелативна комисия по лицензирането.
(2) Правомощията, организацията и дейността на комисиите по т. 1 и т. 2 на ал. 1 се уреждат с Дисциплинарен правилник, който
трябва да съответства на Дисциплинарния правилник на ФИФА.
(3) Правомощията, организацията и дейността на комисиите по т. 3 и т. 4 на ал. 1 се уреждат с Наредба за национално клубно
лицензиране, която трябва да съответства на правилата на ФИФА и на УЕФА за клубно лицензиране.
(4) Дисциплинарният правилник по ал. 2 и Наредбата за национално клубно лицензиране по ал. 3 се приемат от ИК на БФС.
(5) Членове на Дисциплинарната и Апелативната комисии не могат да бъдат лица, които са избрани или назначени в други
органи на БФС или постоянно участват в тяхната работа.
Дисциплинарна комисия
Чл. 72. (1) Дисциплинарната комисия се състои от седем членове, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо
образование.
(2) Дисциплинарната комисия може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко четирима от нейните членове.
(3) Дисциплинарната комисия налага наказанията, предвидени в устава, на ФК-членове, футболисти, треньори, служебни или
длъжностни лица и агенти на футболисти, в случаите и по реда, определени в Дисциплинарния правилник. Дисциплинарната комисия
привежда в изпълнение в системата на БФС, наказанията, наложени от органи на ФИФА или на УЕФА.
Апелативна комисия
Чл. 73. (1) Апелативната комисия се състои от седем членове, от които председателят трябва да е лице с висше юридическо
образование.
(2) Апелативната комисия може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко четирима от нейните членове.
(3) Апелативната комисия разглежда и се произнася по жалби срещу решения на Дисциплинарната комисия.
Дисциплинарни наказания
Чл. 74. (1) За нарушения, които са извършени при или по повод осъществяване на тяхната дейност в системата на БФС, на
разпоредбите на Дисциплинарния правилник или на другите вътрешни актове на БФС, на футболните клубове-членове могат да се
налагат следните дисциплинарни наказания:
1. предупреждение;
2. порицание;
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3. глоба или имуществена санкция;
4. анулиране на резултат от футболен мач;
5. преиграване на футболен мач;
6. отнемане на точки – в текущото или в бъдещо състезание;
7. присъждане на служебна загуба;
8. забрана за игра пред публика;
9. частично или пълно затваряне на стадиона;
10. лишаване от домакинство/провеждане на футболен мач на неутрален терен;
11. забрана за картотекиране на нови играчи в трансферен период;
12. ограничаване на броя на футболистите, които могат да бъдат картотекиране за участие в първенство или турнир;
13. преместване на отбор в по-ниска група или ниво;
14. отнемане на титла или награда;
15. отнемане на лиценз;
16. изключване.
(2) На физическите лица, участници в първенствата и турнирите или изпълняващи дейности, свързани с футбола, могат да се
налагат следните дисциплинарни наказания:
1. предупреждение;
2. порицание;
3. отстраняване от футболен мач;
4. глоба;
5. спиране на правата за определен брой футболни срещи или за определен период от време;
6. забрана за изпълняване на функции за определен брой футболни срещи или за определен период от време;
7. отнемане на титла или награда;
8. отнемане на лиценз.
(3) Дисциплинарните наказания може да се комбинират, когато това е предвидено в Дисциплинарния правилник или в друг
вътрешен акт на БФС.
Лицензионна комисия
Чл. 75. (1) Лицензионната комисия е в състав от петима членове. Председателят и заместник-председателят трябва да са лица с
висше юридическо образование.
(2) Лицензионната комисия може да приема решения, ако на заседанието присъстват най-малко трима от нейните членове.
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(3) Лицензионната комисия дава, отказва или отнема лиценз на футболните клубове за участие в националните или
международните състезания или турнири в съответствие с правилата, процедурите и критериите за клубно лицензиране на БФС, УЕФА
и ФИФА.
(4) Лицензионната комисия налага глоби или имуществени санкции за нарушения на лицензионните процедури.
Апелативна комисия по лицензирането
Чл. 76. (1) Апелативната комисия по лицензирането е в състав до петима членове. Председателят на комисията трябва да е лице
с висше юридическо образование.
(2) Комисията взема решения с мнозинство от всички членове.
(3) Комисията се произнася по жалби срещу решения на Лицензионната комисия.
