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РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ЧЛЕН 1.

ПЪРВЕНСТВА
Структура на първенствата.
Първенствата по футбол се провеждат при следната
структура:
(1) Първенства „Мъже“:
1. Първо ниво – една Първа професионална лига
(„ППЛ“ или „Първа лига“) в състав от 14
(четиринадесет) отбора на ФК с професионален
статут;
2. Второ ниво – една Втора професионална лига
(„ВПЛ“ или „Втора лига“) в състав до 18
(осемнадесет) отбора на ФК с професионален
статут;
3. Трето ниво – Трета лига (аматьорска) в състав
от 4 (четири) аматьорски групи, всяка от които
съставена
от
осем
8
(осем)
до
18
(осемнадесет) отбора на ФК с аматьорски
статут
(„Трета
лига“),
при
следното
териториално разпределение:
(а). Трета лига - Северозападна група с център
град Велико Търново и отбори на ФК от
Областните съвети на БФС в градовете Велико
Търново, Плевен, Монтана, Видин, Враца,
Ловеч, Габрово;
(б). Трета лига – Североизточна група с център
град Варна и отбори на ФК от Областните
съвети на БФС в градовете Варна, Силистра,
Разград, Търговище, Шумен, Добрич и Русе;
(в). Трета лига – Югозападна група с център град
София и отбори на ФК от Областните съвети
на БФС в градовете София, Благоевград,
Перник, Кюстендил, София (областен) и
Пазарджик;

(г). Трета лига - Югоизточна група с център град
Пловдив и отбори на ФК от Областните съвети
на БФС в градовете Пловдив, Хасково,
Кърджали, Смолян, Стара Загора, Сливен,
Ямбол и Бургас.
4. Четвърто ниво – 28 (двадесет и осем) "А"
областни групи („АОГ“), по една при всеки Областен
съвет на БФС;
5. Пето ниво - "Б" областни групи („БОГ“), които се
съставят при Областните съвети на БФС, при
наличие отбори, които да се състезават на това
ниво.
(2) Първенства „Юноши“, организирани според
възрастта и нивото:
Първенство „Юноши старша възраст“ (U-19):
1. Първо ниво – eдна елитна футболна група
юноши старша въз раст (U -19), съставена от 12
(дванадесет) до 18 (осемнадесет) отбора;
2. Второ ниво – футболни групи, всяка от които
съставена
от
осем
8
(осем)
до
16
(шестнадесет) отбора, по указание на ЗС на БФС,
според териториалното деление посочено в чл.
1, ал. 1 т. 3, букви а, б, в и г.
3. Трето ниво – двадесет и осем областни групи, които
се съставят при Зоналните и/или Областните съвети на
БФС, от наличните отбори за това ниво.
Първенство „Юноши младша възраст“ (U-17):
1. Първо ниво – eдна елитна футболна група
юноши младша възраст (U -17), съставена от 12
(дванадесет) до 18 (осемнадесет) отбора;

2. Второ ниво – футболни групи, всяка от които
съставена от осем 8 (осем) до 16 (шестнадесет)
отбора, по указание на ЗС на БФС, според
териториалното деление посочено в чл. 1, ал. 1 т. 3,
букви а, б, в и г. при наличие отбори за това ниво;
3. Трето ниво – двадесет и осем областни групи, които
се съставят при Зоналните и/или Областните съвети на
БФС, от наличните отбори за това ниво.
(3)

Първенства „Деца“,
възрастта и нивото:

организирани

според

Първенство „Деца“ (U-15):
1. Първо ниво – eдна елитна футболна група деца
(U -15), съставена от 12 (дванадесет) до 18
(осемнадесет) отбора;
2. Второ ниво – футболни групи, всяка от които
съставена от осем 8 (осем) до 16 (шестнадесет)
отбора, по указание на ЗС на БФС, според
териториалното деление посочено в чл. 1, ал. 1 т. 3,
букви а, б, в и г. при наличие отбори за това ниво;
3. Трето ниво – двадесет и осем областни групи, които
се съставят при Зоналните и/или Областните съвети на
БФС, от наличните отбори за това ниво.
(4) Други първенства предвидени в чл. 15 по решение
на ИК на БФС, провеждани по указания на Зоналните
или Областните съвети на БФС.
ЧЛЕН 2.

Система на провеждане на първенствата.
(1)
Първенството на Първа професионална лига се
провежда в две фази както следва:
1. Първа фаза:

В редовния сезон отборите играят по два мача всеки
срещу всеки при разменено гостуване.
2. Втора фаза:
а) Отборите, класирани от 1-о до 6-о място
включително след първата фаза, съставят първа
шестица и играят по две срещи всеки срещу всеки
при разменено гостуване.
Мястото в класирането от Първата фаза е и
съответния номер по Таблицата на Бергер при
изготвяне на програмата за втората фаза.
б) Отборите, класирани в редовния сезон от 7-о до
14-о място, оформят 2 (две) групи – група "А" и група
"Б". В група "А" се включват 7-ият, 10-ият, 11-ият и
14-ият от класирането след първата фаза.
В група "Б" се включват 8-ият, 9-ият, 12-ият и 13-ият
от класирането в първата фаза. Отборите от всяка
група играят по два мача всеки срещу всеки при
разменено гостуване.
Мястото в класирането от Първата фаза е и
съответния номер по Таблицата на Бергер при
изготвяне на програмата за втората фаза.
в) Във втората фаза отборите запазват точковия си
актив от първата фаза
3. След приключване на мачовете в групите по т.
2, буква „б“, се оформят 2 (два) потока:
3.1. Първи поток:
а) Отборът, заел първо място в група "А" играе с
отбора, заел второ място в група "Б". Отборът, заел

второ място в група "А" играе с отбора, заел първо
място в група "Б". Играе се по системата на
отстраняване в 2 (два) мача, съгласно условията на
чл. 19, ал. 2. ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин в първата
среща е отборът с по-слабо класиране в групата си.
б) Крайните победители по буква а, играят един
срещу друг във финал от 2 (два) мача на разменено
гостуване, съгласно условията на чл. 19, ал. 2. ал. 3,
ал. 4 и ал. 5. Домакин в първата среща е отборът с
по-ниско класиране от първата фаза на
първенството.
При условие, че един от двата отбора по буква „б“
спечели турнира за Националната купа на България,
финалът не се провежда и другият отбор се изправя
директно срещу отбора от първата шестица
съгласно буква „в“.
в/ Победителят по буква „б“, играе срещу отбора от
първата шестица, заел последното място, даващо
право на участие в Турнира "Лига Европа" за сезон
2019/2020. Победителят се излъчва по системата на
отстраняване в една среща, съгласно условията на
чл. 19, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин в срещата е
отборът от първата шестица. Срещата не важи при
определяне на крайното класиране. Победителят
получава правото да представлява България в
Турнира "Лига Европа" за сезон 2019/2020 г.
Крайният списък с отбори, представящи България в
Европейските клубни турнири, се определя спрямо
лицензионните критерии, след изиграване на
последния мач за сезон 2018/2019 г.
3.2. Втори поток:

а/ Отборът, заел трето място в група "А" играе с
отбора, заел четвърто място в група "Б". Отборът,
заел четвърто място в група "А" играе с отбора, заел
трето място в група "Б". Играе се по системата на
отстраняване в 2 (два) мача, съгласно условията на
чл. 19, ал. 2. ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин в първата
среща е отборът с по-слабо класиране в групата си.
б/ Крайните победители от мачовете по буква „а“
играят един срещу друг във финал от 2 (два) мача на
разменено гостуване, съгласно условията на чл. 19,
ал. 2. ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин в първата среща е
отборът с по-ниско класиране от първата фаза на
първенството. Победителят запазва мястото си в
Първа професионална лига за сезон 2019/2020 г.
в/ Отборът, загубил мачовете по буква „б“ играе
бараж с класиралия се на трето място във Втора
професионална лига по системата на отстраняване в
една среща на неутрален терен, съгласно условията
на чл. 19, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Символичен
домакин е отборът от по-горната група.
Победителят в срещата получава право на участие в
Първа професионална лига за сезон 2019/2020 г.
Загубилият отбор участва във Втора професионална
лига през сезон 2019/2020 г.
г/ Отборите, загубили мачовете по буква „а“ играят
един срещу друг в 2 (два) мача на разменено
гостуване, съгласно условията на чл. 19, ал. 2. ал. 3,
ал. 4 и ал.5. Домакин в първата среща е отборът с
по-слабо класиране в групата си. Отборът, загубил в
двете срещи, участва във Втора професионална
лига през сезон 2019/2020 г.

Победителят от двете срещи играе бараж с отборът,
класирал се на второ място във Втора
професионална лига по системата на отстраняване в
една среща на неутрален терен, съгласно условията
на чл. 19, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Символичен
домакин е отборът от по-горната група. Победителят
в срещата получава право на участие в Първа
професионална лига за сезон 2019/2020 г.
Загубилият оотбор участва във Втора
професионална лига през сезон 2019/2020 г.
(2)
Ако изрично не е предвидено друго, останалите
първенства по чл. 1, се провеждат по кръговата система:
всеки срещу всеки с разменено гостуване в цикъл ЕСЕН
- ПРОЛЕТ.
(3)
Есенният полусезон във всички първенства по чл. 1,
започва с първия изигран мач за сезон 2018/2019 г. и
завършва с последния изигран мач за календарната 2018
г.
(4)
Пролетният полусезон във всички първенства по
чл. 1, започва с първия изигран мач за календарната 2019
г. и завършва с последния изигран мач за сезон 2018/2019
г.
(5)
Квалификационни срещи (плейофи или баражи)
или турнири в случаите, когато Наредбата предвижда
такива, се провеждат по системата на елиминиране от
една или две срещи.
ЧЛЕН 3.

Администрация и организация на първенствата и
турнирите.
(1) Държавните първенства за Първа професионална лига
и за Втора професионална лига се администрират,
организират и провеждат от БФС, с помощта и
съдействието на БПФЛ.
(2) Турнирът за Националната купа на България
(„Купата на България“) се организира и провежда от БФС
и БПФЛ.
(3) Елитните първенства - юноши старша възраст (U-19),
юноши младша възраст (U-17) и деца (U-15)
се
администрират, организират и провеждат от Отдел

„Спортно-технически“ (ОСТ) и отдел „Детско-юношески
футбол“ (ДЮФ) при БФС.
(4) Държавните първенства за Трета лига (аматьорска),
в с и ч к и други първенства и турнири се администрират,
организират и провеждат от БФС (ЗС и ОС на БФС) и
АФЛ.
ЧЛЕН 4.