Арбитражен съд при БФС
Чл. 77. (1) Споровете между ФК-членове на съюза, футболисти, треньори, съдии, длъжностни, служебни и медицински лица и
агенти на футболисти, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на БФС, които не са включени в изключителната
компетентност на Дисциплинарната и Апелативната комисии, на Лицензионната комисия и Апелативната комисия по лицензирането се
разглеждат и решават от Арбитражния съд при БФС.
(2) Правомощията, съставът, организацията и дейността на Арбитражния съд по ал. 1, както и размерът на арбитражните такси,
се уреждат с устав, правилник и тарифа, които се приемат от ИК.
Изключителна компетентност на дисциплинарните органи на БФС
Чл. 78. (1) Всички спорове в системата на съюза се разглеждат и решават от органите и по реда, определени в настоящия устав,
в съответствие с разпоредбите на устава и вътрешните актове на БФС.
(2) ФК-членове на БФС, техните членове, футболисти, треньори и други длъжностни, служебни или медицински лица и агентите
на футболисти не могат да отнасят за разглеждане пред съдилищата на Република България спорове, произтичащи от
взаимоотношенията им в системата на съюза.
Компетентност на дисциплинарните органи на ФИФА и УЕФА
Чл. 79. Дисциплинарните органи на ФИФА и УЕФА разглеждат и решават спорове между членове на различни национални
федерации или на различни конфедерации, произтичащи от взаимоотношенията им в системата на съответната международна спортна
организация.
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Изпълнение на решенията на органите на ФИФА и УЕФА
Чл. 80. (1) Спортният арбитражен съд в Лозана, Конфедерация Швейцария е единственият компетентен арбитражен орган,
който разглежда и решава спорове, произтичащи от взаимоотношенията във ФИФА и УЕФА.
(2) БФС осигурява и отговаря за точното изпълнение от неговите членове, футболисти, треньори, други длъжностни лица и
агенти на футболисти, които участват в състезания по футбол или извършват дейност на територията на страната, на решенията на
органите на ФИФА или УЕФА и на влезлите в сила решения на Спортния арбитражен съд със седалище в Лозана, Швейцария.
Р а з д е л VІІІ
Други сдружения на ФК-членове на БФС
Професионална футболна лига
Чл. 81. (1) Професионалната футболна лига (ПФЛ) обединява ФК, които развиват и осъществяват професионален футбол, за
защита на техните интереси пред органите на БФС.
(2) БФС взаимодейства с ПФЛ при осъществяването на следните дейности:
1. провеждане на състезания при условията и по реда, определени в наредбата за държавните първенства, която се утвърждава
всяка година;
2. подпомагане дейността на ФК при тяхното лицензиране, сключването на договори и трансферите на състезатели;
3. провеждане на преговори и подготовка на договори за централизирана продажба на рекламни и телевизионни права върху
срещите от професионалните лиги.
(3) ПФЛ има право да получава част от приходите на провежданите в системата на БФС състезания по футбол, от рекламата и
телевизионните предавания, както и от други източници. Редът за разходването и отчитането на средствата се определят от ИК.
(4) ПФЛ осъществява организационно и кадрово взаимодействие с органите на БФС. ПФЛ участва със свои представители в
постоянните комисии.
(5) Уставът, правилниците и решенията на органите на ПФЛ не могат да противоречат на устава и вътрешните актове на БФС.
Аматьорска футболна лига
Чл. 82. (1) Аматьорската футболна лига (АФЛ) обединява ФК с аматьорски отбори за защита на техните интереси пред органите
на БФС.
(2) АФЛ подпомага органите на БФС при управлението и контрола на аматьорските първенства и турнири.
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(3) АФЛ има право да получава от БФС средства за развитието на аматьорския футбол. Редът за получаването, разходването и
отчитането на средствата се определя от ИК.
(4) АФЛ осъществява организационно и кадрово взаимодействие с органите на БФС.
(5) Уставът, правилниците и решенията на органите на АФЛ не могат да противоречат на устава и вътрешните актове на БФС.
Глава четвърта
ИМУЩЕСТВО НА БФС
Раздел I
Имущество
Имущество на БФС
Чл. 83. БФС има имущество, което се състои от пари, движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, права върху обекти
на интелектуалната собственост и други имуществени права, притежаването на които се допуска от закона.
Бюджет
Чл. 84. (1) БФС осъществява своята дейност в съответствие с приетия от конгреса бюджет за съответния програмен период.
Приходите и разходите се управляват в съответствие със закона и по начин, че да са балансирани през финансовата година.
(2) ИК има право да извършва корекции по бюджета за финансовата година, на параметрите, приети от конгреса.
(3) Финансовата година на БФС започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година.
Отчетност. Задължение за водене на книги
Чл. 85. (1) Дейността на БФС се осъществява при спазване изискванията на Закона за счетоводството, националния сметкоплан
и счетоводните стандарти.
(2) ИК определя дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка дейността на БФС.
(3) Годишният финансов отчет се одобрява след заверка от дипломирания експерт-счетоводител.
(4) ИК подготвя веднъж годишно доклад за дейността на БФС при спазване изискванията на закона и публикува съобщение за
неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.
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(5) В БФС се водят протоколни книги от заседанията на колективните органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.
Р а з д е л II
Финансиране на дейността
Източници на приходи
Чл. 86. (1) Приходите на БФС са от:
1. членски внос;
2. целеви субсидии от компетентния държавен орган в областта на спорта;
3. отчисления и субсидии от ФИФА и УЕФА;
4. приход от допълнителната стопанска дейност;
5. постъпления от реклама, телевизионни и радио предавания на състезания по футбол, организирани от БФС;
6. отчисления за всяка среща по футбол, проведена от ФК и националните отбори, предназначени целево за детско-юношеския
футбол;
7. лицензионни и други вноски, които се плащат от ФК за участие в състезанията по футбол;
8. лихви по сметките на БФС;
9. дарения и спонсорство;
10. други източници, които не са забранени от закона.
(2) ИК определя ежегодно размерите на лицензионните вноски, съдийските и делегатските такси, както и другите такси,
предвидени във вътрешните актове на съюза.
Разходване и разпределение на имуществото
Чл. 87. (1) Получените средства се разходват за финансиране дейността на БФС в съответствие с бюджета, по решение на ИК и
при спазване изискванията на закона.
(2) От бюджета на БФС и по решение на ИК могат да се подпомагат нуждаещи се футболисти, треньори, съдии, служебни,
медицински или длъжностни лица, изявени футболни деятели.
Имущество след прекратяване дейността на БФС
Чл. 88. (1) Имуществото на БФС при прекратяване на дейността, се разпределя за удовлетворяването на кредиторите.
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(2) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се разпределя при условията и по реда, определени в Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
Награди
Чл. 89. (1) БФС може да удостоява със звания и да награждава ФК, футболисти, треньори, служебни, длъжностни и медицински
лица, съдии и деятели за принос в развитието на българския футбол.
(2) Званията, наградите и редът за удостояване със звания и за награждаване се определят от ИК.
Глава пета
СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФУТБОЛ В СИСТЕМАТА НА БФС
Раздел I
Общи положения
Компетентност на БФС
Чл. 90. БФС организира и администрира първенствата, турнирите и другите състезания по футбол във всичките му форми,
които се провеждат на територията на страната.
Правилници за състезания по футбол
Чл. 91. (1) Организацията и провеждането на състезанията по футбол по чл. 90 се уреждат с правилници, приети от ИК или
определен от него орган.
(2) Измененията в актовете за организацията и провеждането на състезанията по футбол могат да се извършват след изтичане на
спортно-състезателната година.
Задължение за участие
Чл. 92. (1) Всеки ФК е длъжен да участва в организираните от БФС първенства, турнири и други състезания по футбол
съобразно неговия статут и квалификацията на неговите отбори.
(2) ФК, който участва в дадена група или лига от държавните първенства, следва да участва на съответното равнище и с детскоюношески отбори, броят на които се определя в Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС.
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Участие в други състезания по футбол
Чл. 93. Отборите на ФК-членове на БФС могат да организират и участват в други състезания по футбол в страната само при
решение на ИК.
Статут на играчите
Чл. 94. (1) Играчите в системата на БФС са футболисти-професионалисти и футболисти-аматьори.
(2) Статутът, състезателните и трансферните права на играчите се определят с вътрешни актове, които се утвърждават от ИК.
Правила на игра
Чл. 95. Отборите на ФК-членове на БФС играят по правилата на футболната игра, приети от Международния борд (IFAB),
съответно по правилата на футзал или на плажен футбол, приети от ИК на ФИФА.