Начин на класиране.
(1) В първенството за Първа професионална лига, както и
в първенства, провеждани по кръговата система, на
всички равнища (нива), на отбора-победител във всяка
футболна среща се начисляват 3 (три) точки; при
равен резултат двата отбора получават по 1 (една)
точка, а на загубилия футболната среща отбор не се
начисляват точки. При пряко отстраняване в една или в
две срещи (когато такова е предвидено) точки не се
присъждат.
(2) Временното и крайното класиране на отборите във
всяка лига (за първо и второ ниво), съответно група, се
извършва по броя на спечелените точки.
Крайното класиране на отборите от 7-мо до 14-то място в
Първа професионална лига се извършва по следния
начин:
Отборите класирали се на 1-во и 2-ро място в групите на
втората фаза оформят класирането от 7-мо до 10-то
място, съответно класиралите се на 3-то и 4-то място в
групите на втората фаза оформят класирането от 11-то
до 14-то място, съобразно елиминационните срещи
помежду им. При условие, че няма такива срещи на едно
ниво, се взема предвид точковия актив след втората
фаза.
(3)
При
равенство
на
точките
се
прилагат
последователно следните принципи:
а) Ако два отбора имат еднакъв брой точки, по-предно
място в общото класиране получава отборът, който
има по-добър резултат в срещите помежду им или е
отбелязал повече голове на чужд терен в срещите
помежду им. При равенство на двата показателя, се
прилагат последователно изискванията на букви "в", "г",
"д" и "е".
б) Ако три и повече отбора имат еднакъв брой точки,
класирането им се извършва чрез ново класиране по

резултатите от срещите помежду им. При равенство в
точките, головата разлика и по-големия брой на
отбелязаните голове, се прилагат последователно
изискванията на букви "в", "г", "д" и "е", както следва:
в) По-добра голова разлика в генералното класиране;
г) По-голям брой на отбелязаните голове в генералното
класиране;
д) Класиране по спортсменство.
е) Жребий.
(4) Допустимо е точковият резултат на даден отбор, както
при временното, така и крайното класиране, да е
отрицателна величина, поради наложено наказание
„отнемане на точки“ („отрицателен точков актив“).
(5) Ако даден отбор е завършил първенството с
отрицателен точков актив, последният се запазва за
следващото първенство, независимо от нивото или
групата, в която отборът ще се състезава.
(6) Ако наказанието „отнемане на точки“, е наложено в
периода между две първенства и не се отнася за
приключилото първенство, отборът започва новия сезон с
отрицателен точков актив, определен според наложеното
наказание.
(7) Срещите при деца - „футбол 5“ на всички нива,
завършват с резултат, но не се прави класиране.
ЧЛЕН 5.

Принципи за попълване състава на групите.
(1) Съставът на ППЛ, ВПЛ и всички групи, изброени в чл.
1, се попълва въз основа на последователно прилагане
на следните принципи:
1. Отпадналите от по-горно ниво.
2. Запазилите мястото си в съответната лига или група,
съобразно класирането си в предходното първенство.
3. Влезлите директно от по-долното ниво.
4. Влизане чрез квалификации.
5. Участвалите в квалификации по обратен ред на
отпадането им и след произнасяне от съответния
администриращ орган.
6. Влизането и изпадането на „Вторите отбори” на ФК от
Първа професионална лига, участници във Втора
професионална лига, се определят в съответствие с чл.
8.
7. За футболните групи „U-17” и „U-19” важи класирането

и условията от първенството за сезон 2017/2018 г.
(2) При отказ на отбор от Първа професионална лига,
Втора професионална лига или Трета лига (аматьорска)
преди започване на първенство, съставът на съответната
лига/група се попълва, при необходимост, с отбор от
непосредствено следващото по низходящ ред ниво, по
условията на ал. 1, точки 3, 4 и 5. Ако се попълва група
от Трета лига (аматьорска) или група от по-долно ниво,
то попълването се извършва и при спазване на
териториалното деление.
(3) Не се допуска попълване с отбор, изпаднал от същата
лига или група според класирането от предходното
първенство.
(4) Спортно-техническите критерии за ФК с отбор от
Първа лига, съответно Втора лига се прилагат, само ако ФК
е получил лиценз за съответното ниво.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА
ЧЛЕН 6.

Първенство на Първа професионална лига
(1) Отборът, класирал се на първо място съгласно чл. 2, ал.
1,т. 2, буква „а“, се обявява за Шампион на България.
а/) Той придобива правото на участие в Турнира на УЕФА
„Шампионска лига“ (ШЛ) от етап, определен от
коефициента на УЕФА.
б) при класиране на отбора в груповата фаза на ШЛ,
юношеският му отбор „Старша възраст“ добива право на
участие в Юношеска шампионска лига на УЕФА за сезон
2019/2020.
(2) Когато има равенство в показателите по чл. 4, ал. 3
букви от "а" до "д" вкл., се прилагат последователно
следните процедури:
а) Шампионът на България, се определя в допълнителна
футболна среща на неутрален терен.
б) Когато резултатът в допълнителната футболна среща
е равен, се играят две продължения по 15 минути.
При ново равенство се изпълняват наказателни
удари до излъчване на Шампион на България.
в) При равенство между повече от два отбора по чл.
4, ал. 3 букви от "а" до "д" вкл., за определянето на

Шампиона на България се играе турнир помежду им, на
неутрален терен, по системата "всеки срещу всеки" от
по една футболна среща. Класирането се определя
съгласно принципите на чл. 4.
(3) Съответният брой отбори, следващи в крайното
класиране след шампиона, според квотата на УЕФА,
придобиват право на участие в турнира на „Лига Европа“
съобразено с условията на чл. 2, т. 3.1, буква „в“.
(4) По низходящия ред в крайното класиране отборите
придобиват право на участие в други официални
международни турнири, съгласно регламента им.
(5) Изпадането на отбори от Първа професионална лига
се определят съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3.2, букви „в“, „г“ и
„д“.
(6) При наказание „преместване на отбор в по ниска група
или ниво“ по отношение на отбор от Първа
професионална лига, наложено в хода на първенството,
отборът се счита за изпаднал и през следващия сезон
се състезава във Втора професионална лига, ако получи
лиценз за нея.
(7) При наказание „отнемане на лиценз за
професионалния футбол“, отборът се счита за
изпаднал и започва следващото първенство в
съответната група от Трета лига.
(8) Отбор, незапочнал първенството или напуснал по
свое желание състава на Първа лига в хода на
първенството, се счита за изпаднал и през следващия
сезон се състезава в съответната група от Трета лига.
(9) В случай, че един или повече отбори от състава на
Първа лига не започнат първенството и/или в хода на
същото напуснат и/или бъдат преместени в по-ниска
група или ниво (включително поради отнемане на лиценз
или изключване на ФК), то съставът на Първа лига за
следващото първенство се попълва съответно от
състава на и според крайното класиране във Втора лига (по
реда от първото място в крайното класиране към
низходящите) с решение на администриращия орган. .
ЧЛЕН 7.

Първенство на Втора професионална лига
(1) Отборът, класирал се на 1 (първо) място във Втора
професионална лига, се включва директно в състава на
Първа лига за сезон 2019/2020 година. Отборите,

класирали се на второ и трето място, получават право на
участие в мачове за класиране в Първа професионална
лига съобразно чл. 2, ал. 1, т. 3.2, букви „в“ и „г“.
(2) Отборите, заели последните две места в крайното
класиране на Втора лига, отпадат директно в състава на
групите от Трета лига на териториален принцип за сезон
2019/2020 година.
(3) При дисциплинарно наказание „преместване на отбор
в по-ниска група или ниво“ по отношение на отбор от
Втора лига, наложено в хода на първенството, отборът
се счита за изпаднал и през следващия сезон се
състезава в съответната група от Трета лига.
(4) Отбор, незапочнал първенството или напуснал по
свое желание състава на Втора лига в хода на
първенството, се счита за изпаднал и през следващия
сезон се състезава в съответната областна група от найниското ниво.
(5) При дисциплинарно наказание „отнемане на лиценз“,
отборът се счита за изпаднал и започва следващото
първенство в съответната група от Трета лига.
(6) В случай, че един или повече отбори от състава на
Втора лига не започнат първенството и/или в хода на
същото напуснат и/или бъдат преместени в по-ниска
група или ниво (включително поради отнемане на лиценз
или изключване на ФК), то съставът на Втора лига за
следващото първенство се попълва съответно от
състава на и според крайното класиране на четирите групи
от Трета лига, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 и т. 5.
ЧЛЕН 8.

Условия за ФК с участие на отбори в различни нива
на първенство „мъже“.
(1) За целите на чл. 8 и другите съответно приложими
разпоредби:
а) "Основен отбор" означава отборът на ФК в по-горно
ниво на първенствата „мъже“ ;
б) "Втори отбор" означава отбор, създаден от ФК който
ще се състезава в по-ниско ниво на първенствата „мъже“
при БФС;
(2) Условия за участие на ФК от Първа лига с отбор във
Втора лига:

1. Право на участие имат заявили участие от сезон
2018/2019 с право на участие три сезона считано от сезон
2018/2019 г., при спазване на следните изисквания:
а) ФК, който към 01.03.2018 г. има неплатени или
просрочени суми към служители, разсрочени задължения
или който не е получил лиценз за Първа лига за сезон
2018/2019 г. от Лицензионната комисия при БФС, няма
право на участие с „Втори отбор” във Втора лига.
б) „Вторият отбор” спазва условията по чл. 8, ал. 2 за
участие във Втора лига, но няма право на участие в
турнира за Купата на България.
в) „Вторият отбор” няма право на влизане в Първа лига,
независимо от класирането му, но може да изпадне от
Втора лига в съответствие със спортните му резултати и
според крайното класиране във Втора лига.
2. За участието на „Втори отбор”, ФК е длъжен да внесе в
БФС, до 10 (десет) дни преди датата, определена за
тегленето на жребия за изготвяне на програмата на Втора
лига, сума в размер на 50 000 (петдесет хиляди лева) за
всеки сезон от тригодишния период. Внесените суми за
„Втори отбор” се разпределят поравно между другите ФК
от Втора лига (като обезщетение за провеждане на повече
мачове). В случай, че ФК не внесе в срок сумата от 50 000
лева, то ФК губи право на участие с „Втори отбор“ във
Втора лига.
3. Клубовете могат да записват в протоколите на мачовете
на „Втория отбор”:
а) В протокола на срещата на „Втория отбор”
задължително трябва да са вписани не по-малко от десет
футболиста, тренирали на местно ниво.
б) „футболист, трениран на местно ниво” означава
футболист, който е бил регистриран в БФС за период,
съответстващ на три сезона, между 15 и 21-години,
включително;
в) двама футболисти от страни извън ЕС, от щата на
Основния отбор, като се спазва т. 4, б. „в”;
г) футболисти от щата на Основния отбор, от юношеските
и/или детските формации на ФК, като се спазва т. 4, б. „в”.
4. Срещата на „Втория отбор” не може да се провежда в
същия ден, в който е срещата на „Основния отбор”.

а) Футболист, участвал в друго първенство на БФС
(първенството на юношески или детски отбори), може да
участва във „Втория отбор” по всяко време;
б) Футболист, участвал във „Втория отбор” или в срещи от
друго първенство на БФС (първенството на юношески или
детски отбори), може да участва в „Основния отбор” по
всяко време;
в) Футболист, участвал в мач на „Основния отбор”, може
да участва във „Втория отбор” само след изтичането на 72
часа, от края на първия мач до началото на втория мач.
г) Футболист, участвал в мач на „Основния отбор” или във
„Втория отбор”, може да участва в друго първенство
(първенството на юношески или детски отбори), само след
изтичането на 72 часа, от края на първия мач до началото
на втория мач.
5. ФК, който след приета заявка за участие, откаже участие
на „Втория отбор” във Втора лига преди началото на
първенството, не започне първенството или преустанови
участие в хода на същото, в който и да било от сезоните
на тригодишния период по ал. 2, б. „г”, се наказва с
имуществена санкция в размер на 10 000 (десет хиляди)
лева.
6. Наказанието по предходната алинея се налага в
началото на спортния сезон, следващ този, през който е
извършено нарушението по т. 5.
7. За извършените нарушения от дисциплинарен характер
се прилага Дисциплинарният правилник на БФС при
спазване на следните особености:
а) На състезател, преминаващ на полусезона във
ФК от Първа лига се зачитат получените картони само в
„Основния отбор”.
б) На състезател, преминаващ на полусезона във
ФК от Втора лига се зачитат получените картони само във
„Вторият отбор”.
в) При условие, че състезателят е взел участие само
в „Основния отбор” или съответно само във „Втория
отбор”, в следващия клуб независимо в коя лига е, се
зачитат картоните, получени в първенството в което
състезателят е участвал.
г) При наложено наказание ССП състезателят го
изтърпява в новия клуб, независимо в кое първенство е
наложено.

8. В случай, че „Втори отбор” постигне класиране на място,
даващо право на директно влизане/право на бараж за
Първа лига, правата се ползват от ФК, чийто отбор е
непосредствено следващ в класирането (доколкото този
отбор не е „Втори отбор“).
9. В случай, че „Основният отбор” изпадне във Втора лига,
то „Вторият отбор” изпада автоматично в Трета лига на
териториален принцип, независимо от класирането си по
време на сезона, като неговото място се заема от отбора
във Втора лига с най-добро класиране в местата за
изпадане (доколкото този отбор не е „Втори отбор“).
10. При подаване на заявка за участие на „Втори отбор”
във Втора лига, задължително се заявява лицензиран
стадион за провеждане на срещи от Първа лига или Втора
лига.
(3) Състезателите във ФК с отбори в Трето, Четвърто или
Пето ниво съобразно чл. 1, имат право да играят както
следва:
а) Състезатели, родени преди 31.12.1999 г., играят само
където са картотекирани.
б) Състезатели, родени след 01.01.2000 г., с
професионални договори и картотекирани в отбори от
Първа и Втора лига, могат да играят в отбора където са
картотекирани и в детско-юношеските отбори на клубате
спазвайки възрастовото ограничение.
в) Състезатели, картотекирани в ДЮШ към клуба или
родени след 01.01.2000 г., могат да играят във всички
отбори към клуба, но се спазват условията на чл. 14, ал.
8 и чл. 8, ал. 2, т. 4, букви „а“, „б“, „в“ и „г“, където за
„Основен отбор” се смята отборът в по-горно ниво, а за
„Втори отбор” се счита отбора от по-ниско ниво.
ЧЛЕН 9.

Първенство на Трета лига (аматьорска).
(1) Отборите, класирали се на първо място в групите от
Трета лига, се включват директно в състава на Втора лига
за сезон 2019/2020 година (при условие, че получат
необходимия лиценз).
(2) Отборите, класирани на последните две места в
групите от Трета лига, отпадат на териториален принцип
в съставите на съответните областни групи за сезон
2019/2020 г.

(3) При изпадане на повече от един отбор по спортни
критерии от Втора лига на територията на дадена група
от Трета лига, броят на допълнително отпадащите от
групата от Трета лига отбори, се увеличава по обратния
ред на класирането.
(4) При изпадане на отбор от Първа лига или Втора лига
поради налагане на дисциплинарно наказание „отнемане
на лиценз“ или поради неполучаване на лиценз, с
решение на администриращия орган, съответната група
от Трета лига може да бъде увеличена над ограничението
по чл. 1, ал. 1, т. 3.
(5) Когато не е налице отбор, изпадащ от Втора лига, на
териториален принцип, в съответната група от Трета
лига, броят на отборите за попълване състава на тази
група от квалификационните срещи се увеличава.
(6) Отбор, напуснал Трета лига, се счита за изпаднал и
през следващия сезон може да се състезава в
съответната група от по-долното ниво, без право на
участие в квалификации за попълване състава на група
от Трета лига
в продължение на една спортносъстезателна година.
(7) Правилото на ал. 6 се прилага и при налагане на
дисциплинарно наказание „преместване на отбор в пониска група или ниво“ по отношение на отбор от Трета
лига, както и в случаите, когато отбор от Трета лига не
започне първенството или в хода му го напусне.
(8) При незапочване, напускане или изваждане на повече
от два отбора от състава на която и да било група от
Трета лига, въпросът за попълването й се решава чрез
квалификации или по решение на администриращия
орган.
(9) За попълване съставите на групите на Трета лига се
провеждат квалификационни срещи или турнири на
територията на четирите групи от Трета лига, съответно с
центрове София, Велико Търново, Пловдив и Варна,
между областните първенци по допълнително указание
на БФС или ЗС на БФС.
ЧЛЕН 10.

На областните групи
(1) Посочените в чл. 1, ал. 1, т. 3 областни центрове
излъчват по един областен първенец - представител за
попълване състава на съответната група от Трета лига на

териториален принцип чрез квалификация.
(2) Попълването и изпадането на и от областните групи и
движението към и от тях се извършва по указания на ЗС
и ОС на БФС. Тези указания за всеки ЗС и ОС на БФС,
в съответствие с изискванията на чл. 5, се оповестяват
преди започване на първенствата в съответните групи.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВЕНСТВАТА В
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ФУТБОЛ
ЧЛЕН 11.

ЧЛЕН 12.

Областни първенства за подготвителни групи, деца,
юноши младша и юноши старша възраст.
(1) Първенствата се провеждат на територията на
съответния Областен съвет.
(2) Първенствата за деца между отборите на ФК на
територията на областите се провеждат с участието на
най-малко осем отбора, по кръговата система.
(3) Първенствата за юноши младша възраст между
отборите на ФК на територията на областите се
провеждат с участието на най-малко осем отбора в по
кръговата система.
(4) Първенствата за юноши старша възраст между
отборите на ФК на територията на областите се
провеждат с участието на най-малко осем отбора по
кръговата система.
(5) ОС на БФС провеждат първенства и турнири до
дванадесет години (подготвителни групи).
Зонални първенства за деца, юноши младша и юноши
старша възраст.
(1) Зонални първенства за деца, юноши младша и
юноши старша възраст, се провеждат от четирите
зонални съвета на БФС съобразно делението
посочено в чл. 1, ал. 1 т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „г“.
(2) В отделната зона може да се сформират подгрупи.
(3) Съставите на групите се формират както следва:
1. представителите на ФК от Първа лига и Втора лига;
2. представители на аматьорски ФК по преценка на
администриращия орган, желание на ФК и в съответствие
с изискванията на чл. 20.

ЧЛЕН 13.

Държавни първенства
(1) Държавно първенство U-15:
– Отборът, класирал се на първо място в групата се
обявява за държавен първенец.
- След приключване на първенството последните два
класирали се отбора изпадат.
- Групата се попълва чрез квалификация с пълен жребий
между представители на четирите зонални съвета на
БФС. Избраните две двойки в една среща на неутрален
терен, излъчват двата отбора, които попълват групата за
сезон 2019/2020 година.
- Изисква се Лицензиран треньор с минимум UEFA „A
“ лиценз.
(2) Държавно първенство U-17:
- Отборът, класирал се на първо място в групата се
обявява за държавен първенец.
- След приключване на първенството последните два
класирани отбора изпадат.
- Групата се попълва чрез квалификация с пълен жребий
между представители на четирите зонални съвета на
БФС. Избраните две двойки в една среща на неутрален
терен, излъчват двата отбора, които попълват групата за
сезон 2019/2020 година.
- Изисква се Лицензиран треньор с минимум UEFA „А“
лиценз.
(3) Държавно първенство U-19:
- Отборът, класирал се на първо място в групата се
обявявва за държавен първенец.
- След приключване на първенството последните два
класирани отбора изпадат.
- Групата се попълва чрез квалификация с пълен жребий
между представители на четирите зонални съвета на
БФС. Избраните две двойки в една среща на неутрален
терен, излъчват двата отбора които попълват групата за
сезон 2019/2020 година.
- Изисква се Лицензиран треньор с минимум UEFA „А“
лиценз.

ЧЛЕН 14.

Общи изисквания за ДЮФ.
(1) ФК, участващи с отбори в първенства „Мъже“ са

длъжни да изграждат и поддържат структури на детскоюношеския футбол, съответно както следва:
1. За ФК с отбор от Първа лига - подготвителни групи и 3
(три) отбора: деца, юноши младша възраст и юноши
старша възраст, като:
а) Деца - участват в Елитна група U-15, зонални или
областни първенства;
б) Юноши-младша възраст - участват в Елитна
юношеска група U-17, зонални или областни групи;
в) Юноши-старша
възраст - участват в Елитна
юношеска група U-19, зонални или областни първенства.
г) Междинните възрасти участват в турнирите за купите
на БФС.
2. За ФК с отбор от Втора лига - подготвителни групи и 3
(три) отбора: деца, юноши младша възраст и юноши
старша възраст, като:
а) Деца – участват в Елитна група U-15, зонални или
областни първенства;
б) Юноши-младша възраст - участват в Елитна
юношеска група U-17, зонални или областни
първенства.
в) Юноши-старша
възраст - участват
в Елитна
юношеска група U-19,
зонални или областни
първенства.
3. За аматьорски ФК с отбор от Трета лига – деца и по
избор - юноши младша или юноши старша възраст, които
участват задължително в администрираните първенства
по футбол от ЗС (ОС) на БФС.
4. За аматьорски ФК с отбор в областните групи - е
необходимо да имат отбор/и - деца, юноши младша или
старша възраст, които да участват в първенства на БФС.
Забележка: Когато в някои ОС на БФС, отборите от
подготвителни групи, деца, юноши младша и старша
възраст не са достатъчно по брой, се допуска
обединяването им от два съседни ОС, които
сформират една група с най-малко
осем отбора,
администрирана от този ОС, който участва с по-голям
брой отбори.
(2) Право на участие в първенствата от системата на
Детско-юношеския футбол имат:
а) подготвителни групи – футболисти, навършили 10
години към датата на картотекиране.