Р а з д е л II
Реклама, телевизионно и радиоразпространение
на състезания по футбол
Притежаване на правата
Чл. 96. (1) БФС притежава изключителните права за реклама, телевизионно и радиоразпространение на всички състезания по
футбол, които са организирани и администрирани от съюза.
(2) БФС притежава изключителните права за реклама, телевизионно и радиоразпространение, разпространение по Интернет и
мобилни телефони, видео и аудио записи, CD, DVD, видео игри, разпространение по оптичен начин или по сателит, разпространение
по който и да е от познатите начини, както и другите, които ще бъдат достъпни в бъдеще, на срещите на националните отбори по
футбол.
(3) БФС е изключителен собственик на правата на изображение като отбор на националните отбори по футбол. Правата се
упражняват в съответствие със закона и правилата на ФИФА или на УЕФА.
(4) ФК са притежатели на правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на организираните от тях традиционни и
регионални състезания по футбол извън националния спортен календар.
(5) При състезания по футбол, които са организирани от международните футболни организации, правата по ал. 1-3 се
упражняват в съответствие с правилата на тези организации.
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Упражняване на правата
Чл. 97. (1) БФС и ФК упражняват правата по предходния член в съответствие с изискванията на устава, на закона и на правилата
на ФИФА и УЕФА.
(2) БФС представлява ФК при сключването на договори за централизирана продажба на правата.
(3) Редът за упражняване от ФК на правата за реклама, телевизионно и радиоразпространение на състезания по футбол, както и
разпределението на средствата, получени по договорите за централизирана продажба на тези права, се определят с наредба, която се
утвърждава от ИК след съгласуване с ПФЛ.
Репортажи от състезания по футбол
Чл. 98. (1) За удовлетворяване на публичния интерес към футбола телевизионните и радиооператори, лицензирани и
регистрирани по Закона за радиото и телевизията, които не притежават изключителните права върху събитието и не са сублицензирани
от притежателя на права могат да получават от него заснети материали и да излъчват репортажи за състезания по футбол в допустимия
от закона обем.
(2) С изрично съгласие на притежателя на изключителни права, на срещи, които няма да бъдат заснемани от него, могат да бъдат
допускани и несублицензирани оператори за заснемане на материали с право на излъчване репортажи до 90 секунди.
(3) Клубовете са длъжни да предоставят достъп, подходящи условия за работа и да оказват съдействие на притежателя на
изключителни права и сублицензираните от него оператори.
(4) Репортажите трябва да са с времетраене до 90 секунди и могат да бъдат излъчвани само в новини и спортни предавания. Те
не могат да бъдат излъчвани повече от 3 пъти седмично, както и да бъдат преотстъпвани на други телевизионни оператори.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този устав:
1. „Трансфер на играч” е промяна в клубната принадлежност и състезателните права на футболиста.
2. „Футболист-професионалист” е лице, за което упражняването на футболната игра е основна професия.
3. „Футболист-аматьор” е лице, което провежда системна тренировъчна и състезателна дейност по футбол, но за него това не е
основна професия.
4. „Вътрешни актове” са правилниците, наредбите, статутите и решенията, приети от конгреса, ИК или от упълномощени от
него комисии и други помощни органи на БФС във връзка с прилагането на устава или отделни негови разпоредби.
5. „Лицензионни вноски” са сумите, дължими от ФК за участие в съответните държавни първенства.
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6. „Системно нарушение” – когато в рамките на една спортно-състезателна година на ФК или лице са наложени три или повече
наказания.
7. „Програмен период” е периодът на мандата на ИК.
8. „Редовен член“ е ФК, приет за член въз основа на решение на общото събрание (конгрес) на БФС и не е в процедура по
прекратяване на членството.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Срокът за подаване на декларацията за признаване на юрисдикцията и решенията на Арбитражния съд при БФС се определя
от ИК на БФС.
§ 3. Неуредените в този устав въпроси се решават от ИК на БФС, като се прилагат съответно уставите и правилниците на ФИФА
и УЕФА, разпоредбите на действащото законодателство, както и съответните международни договори, влезли в сила за Република
България.
Настоящият устав съдържа измененията и допълненията, извършени с решение на общото събрание (Конгрес) на
Българския футболен съюз (БФС), проведено на 16 февруари 2018 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Борислав Попов)

ПРЕЗИДЕНТ НА БФС:
(Борислав Михайлов)
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