б) Деца - родени след 1 януари 2004 г.
в) Юноши-младша възраст - родени след 1 януари 2002
г.
г) Юноши-старша възраст - родени след 1 януари 2000
г.
д) в детско-юношеския футбол може да бъдат
картотекирани чуждестранни състезатели от държави
извън ЕС, само ако имат издадено валидно разрешение
за продължително пребиваване в страната. Не се допуска
картотекиране само с виза за пребиваване.
(3) Срещите от Елитните групи U-15, U-17 и U-19 се
обезпечават с оборудвани линейки.
(4) Състезанията
от областните, зоналните и
държавните първенства и турнири в ДЮФ се провеждат
задължително на тревист терен или изкуствено тревно
покритие и с осигурена охрана, съгласно изискванията на
Наредбата за сигурността на спортните обекти и
ЗООРПСМ.
(5) Срещите от първенството на Елитна Юношеска група
U-19 се провеждат задължително на тревист терен в
периода от 1 април до 30 октомври на съответната
календарна година.
(6) В срещите децата играят с гуменки или с футболни
обувки (с гумени или пластмасови бутони), както и с
предпазни кори, а юношите - младша и старша възраст задължително с футболни обувки и с предпазни кори.
(7) Във всички състезания в детско-юношеския
(ученически) футбол продължения не се играят. При
равенство в редовното време победителят се определя
след изпълнение на наказателни удари.
(8) Състезател в отборите на ФК за деца и юноши
младша възраст няма право да играе в рамките на два
последователни дни повече от една официална
футболна среща.
(9) При срещи на елиминиране с разменено гостуване,
ако една от срещите не е проведена по причина на
единия от отборите или ФК, на този отбор се присъжда
служебна загуба при резултат 0:3 и в двете срещи
(отборът се изключва/ отстранява от по-нататъшно
участие).
(10) Срещи от първенствата за деца и юноши могат да
бъдат отлагани при повикване в национален отбор на

най-малко трима състезатели от отбор.
(11) Срещите от финалната фаза на турнира за Купата
на БФС за всички възрастови групи се администрира,
организира и провежда от ОСТ - ДЮФ.
(12) Разходите на отборите при участието им във
финалната фаза на срещите от турнира за Купата на
БФС са за сметка на ФК (транспорт, хотел, храна).
Разходите по организацията на финалните срещи са за
сметка на БФС.
(13) Във финалните фази на срещите от турнира за
Купата на БФС наложените наказания – лишаване от
състезателни
права в зоналните и областни
първенства, се зачитат и изтърпяват.
(14) При представянето на отборите за финалната
фаза, ЗС на БФС задължително представят в БФС
списък на състезателите, лишени от състезателни права.
(15) Състезатели деца, чиито отбори са отпаднали от
финалната фаза, могат да продължат участието си в
друга възрастова група, като изтърпяват наказанието си
лишаване от състезателни права, ако имат такова, в
другата възраст.
(16) Прилага се следната процедура за повикване на
футболист на ФК, за участие в национален отбор в
детско-юношеския футбол, на дати извън календара
на УЕФА/ФИФА:
а) 15 (петнадесет) дни преди датата на сбора на
националния отбор, Отдел за развитие на детскоюношески и масов футбол изпраща повиквателни за
футболистите.
б) ФК е длъжен в срок до 48 часа да отговори, като
потвърди или откаже участието на футболиста.
в) Липсата на отговор в срока по буква „б“ се приема за
съгласие за участието на футболиста.
г) При налагане на наказание за неявяване на футболист,
Ръководството на Отдел за развитие детско-юношески и
масов футбол има право да преценява дали този
състезател да бъде повикан отново.
(17) Първенството на Елитните юношески групи U-15, U17 и U-19 се провежда по вътрешен акт, издаден от
ОСТ. Съдийските такси за елитните групи се изплащат от
БФС.

ДРУГИ ПЪРВЕНСТВА
ЧЛЕН 15.

(1) Държавните първенства и турнири за жени, както
и отрасловите първенства и турнири за ученици,
работници, ветерани, студенти, малки населени
места, мини-футбол, футзал, футбол 5, футбол 7,
футбол 9, футбол 11, жени, девойки, плажен футбол,
военнослужещи и други, се провеждат по отделна
наредба и/или указание на БФС, съответно на АФЛ.
(2) Първенствата се администрират от БФС, съответно от
Аматьорската футболна лига.
(3) БФС участва в организацията и провеждането на
финалната фаза на Ученическите игри.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ТУРНИРИ
ЧЛЕН 16.

Турнир за Националната купа на България.
(1) Турнирът за Националната купа на България („Купата
на България“) се организира и провежда от БФС и БПФЛ.
(2) В турнира за Купата на България има право на
участие по един мъжки отбор от всички ФК - членове
на БФС, които писмено са заявили участието си и са го
защитили при условията на тази Наредба.
(3) Турнирът се провежда в две фази:
1. предварителна фаза
- участват всички желаещи футболни клубове с
аматьорски статут от Трета лига и областните групи;
- всеки ОС на БФС излъчва по един представител на
областта, който участва в зоналния турнир за
определяне на представители на зоната;
- по система, регламент-график и програма на базата
на представените от ОС на БФС отбори, ЗС на БФС
излъчват и представят в БФС
(3) три отбора
разпределени както следва: Югозападна - 1 отбор,
Югоизточна - 1 отбор, Северозападна и Североизточна
група - общо 1 отбор, представители за финалната фаза;
- за излъчване на зонални представители, се играе по

системата на отстраняване в една среща, като домакин
е отборът от по-долната група. Ако двата отбора са на
едно ниво, домакинството се определя чрез жребий.
- Представителите трябва да бъдат излъчени и
поименно заявени в срок до 17.00 часа на 10.09.2018 г.
2. финална фаза
- участват излъчените от предварителната фаза 3 (три)
аматьорски отбора, на ФК от Втора лига - 15 отбора и на
ФК от Първа лига - 14 отбора: общо 32 /тридесет и два/
отбора.
4) Финалната фаза на турнира се провежда в 5 кръга.
I-ви кръг - 1/16 финал
Излъчените от предварителната фаза 3 /три/ отбора, 15
(петнадесет) отбора от Втора лига и 14 (четиринадесет)
отбора от Първа лига се разпределят за дирижиран
жребий, както следва:
Първа урна - отборите от Първа лига и двата отбора с
най-челно класиране
от Втора лига през сезон
2017/2018 и не влезли в Първа лига - общо 16 отбора,
Втора урна - останалите 13 (тринадесет) отбора от
Втора лига и 3 (три) аматьорски отбора, представени от
ЗС на БФС - общо 16 отбора.
Чрез жребий се определят 16-те /шестнадесет/ двойки
отбори. Победителите излъчват 16 (шестнадесет) отбора,
продължаващи във втори кръг.
Регламент на кръга:
Участват 32 (тридесет и два) отбора.
Отборите от Втора урна са домакини на срещите.
Победителите се излъчват по системата на отстраняване
в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19,
ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5
II-ри кръг - 1/8-финали
Класиралите се от 1-ви кръг 16 (шестнадесет) отбора,

чрез пълен жребий, определят осем двойки отбори,
които излъчват 8 /осем/ отбора, продължаващи в трети
кръг.
Регламент на кръга:
Участват 16 /шестнадесет отбора/.
Победителите
се
излъчват
по
системата
на
отстраняване в една футболна среща, съгласно
условията на чл. 19, ал.1, ал. З, ал. 4 и ал. 5.
Домакин на футболната среща е отборът, изтеглен първи
при жребия.
III-ти кръг - 1/4 финал
Класираните от 2-ри кръг 8 /осем/ отбора чрез пълен
жребий определят четири двойки, които излъчват 4
отбора, продължаващи в четвърти кръг.
Регламент на кръга:
Участват 8 /осем отбора/.
Победителите се излъчват по системата на отстраняване
в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19,
ал.1, ал. З, ал. 4 и ал. 5.
Домакин на срещата е отборът, изтеглен първи при
жребия.
IV-ти кръг - 1/2 финали
Класираните от трети кръг 4 /четири/ отбора чрез пълен
жребий определят две двойки, които излъчват двата
отбора - финалисти.
Регламент на кръга:
Участват четири отбора.
Победителите се излъчват по системата на отстраняване
в две футболни срещи съгласно условията на чл. 19, ал.
2, ал. З, ал. 4 и ал. 5.
Домакин на първата среща е отборът, изтеглен първи при
жребия.

Полуфиналните срещи се провеждат задължително на
стадион, лицензиран за Първа професионална лига.
V-ти кръг - финал
Двата отбора - победители от полуфиналите, във
финална футболна среща излъчват носителя на
Националната Купа на България за 2019 година.
Регламент на финала
а) Победителят се излъчва по системата отстраняване в
една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал.
1, ал. З, ал. 4 и ал. 5.
б) Финалната среща се провежда на Националният
стадион „Васил Левски” в София.
Символичен домакин на финала е победителят от
първата полуфинална футболна среща, изтеглена при
жребия от ІV-ти кръг.
в) Победителят във финалната футболна среща се
обявява за носител на Купата на България за 2019 г. и
придобива право на участие в турнира „Лига Европа“.
Когато носителят на Купата на България е и шампион на
страната, в турнира „Лига Европа“ участва клубът,
класирал се на 4-то място в крайното класиране на Първа
лига за сезон 2018/2019.
(5) Общи разпоредби.
а) Жребият за определяне на двойките във I, II, III и IV
кръгове от финалната фаза на турнира се тегли на
дата, място и час, определени от БПФЛ, но не покъсно от 72 часа преди определеното в графика начало
на съответните срещи.
б) Футболни клубове, включени чрез заявка или
директно в схемата на турнира, които се откажат от
участие или не се явят за среща по неуважителни
причини, губят правото на участие в следващото
издание на турнира за Купата на България и им се
налага имуществена санкция, както следва:
- ФК от професионалния футбол - 10 000 лв.
- ФК от аматьорския футбол
- 2 500 лв.
в) За всички дисциплинарни и други нарушения в срещи

от всички етапи на финалната фаза на турнира се
налагат санкциите, предвидени в Дисциплинарния
правилник на БФС.
г) Всички спорни въпроси по прилагането на чл. 16 се
решават
съгласно
съответно
приложимите
разпоредби тази Наредба от компетентните органи на
БПФЛ и БФС.
(6) Футболна среща за Супер-купата на България.
Непосредствено преди или след началото на сезон
2019/2020 г. се провежда официална футболна среща
за Суперкупата на България между Шампиона на
България и носителя на Купата на България. Когато
носителят на Купата на България е и Шампион на
страната на Носителя на Купата, във футболната среща
участва
финалистът
за
Купата
на
България.
Организацията на футболната среща и условията за
провеждането й се осъществяват от БПФЛ.
ЧЛЕН 17.

Турнир за Купата на Аматьорската футболна лига.
А. МЪЖЕ.
І. Етапи и начин на провеждане.
Първи етап. Областни първенства, проведени с
участието на отбори от ФК по програма на ЗС и ОС на
БФС.
Всички отбори от Трета лига задължително участват в
турнира за купата на Аматьорската футболна лига. При
отказ от участие на ФК се налага имуществена санкция в
размер на 750 лева.
Срок: септември - октомври 2018 г.
Втори етап: Квалификационни срещи с участието на
областните първенци до излъчване на 4 (четири) отбора
- по един от всяка зона от посочените в чл. 1, ал 1, т.
3. Квалификациите се провеждат и администрират от ЗС
на БФС.
Срок: ноември 2018 г. - март 2019 г.
За излъчването на 4-те зонални представители се
играе по системата на елиминиране в една среща, като

домакин е отборът от по-долна група. Когато двата
отбора са от едно ниво, срещата се играе на неутрален
терен.
Трети етап: Квалификационните срещи от третия
етап се провеждат в два кръга:
- I кръг - 1/2 финални срещи от по една футболна среща
на неутрален терен, определен от БФС и АФЛ.
Срок: април 2019 г.
- ІІ кръг - финална футболна среща, която излъчва
носителя на Купата на АФЛ. Т я се провежда на стадион
и в град, определени от БФС и АФЛ.
Срок: май 2019 г.
II. Система на провеждане на турнира.
Турнирът се провежда по системата на елиминиране в
една футболна среща. Ако в редовното време се получи
равен резултат, продължения не се играят. Победителят
се определя след изпълнение на наказателни удари.
III. Право на участие.
Във всички етапи право на участие имат футболисти,
които са редовно картотекирани и участват в момента на
квалификациите
от
името
на
отбора,
който
представляват за съответното първенство и в турнира
за Купата на АФЛ.
IV. Документи за правоучастие.
1. Футболен паспорт със снимка, заверен от ФК и от ЗС
или ОС на БФС, и периодичен медицински преглед.
2. Предсъстезателен медицински преглед.
V. Организация.
1. Администрирането на турнира се осъществява както
следва:
а) ръководството на състезанията от Първия етап се
осъществява от ЗС и ОС на БФС;
б) администрирането на срещите от Втория етап се
осъществява от ЗС на БФС;
в) администрирането на срещите от Третия етап - 1/2,
се осъществява от БФС и АФЛ.
г) финалната футболна среща се организира от Б Ф С

и АФЛ.
VI. Материални и финансови условия.
1. При провеждане на всички срещи, без полуфиналните
и финалната, отборът-домакин поема разходите по
организацията и провеждането на срещата (такси на
съдии, делегати, медицинско обслужване, охрана и др.),
а отборът гост - разходите по пътуване. При изиграване
на среща на неутрален терен разходите се поделят
между двата клуба.
2. Всички разходи по организацията и провеждането на
полуфиналните и финалната футболна среща се поемат
от Аматьорската футболна лига.
3. Всички разходи се извършват съгласно Финансовия
правилник за изразходване на средствата в системата на
БФС.
4. За всички неуредени въпроси се прилага Наредбата за
първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС
за сезон 2018/2019 г. и нормативните документи на БФС.
Б. ЖЕНИ.
Провежда се по указание на БФС и АФЛ.
ЧЛЕН 18.

Турнири в детско-юношеския футбол
(1) Купа на БФС.
Провежда се по указание на ОСТ-ДЮФ между 16-те
представители на зоните, посочени в чл. 1, ал. 1, т. 3, от
по две футболни срещи с жребий за домакинство, както
следва:
ЗС - София
- 5 отбора
ЗС - Пловдив
- 5 отбора
ЗС - Варна
- 3 отбора
ЗС - В. Търново
- 3 отбора
(2) Право на участие.
Деца - родени след 1 януари 2005 г.
Юноши младша - родени след 1 януари 2003 г.
Юноши старша - родени след 1 януари 2001 г.
Отборите от четирите зони да бъдат представени в
БФС - ОСТ до 8 октомври 2018 г. Срещите се провеждат
от 1/8 и 1/4 финал през месец октомври и месец

ноември 2018 г. Срещите от 1/2 и финалните срещи
за трите възрасти се провеждат през месец април
2019 година.
(3) Носителят на Купа БФС за юноши старша възраст,
родени след 01.01.2001 г., придобива право на участие в
юношеска лига на УЕФА.
Член 19.

Системи на турнирите.
(1) Система на отстраняване в 1 (една) среща.
При състезания по системата на отстраняването в една
футболна среща, ако се получи равен резултат в
редовното време, се изиграват две продължения по 15
минути, като в тях се разрешава извършването на
допълнителна четвърта смяна в участващите в срещата
отбори.
(2) Система на отстраняване в 2 (две) срещи.
При състезания по системата на отстраняването в две
срещи при разменено гостуване, при равенство от
двете футболни срещи, предимство има отборът,
отбелязал повече голове на чужд терен. При равенство
в този показател се изиграват две продължения по 15
минути, като в тях се разрешава извършването на
допълнителна четвърта смяна в участващите в срещата
отбори.
(3) Когато в продълженията по ал. 1 или ал. 2 остане
равен резултат, за определяне на победител се
изпълняват наказателни удари.
(4) Процедура по изпълнението на наказателни удари по
ал. 3:
а) по време на изпълнението на наказателните удари не
се позволява на игралното поле да присъстват външни
лица;
б) служебните лица, записани в съдийския протокол на
футболната среща, могат да влязат в игралното поле
преди изпълнението на наказателните удари само за
даване на указание, след което напускат същото.
(5) При изпълнението на наказателни удари се
процедира съгласно Правилата на играта футбол:
а) ако се изпълняват наказателни удари за определяне на
победителя
на
електрическо
осветление
и
осветлението се повреди, преди изпълнението на
наказателните удари да е завършило, съдията трябва да

изчака отстраняването на повредата и ако осветлението
не може да бъда възстановено, победителят се определя
чрез теглене на жребий.
б) ако осветлението се повреди преди да започне
изпълнението на наказателните удари за определяне на
победителя, съдията трябва да изчака отстраняването на
повредата и ако осветлението не може да бъде
възстановено, победителят се определя чрез теглене на
жребий
в) ако поради размирици на стадиона или друга причина
наказателни удари за определяне на победителя не могат
да се изпълнят, съдията трябва да изчака и ако
обстановката не позволява изпълнението, да определи
победителя чрез теглене на жребий;
г) при всички случаи, когато се тегли жребий за
определяне на победителя, това трябва да стане в
съблекалнята на съдиите, в присъствието на делегата,
съдиите, капитаните и ръководителите на двата отбора.
(6) При състезанията за аматьори, за всички възрасти,
продължения не се играят, а победителят, след
равенство в редовното време, се определя чрез
изпълнение на наказателни удари в съответствие с чл.
19, ал. 4 и 5.
(7) При присъждане на служебна загуба отборът/ФК,
станал причина за присъждане на служебна загуба, губи
право да продължи участието си в това издание на
турнира. В случаите на отстраняване в две срещи,
служебна загуба се присъжда и в двете срещи.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА
И ТУРНИРИ
ЧЛЕН 20.

(1) ФК с отбори съответно в Първа лига, Втора лига,
Трета лига, областни групи и юношески групи за
всички възрасти, задължително
участват
в
първенствата с всичките си отбори на съответните
нива, като осигуряват необходимите условия за
провеждане на тренировъчен и състезателен процес.
1. Условия в професионалния футбол.

а) Всеки ФК, участващ с отбор в Първа лига или Втора
лига, спазва задължително условията на Правилника
за статута на ФК - член на БФС.
б) Всеки ФК, участващ с отбор в Първа лига или Втора
лига, спазва задължително съответните условия и
изисквания на Наредбата за национално клубно
лицензиране.
в) Всеки ФК, който участва с отбор в Първа лига или
Втора лига, спазва задължително изискванията за
квалификационните степени и лицензи на треньорите от
"Статут на треньора по футбол в системата на БФС".
Треньорите на отборите от Първа лига и треньорите на
отборите от Втора лига сключват:
- Трудови договори с ФК на пълен работен ден (8 часа),
които регламентират взаимоотношенията им с ФК; и,
- Лицензионни договори ( по образец) за една година,
или до края на текущата спортно-състезателна година,
с БФС и съответния ФК, на основание на сключен
трудов договор между треньора по футбол и ФК
(лицензионният договор е тристранен договор, въз
основа на който треньорът упражнява треньорската
професия в съответния ФК за съответната спортносъстезателна година).
Всеки ФК с отбор в Първа лига, както и ФК с отбор във
Втора лига следва да депозират в БФС (Технически
комитет):
- в срок до 7 (сед ем) дни преди началото на
първенството за съответната спортно-състезателната
година оригинален екземпляр от трудов договор за
съответните длъжности:
За Първа лига:
- старши треньор на първия отбор - с УЕФА "ПРО"
Лиценз или с документ издаден от ТШФ пи БФС като
участник в курс за съответното ниво, приключващ до края
на календарната година, в която стартира спортно състезателният сезон.
- помощник-треньор на първия отбор - с УЕФА "А"
лиценз;
- треньор на вратарите на първия отбор - с УЕФА "А"
лиценз или минимум "В" ниво лиценз на БФС за треньор
на вратари;
- директор на ДЮШ - с минимум УЕФА "А" лиценз;

- старши треньори на най-малко 3 отбора от ДЮШ:
- юноши ст. възраст - с минимум УЕФА "А" лиценз;
- юноши - мл. възраст - с минимум УЕФА "В" лиценз;
- деца - с минимум УЕФА "В" лиценз.
За Втора лига:
- ст. треньор на първия отбор – с минимум УЕФА "А"
лиценз;
- помощник-треньор на първия отбор - с минимум
УЕФА "А" лиценз;
- директор на ДЮШ - с минимум УЕФА "А" лиценз;
За двете лиги:
- старши треньори на най-малко 3 отбора от ДЮШ:
- юноши ст. възраст - с минимум УЕФА "А" лиценз
- юноши мл. възраст - с минимум УЕФА "В" лиценз
- деца - с минимум УЕФА "В" лиценз
г) В отборите от Първа лига във всяка футболна среща
от първенството и в турнира за Купата на България имат
право на участие до 5 (пет) картотекирани състезатели
от страни извън Европейския съюз, като в протокола на
футболната среща могат да се запишат и да участват в
нея едновременно до 3 (трима) от тях.
д) Във Втора лига се разрешава картотекиране на не
повече от 1 (един) футболист от страна, извън
Европейския съюз, който следва да има сключен
действащ професионален договор с ФК. Надхвърляне
на това ограничение се допуска само за футболисти с
действащи договори при изпадането на отбора им от
Първа лига (в това число при наказание преместване в
по-долни ниво или група). Договорите на същите няма
право да бъдат удължавани и същите получават
състезателни права до изтичане на договорите им.
е) Отсъствието на до двама състезатели от отбор от
Първа лига или от Втора лига, поради включване в
състава на национални отбори, не е основание за
отлагане или пренасрочване на среща, и отборът
задължително участва в срещите си по програма от
първенствата съответно на Първа лига и Втора лига и
от турнира за Купата на България.

ж) За отбор от Първа лига, ФК има право да картотекира
футболисти както следва:
1. Свободни футболисти без изискване за развитие в
определен ФК или Асоциация - максимум до 25
футболисти.
2. Футболисти, тренирани във ФК с минимум 3 пълни
сезона (36 месеца) в периода от 15 – до 21 години,
независимо от възрастта.
3. Футболисти, тренирани във ФК – членове на БФС,
минимум 3 пълни сезона (36 месеца) в периода от 15 – до
21 години, независимо от възрастта.
4. Общият брой футболисти по предходните т. 1, т. 2 и т. 3
не може да надхвърля 40 (четиридесет) футболисти.
5. Неограничен брой футболисти, родени след 01.01.1997
г., с изиграни най – малко 2 /два/ пълни последователни
сезона от сезона на навършване на 16 години във ФК.
6. За участие в Първа лига, ФК задължително картотекира
най-малко 16 професионални футболисти по т. 1, 2, 3
и/или 5.
7. Срещите от Първа лига задължително се играят на
стадион с осветление, отговарящо на изискванията на ТВоператора за осветеност на игралното поле.
8. Срещите от Първа лига задължително се играят с
футболни топки, предоставени от БФС.
з) за отбор от Втора лига, ФК има право да картотекира
футболисти както следва:
1. Свободни футболисти без изискване за развитие в
определен ФК или Асоциация - максимум до 15
футболисти.
2. Футболисти, тренирани във ФК с минимум 3 пълни
сезона /36 месеца/ в периода от 15 – до 21 години,
независимо от възрастта.
3. Футболисти, тренирани във ФК – членове на БФС с
минимум 3 (три) пълни сезона (36 месеца) в периода от 15
– до 21 години, независимо от възрастта.
4. Общият брой футболисти по предходните т. 1, т. 2 и т. 3
не може да надхвърля 40 (четиридесет) футболисти.

5. Неограничен брой футболисти, родени след 01.01.1997
г. с изиграни най – малко 2 (два) пълни последователни
сезона от сезона на навършване на 16 години.
6. За участие във Втора лига, ФК задължително
картотекира минимум 4 (четири) професионални
футболисти по т. 1; 2, 3 и/или 5.
7. Всеки отбор от Втора лига задължително започва всяка
среща от Втора лига с включени в стартовия състав и на
терена 2-ма футболисти, родени след 01.01.1997 г.,
тренирани във ФК-членове на БФС най-малко 3
последователни сезона, които играят минимум 45
минути.
8. Като резервен състезател следва да бъде записан още
един футболист, роден след 01.01.1997 г. Той
задължително влиза като смяна при принудително
напускане (от здравно естество) на футболист по
предходното
изречение
преди
изтичането
на
първоначалните 45 минути.
9. По решение на треньорското ръководство, резервният
футболист по предходната т. 8 може да замени футболист
по т. 7 още през първите 45 минути.
10. При условие, че не бъдат представени състезатели
съгласно т. 7, срещата започва със съответния брой
състезатели по-малко. След изтичане на първите 45
минути отбора може да се допълни до единадесет
състезатели, като броят на допълнените футболисти се
приема за извършени смени.
и) Футболисти в юношеска възраст, картотекирани в отбор
от Първа лига или Втора лига с професионален договор,
имат право да се състезават в първенствата на юноши
младша и юноши старша възраст на ФК.
2. Условия за ФК с отбори в Трета лига.
а) ФК с отбори в Трета лига спазват задължително
условията на Правилника за статута на ФК - членове
на БФС.
б) ФК с отбори в Трета лига спазват задължително
условията и изискванията за квалификационни
степени и лицензи на треньорите от Статута на
треньора по футбол в системата на БФС.
Те следва да депозират в Зоналните съвети на БФС в

срок от 7 (седем) дни преди началото на първенството
оригинален екземпляр от договор, по силата на който
ФК е възложило на треньора, а последният е приел, да
изпълнява съответната длъжност като треньор (трудов
или граждански договор).
- старши треньор на първия отбор - с минимум
УЕФА "В" лиценз
- Старши треньор на най-малко два отбора от ДЮШ - с
минимум "С" лиценз на БФС.
При неизпълнение на тези задължения относно отбор
съответно от Първа лига, от Втора лига и Трета лига се
налагат наказания съгласно чл. 34 от Дисциплинарния
правилник.
Съгласно „Статута на треньора“, треньорът на отбора,
притежаващ „В“ лиценз, не може да бъде картотекиран и
като състезател в същия отбор.
в) ФК с отбори в Трета лига участват задължително в
областните и зоналните първенства с представителни
отбори - деца и по избор в същите първенства с отбори
за юноши младша и старша възраст.
г) ФК с отбори в Трета лига във всяка футболна среща от
първенството на Трета лига, от турнира за Купата на
България и АФЛ, имат право на участие на неограничен
брой чуждестранни състезатели от страни извън ЕС с
аматьорски статут, само ако имат издадено валидно
разрешение за продължително пребиваване в страната.
Не се допуска картотекиране само с виза за пребиваване.
д) Отсъствието на до двама състезатели от отбор от
Трета лига, поради включване в състава на национални
отбори, не е основание за отлагане или пренасрочване
на среща, и отборът задължително участва в срещите си
по програма от първенствата на Трета лига, от турнира
за Купата на България и Купата на АФЛ.
3. Условия за отборите от областните групи.
а) ФК с отбори в областните групи спазват задължително
условията на Правилника за статута на ФК - членове
на БФС.
б) ФК с отбори в областните групи спазват задължително
условията и изискванията за квалификационни степени и
лицензи на треньорите от Статута на треньора по
футбол в системата на БФС.

в) ФК с отборите в областните групи е необходимо да
имат отбор/и - деца, юноши младша или старша възраст,
които да участват в първенства на БФС.
г) ФК с отборите в "А" Областни групи, които ще участват
в
квалификации
за
влизане
в Трета лига,
задължително трябва да са участвали в настоящото
първенство - 2018/2019 г. с най-малко един отбор (деца,
юноши младша или старша възраст) с предварително
лицензиран треньор с минимум УЕФА „С” лиценз в
първенство на БФС.
д) В отборите от областните групи във всяка футболна
среща от областното първенство и от турнир за Купата на
България и АФЛ имат право на участие на неограничен
брой чуждестранни състезатели от страни извън ЕС с
аматьорски статут, само ако имат предварително
издадено валидно разрешение за продължително
пребиваване в страната. Не се допуска картотекиране
само с виза за пребиваване.
е) Отсъствието на до двама състезатели от отбор от
областните групи, поради включване в състава на
национални отбори, не е основание за отлагане или
пренасрочване на среща, и отборът задължително
участва в срещите си по програма от първенствата на
областните групи, от турнира за Купата на България и
турнира за Купата на АФЛ.
(2) Футболните клубове могат да имат само по един
отбор на едно и също ниво.
Ако два отбора от един ФК придобият право да играят в
една и съща група, ФК определя кой отбор остава в пониското ниво, а неговото место се заема от отбора,
следващ в класирането на съответната група.
(3) Не се разрешава на никого да тренира състезатели и
отбор, както и да ги ръководи по време на контролни
или официални срещи, ако не притежава диплома
и валиден лиценз за съответното ниво, съгласно Статута
на треньора по футбол. При нарушение се налагат
дисциплинарни наказания съгласно нормативните
актове на БФС.
(4) Техническият комитет на БФС лицензира
треньорите по футбол, включително и чужденците, при
провеждането на състезания в системата на БФС. В

случай, че треньор без лиценз за съответното ниво,
осъществява дейност при ФК, на тези лица се налагат
дисциплинарни наказания според Дисциплинарния
правилник на БФС и Статута на треньора по футбол.
(5) На лицата, нарушили условията за участие в
съответните първенства и турнири, се налагат
дисциплинарни наказания съгласно тази Наредба и
Дисциплинарния правилник на БФС.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
ЧЛЕН 21.

(1) Всички първенства и турнири по футбол, и
официални
контролни
срещи
през
спортносъстезателната 2018/2019 г.
се
организират и
провеждат
в съответствие
с
тази
Наредба,
приложенията и свързаните с нея указания.
(2) Състезанията по футбол в системата на БФС се
провеждат в съответствие с действащите Правила на
играта футбол.
(3) Длъжностните лица се назначават както следва:
а) Направление "Спортно-техническо"
при БФС
съвместно с упълномощен представител на СТК
назначава делегатите за срещите от Първа лига, Втора
лига, Турнира за Купата на България - финална фаза
съгласно Статута на делегата на БФС, а за държавните
първенства U-15, U-17 и U-19 – съдийски наблюдателорганизатор на срещата.
б) Мениджърът на Съдийската комисия при БФС
назначава съдиите за срещите от Първа лига, Втора
лига и Турнира за Купата на България, съгласно
Правилника за съдийството в Република България и
Съдийската конвенция на УЕФА.
в) Съдийските наблюдатели за срещите от Първа лига,
Втора лига и Турнира за Купата на България, се
назначават съгласно Съдийската конвенция на УЕФА.
Съдийските наблюдатели нямат право да дават
интервюта, както и да коментират пред вестници,
списания, радио, телевизии, електронни медии и
интернет сайтове.
г) Ръководството на БФС може да назначава за въз-

лови/рискови срещи наблюдатели на БФС по списък,
одобрен от Президента на БФС, които да упражняват
контрол върху работата на всички длъжностни лица на
дадена среща.
(4) ОСТ- СТК, ДК и СК контролират работата на
делегатите и съдийските наблюдатели, като ги
санкционират при допуснати провинения.
При констатиране от СК и ДК на нарушения или
неизпълнения на служебни задължения от страна на
делегати, те са длъжни писмено да информират СТК за
търсене на отговорност.
При констатиране от СТК и ДК на нарушения или
неизпълнения на служебни задължения от страна на
съдии или съдийски наблюдатели те са длъжни писмено
да информират СК за търсене на отговорност.
(5) Спортно-техническата комисия на ЗС /ОС/ на БФС центрове на съответните групи от Трета лига, зонални
групи и областни групи, назначава делегати на техните
срещи.
(6) Съдийската комисия на ЗС /ОС/ на БФС - центрове
на съответните групи от Трета лига, зонални групи и
областни групи назначава съдии на техните срещи.
(7) ФК са длъжни да вземат всички необходими и
достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при
провеждане на футболните срещи, нормалното им
започване, протичане и завършване.
За постигането на тази цел взаимодействат със
съответните държавни, общински и други органи.
(8) Всички срещи трябва да започват точно в определения
в програмата начален час. При явили се два отбора,
закъснение се допуска само при неспазване на
изисквания по Наредбата за сигурността на спортните
обекти, като причините задължително се описват в
допълнителен доклад.
Почивката между полувремената не може да бъде подълга от 15 (петнадесет) минути.
(9) Когато по причина на един от отборите или ФК
футболната среща не започне навреме, което се
преценява от длъжностните лица, последните изготвят
допълнителен доклад, който се предава в съответния
администриращ орган за вземане на решение.
(10) Когато се констатира неявяване на отбор, се прилага

следното:
а) При неявяване на отбор за среща от Първа лига, Втора
лига или от турнира за Купата на България (финална
фаза) длъжностните лица изчакват 30 (тридесет) минути,
след което изготвят допълнителен доклад, който се
предава в съответния администриращ орган за
вземане на решение и налагане на дисциплинарни
наказания по Дисциплинарния правилник на БФС.
б) При неявяване на отбор за участие в среща от
аматьорския футбол длъжностните лица изчакват 30
минути, след което съставят допълнителен доклад, който
се предава в съответния администриращ орган за
вземане на решение и налагане на дисциплинарни
наказания по Дисциплинарния правилник на БФС.
(11) Процедурите в ал. 10 букви „а“ и „б“ не се прилагат
за срещите от последните два кръга.
Те следва да започват точно навреме и длъжностните
лица нямат право да нарушават това изискване. Когато
футболната среща не може да започне навреме,
причините и виновните се описват от делегата и съдията
в доклад до администриращия орган.
(12) При независещи от отборите причини футболната
среща може да започне със закъснение по преценка на
длъжностните лица, които представят на съответния
администриращ орган допълнителен доклад.
(13) Когато поради непреодолими причини играта трябва
да бъде прекъсната временно и ако, по преценка на
съдията не може да бъде подновена за кратко време, той е
длъжен по своя преценка да изчака определено време и
тогава да обяви, че прекъсва футболната среща, като
подробно описва случилото се в доклад до органа,
администриращ първенството.
(14) Футболна среща в професионалния футбол,
незапочнала или незавършила поради лоши атмосферни
условия или по други причини, посочени в ал. 13, се
доиграва на следващия ден, на същия стадион, в същия
час и при същите съдии, освен в случаите на чл. 26, ал. 7,
букви „а“, „б“ и „в“, и чл. 26, ал. 8. При доиграването се
зачитат (важат) и получените наказателни картони и
направени смени.
(15) Футболна среща в аматьорския футбол, която не е
започнала или не е завършила поради лоши атмосферни

условия или поради други причини, посочени в ал. 13, се
насрочва за преиграване допълнително на дати,
фиксирани в програмата от администриращия орган. При
преиграването отборите имат право да сменят
състезателите си с изключение на получилите червен
картон. Получените жълти картони до прекратяване на
футболната среща, независимо от тяхната поредност, не
се зачитат.
(16) Формално нарушение.
1. Формално нарушение има, когато съдията е нарушил
някоя повелителна разпоредба на Правилата на играта
футбол, изискваща да вземе само предвиденото в нея
решение, а той се е отклонил и е приложил друга
повелителна разпоредба, на базата на която е взел друго
решение.
2. Формалното нарушение на правилата се описва от
делегата в доклад или в жалба от отбор – участник в
срещата.
Докладът или жалбата се подават до СТК, със съответния
доказателствен материал. Събраните данни се предават
на СК за становище.
Когато Спортно-техническата комисия установи, че има
формално нарушение, футболната среща се преиграва,
само когато нарушението:
а) директно е повлияло на резултата на футболната
среща, или
б) е допуснато по правила 1, 3 и 7 от Правилата на
играта футбол.
Когато СТК вземе решение за преиграване на футболната
среща, тя се насрочва през същия полусезон и се играе
на същия стадион, където е било допуснато формалното
нарушение.
Разходите се заплащат съобразно решението на
администриращия орган.
ЧЛЕН 22.

Времетраенето на срещите от първенствата и
турнирите.
(1) За мъже - 90 минути, разпределени в две
полувремена по 45 минути.
(2) За юноши старша възраст - 90 минути, разпределени
в две полувремена по 45 минути.

(2а) За юноши до 17 г. (U-17) - 90 минути, разпределени
в две полувремена по 45 минути.
(3) За юноши младша възраст - 80 минути, разпределени
в две полувремена по 40 минути.
(4) За деца - 70 минути, разпределени в две полувремена
по 35 минути.
(5) За ученици 9 - 12 клас - 90 минути, разпределени в
две полувремена по 45 минути.
(6) За ученици 7 - 8 клас - 70 минути, разпределени в две
полувремена по 35 минути.
(7) За ученици 5 - 6 клас - 70 минути, разпределени в две
полувремена по 35 минути.
(8) За ученици 3 - 4 клас - 70 минути, разпределени в две
полувремена по 35 минути.
(9) За жени и девойки старша възраст - 90 минути,
разпределени в две полувремена по 45 минути.
ЧЛЕН 23.

Извършване на смени на състезатели по време на
срещите.
(1) В първенствата и турнирите за мъже във футболните
срещи от Първа лига, Втора лига и Трета лига, всеки
отбор има право да смени по време на играта или през
почивката между полувремената, до 3 (трима)
футболисти измежду включените в протокола на
футболната среща до 7 (седем) резервни футболисти.
За първенствата в областните групи - мъже ("АОГ" и
"БОГ") се разрешават до 5 (пет) смени при същите
условия.
(2) В областните и зонални първенства и турнири за
деца, юноши младша и старша възраст, ученици, жени
и девойки всеки отбор има право да смени по време на
играта или през почивката между полувремената, 7
(седем) футболисти, колкото са включени в протокола
на футболната среща, като през второто полувреме за
смени, играта може да се спира до 3 (три) пъти на отбор.
(3) В срещите от финалната фаза на държавните
първенства и турнири за деца, ученици, жени и девойки,
всеки отбор има право да смени по време на
футболната среща или през почивката между
полувремената, до 4 (четири) футболисти измежду
посочените в протокола на футболната среща до 7
(седем) резервни футболисти.

ЧЛЕН 24.

(1) Наказания за нарушения в първенствата на
Първа лига, Втора Лига и Трета лига
1. На отбор неявявил се в среща от първенствата и
турнирите на БФС се присъжда служебна загуба със
служебен резултат 3 : 0.
2. В случай, че футболен отбор не се яви на терена,
откаже участие във футболна среща, не покрива спортни
критерии по лицензиране или отказва участие в дадена
среща по неуважителни причини:
а) при първи случай измежду горепосочените – се
присъжда служебна загуба при служебен резултат с 0:3 и от
актива му се отнемат 3 (три) точки, като на клуба се
налага и имуществена санкция, както следва:
- за среща от Първа лига - 5000 лева
- за среща от Втора лига - 2000 лева
- за среща от Трета лига - 600 лева
б) при следващ случай измежду горепосочените (без
да е необходимо нарушението да от същия
характер) – налага се дисциплинарно наказание
преместване на отбора в по-ниско ниво (следващото по
низходящ ред) за следващата спортно-състезателна
година без право да довърши участието си в настоящата
спортно-състезателна година (наказанието се предлага
от СТК и се налага от ДК).
в) основателността на причините за неявяването се
доказват пред съответния администриращ орган.
(2) Административни и имуществени санкции за
мъжки отбор в областните групи.
Когато футболен отбор - мъже, не се яви на терена по
неуважителни причини:
а) при първо неявяване – се присъжда служебна загуба при
служебен резултат с 0:3, като на ФК се налага и
имуществена санкция в размер на 150 лева.
б) при второ неявяване - се присъжда служебна загуба при
служебен резултат с 0:3 и от актива му се отнемат 3 (три)
точки, като на ФК се налага и имуществена санкция в

размер на 200 лева.
в) при трето неявяване - налага се дисциплинарно
наказание преместване на отбора в по-ниско ниво
(следващото по низходящ ред) за следващата спортносъстезателна година без право да довърши участието си
в настоящата спортно-състезателна година.
г) основателността на причините за неявяването се
доказва пред съответния администриращ орган.
(3) Административни и имуществени санкции за
футболни клубове, чиито детско-юношески отбори
не участват редовно в съответните първенства и
турнири за подрастващите:
1. За ФК с отбори участващи в Първа лига или
Втора Лига:
а) за първо неявяване по неуважителни причини на
футболна среща от съответното първенство за деца,
юноши младша, юноши старша възраст – н а
неявилия се отбор се присъжда служебна загуба при
служебен резултат 0:3 и на ФК се налага имуществена
санкция в размер на 1 000 лева.
б) за второ и всяко следващо неявяване по
неуважителни причини - на представителния мъжки
отбор се отнемат по 3 (три) точки от актива му и н а
Ф К се налага имуществена санкция в размер на 2000
лева.
2. За ФК от аматьорските групи:
а) за първо неявяване по неуважителни причини на
футболна среща от съответното първенство за деца,
юноши младша, юноши старша възраст – н а
неявилия се отбор се присъжда служебна загуба при
служебен резултат 0:3 и н а Ф К се налага имуществена
санкция както следва:
- за ФК от Трета лига – 300 лева
- за ФК от областна група – 50 лева
б) за второ и всяко следващо неявяване по
неуважителни причини - на представителния мъжки
отбор се отнемат по 3 (три) точки от актива му и н а
Ф К се налага имуществена санкция в размер както
следва:

- за ФК от Трета лига – 500 лева
- за ФК от областна група – 100 лева
(4) О снователността на причините за неявяването на
детско-юношески отбор се доказва пред съответния
администриращ орган.
(5) Санкциите се налагат както следва:
1. по ал. 3, т. 1. - от СТК на администриращия орган и
Дисциплинарната комисия на БФС след писмено
уведомяване в седемдневен срок от органа,
администриращ съответното първенство.
2. по ал. 3, т. 2. - от органите, администриращи
съответните първенства;
(6) Когато поради причина на отбор или ФК
провеждането на футболната среща не започне по
програма, по силата на изискванията на следните
членове:
а) член 20, ал. 1, т. 1. букви „ж“ и „з“;
б) член 26, ал. 7, букви „а“, „б“ и „в“; и/или
в) член 28, ал. 1, ал. 5, ал. 6 и ал. 8
се присъжда служебен резултат 3:0 в полза на редовния
отбор.
(7) При неявяване, по каквато и да е причина, на
отбор от клуб с професионален статут на футболна
среща от последните два кръга на първенствата на Първа
лига и Втора Лига, същият се наказва с преместване на
отбора в по-ниско ниво и то през едно ниво, като за отбор
от Първа лига в следващото първенство ще се
състезава в Трета лига/аматьорска/, отбор от Втора
лига в следващото първенство ще се състезава в „А”
Областна футболна група .
Същото наказание се налага и за отбор от аматьорския
футбол, се наказва с преместване на отбора в по-ниско
ниво и то през едно ниво там където е възможно.
(8) При заявено напускане на първенството на Първа
лига или Втора Лига от отбор с професионален статут по
финансови или други причини, същият от новия
сезон може да се състезава само в по-долно ниво, и то
през едно ниво по реда на ал. 7.
При заявено напускане на първенството отбор с
аматьорски статут по финансови или други причини,
същият от новия сезон може да се състезава само в пониско ниво и то през едно ниво там където е възможно и

губи право да участва в квалификации за влизане
групите от Трета лига за период от една спортносъстезателна година.
(9) Когато футболната среща е започнала и след това
същата бъде прекратена по причина на единия отбор, ФК
или на негови привърженици, се присъжда служебна
загуба при резултат, който се определя както следва: три
гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от
изрядния отбор до прекратяването на срещата, а
отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват.
Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието
по тази алинея.
(10) Ако във футболна среща се установи, че и в двата
отбора е допусната нередовност, то се присъжда
резултат 0:0 и 0 (нула) точки и за двата отбора.
Същата санкция се налага и в случаите, когато
футболна среща не се проведе/не завърши по причина
на двата участващи отбора. Неизрядните страни нямат
право да обжалват наказанията по тази алинея.
(11) Когато футболен отбор напусне първенството или
на ФК бъде наложено наказание преместване в подолно ниво или група:
а) преди завършване на есенния полусезон
резултатите от играните от него до този момент срещи
се анулират. В Първа лига и Втора Лига за завършване
на първия полусезон се счита последния изигран мач от
календарната 2018 г.
б) преди или след започването на втория полусезон резултатите от играните от него до този момент срещи
се запазват, а за следващите му срещи се присъжда
служебна загуба при резултат от 3:0 в полза на отборите,
с които следва да играе по програма.
в) бъдещето участие на отбор, напуснал първенството
или за който е наложено наказание преместване в подолна група или ниво се решава от съответния
администриращ орган, с изключение на изрично
уредените случаи в настоящата Наредба.
(12) Когато отбор, не се яви се или стане причина за
прекъсване на футболна среща от организиран от БФС,
БПФЛ или АФЛ турнир по системата на отстраняване,
както и напуснал турнира, се изключва/ отстранява
служебно от по-нататъшно участие. Същата санкция се

налага и на отбор, участвал в срещи от турнира с
нередовни състезатели.
(13) При започване на среща от отбор със седем
състезатели във Трета лига или в областните групи и
последващо прекратяване на срещата поради оставането
на отбора с 6 (шест) футболисти, деянието се приема за
"симулативна игра". В тези случаи СТК налага наказание
на отбора, причинил прекратяването, както следва:
а) При първи случай - служебна загуба на отбора с 3-0,
като към отбелязаните до момента голове се прибавят и
3 гола в полза на редовния отбор;
б) При втори и всеки следващ случай - служебна загуба с
3-0, като към отбелязаните до момента голове се
прибавят и 3 гола в полза на редовния отбор, като се
отнемат и 3 точки от актива на отбора;
в) В ДЮФ при втори и всеки следващ път, освен санкциите
по б. "б" се отнемат 3 точки от актива на отбора - мъже.
ЧЛЕН 25.

Медицинско обслужване на състезанията.
(1) Медицинските прегледи – начални, периодични и
предсъстезателни, на състезателите се извършват по
реда и в сроковете на Наредба N 8 от 18.03.2005 г. на
Министерство на здравеопазването.
(2) Периодичният медицински преглед се извършва
един път в годината и е валиден до същата дата на
следващата година за всички състезатели по възраст, пол
и слой.
а) Периодичният медицински преглед задължително се
извършва в спортно-медицински диспансери или
специализирани здравни заведения в обем, посочен в
Наредбата по ал. 1. Резултатите от прегледа и
заключението от него /допуска се или не се допуска за
тренировъчно-състезателна дейност/ се нанасят в
личната амбулаторна карта на състезателя, която се
съхранява в здравното заведение, извършило прегледа;
б) заверката за редовно извършен периодичен преглед
се нанася във футболния паспорт, като се записват
датата на прегледа, името и подпис на лекар и печат на
здравното заведение.
(3) Предсъстезателният медицински преглед се
извършва преди всяка футболна среща в срок не порано от 3 (три) дни, без да се брои деня на футболната

среща.
а) предсъстезателният медицински преглед на
състезателите следва да се извършва в спортномедицински диспансери или специализирани здравни
заведения в обем, посочен в Наредбата по ал. 1.
Той може да се извърши и от клубния лекар при условие,
че футболният клуб има лицензиран медицински
кабинет, съгласно изискванията на Министерство на
здравеопазването.
б) предсъстезателният медицински преглед се отразява
в списък на състезателите, подлежащи на пред
състезателен медицински преглед - уч. ф. 820 на МЗ. В
списъка, изготвен в два еднакви екземпляра, се вписват
имената само на състезателите, допуснати за
предстоящата футболна среща. Лекарят извършил
прегледа, задължително вписва датата и мястото на
прегледа, името и фамилията си и футболната среща,
за която е извършен прегледа. В края на списъка с думи
той отбелязва броя на допуснатите до футболната
среща, подписва списъка и го подпечатва с печата на
здравното заведение.
в) лекарят предава един екземпляр от списъка на
администратора на отбора за представяне при явяване
на футболната среща, а другия запазва при себе си.
(4) Права и задължения на медицинското лице,
обслужващо футболната среща:
а) да представи на делегата заповед за назначението му
като дежурно медицинско лице на футболната среща или
документ, разрешаващ му частна практика;
б) да изисква от участниците заверен във футболните
паспорти периодичен медицински преглед и отразен
предсъстезателен медицински преглед; Дежурният лекар
няма право да допуска до игра състезатели, на които
във футболния паспорт няма вписана регистрация за
периодичен медицински преглед, както и състезатели,
които не са вписани в документа за предсъстезателен
медицински преглед.
в) при констатиране на нередности (санитарно- хигиенни
неблагополучия, лоши атмосферни условия, нередовна
медицинска документация и други) да информира
съдията и делегата на футболната среща;
г) да описва в допълнителен доклад до администриращия

орган констатираните нередности по изискванията на
Наредбата по ал. 1.
(5) Когато назначеното медицинско лице не се яви,
функциите му се поемат от присъстващ на футболната
среща правоспособен лекар или фелдшер, а при
необходимост и от лекаря на отбора-домакин.
(6) Допингов контрол на футболни срещи от първенствата
и турнирите се извършва по реда и условията на
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност (ДВ. бр. 2 от 9 януари 2015 г.) и
Антидопинговите правила в системата на БФС.
Организацията и процедурата по извършването на
допинговия контрол се осъществяват от Антидопинговия
център.
Допинговият контрол се извършва без предварително
известяване.
ФК-домакин е длъжен да осигури специализирано
помещение (станция) за допингов контрол, както и всички
условия за работа на антидопинговите екипи, съгласно
изискванията на чл. 22 от Антидопинговите правила в
системата на БФС и Международния стандарт за тестване
и разследвания на Световната антидопингова агенция.
В случай, че такова помещение не бъде осигурено, въз
основа на доклад на Антидопинговия център или на
делегата, на ФК-домакин се налага дисциплинарно
наказание „служебна загуба“ съгласно Дисциплинарния
правилник.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

СЪДИЙСТВО
ЧЛЕН 26.

(1) Всички футболни срещи се ръководят от футболни
съдии, назначени от съответната съдийска комисия при
БФС, ЗС или ОС на БФС.
Назначението се извършва поименно с назначително
писмо или чрез електронната система на БФС.
Футболните съдии представят на съответната съдийска
комисия при БФС, ЗС или ОС на БФС периодичен
медицински преглед в съответствие с чл. 25, ал. 2, буква
„а“.
а) За състезанията от Втора лига, Трета лига и турнира

за Купата на България, се назначава четвърти съдия,
който:
- изпълнява функции, определени от СК;
- замества един от тримата съдии, който по някаква
причина не е в състояние да продължи футболната
среща или не се е явил до обявения час за нейното
започване;
- замества делегата, когато той не се яви. В областните
групи при отсъствие на делегата, същият се замества от
съдията.
б) Съдията може, при наличие на уважителни причини,
да откаже да ръководи определена футболна среща,
като уведоми в писмен вид СК поне 72 часа преди деня
на футболната среща. Преценката дали има
уважителни причини се извършва от СК.
в) При отказ на назначение по причини от личен, семеен
и служебен характер, съдията уведомява незабавно
съответната СК, която преценява основателността им.
Уведомяването следва да е в писмен вид и към същото
съдията прилага съответни доказателства.
(2) Когато главният съдия и асистент-съдиите не се
явят, футболната среща се ръководи от четвъртия съдия
и правоспособни асистент-съдии, намиращи се на
стадиона.
(3) Когато главният съдия, асистент-съдиите и
назначеният четвърти съдия, не се явят на футболната
среща, тя се ръководи от правоспособен съдия от същия
ранг или съдия от по-нисък ранг по низходяща градация,
намиращи се на стадиона. Те се осигуряват от клуба домакин. Функциите на четвъртия съдия се поемат от
делегата, но без право да сменя съдиите.
(4) В случай, че на стадиона няма правоспособни съдии,
футболната среща се отлага и се провежда на
следващия ден по същото време със съдийска бригада,
назначена от администриращия орган.
(5) При срещи от първенствата в аматьорския футбол,
когато на стадиона няма правоспособен съдия,
футболната среща се провежда в допълнително
определени
от
органа,
който
администрира
първенството, ден и час преди следващия кръг.
(6) Главен съдия, започнал футболната среща, не
може да бъдат сменяван, освен с назначения

четвърти съдия.
(7) Футболните съдии са длъжни да не започват
футболна среща, когато:
а) около терена е допусната публика, която пречи за
нормалното й провеждане;
б) не са осигурени лекар, линейка, носилка,
необходимите за всеки отбор предсъстезателен
медицински преглед и редовен футболен паспорт;
Дежурният лекар проверява съответствието на
представените
документи
за
предсъстезателен
медицински преглед с изискванията на Наредба № 8 от
2005 г. на Министерството на здравеопазването.
Оспорването на документ за прегледа се извършва след
срещата в срока, установен от наредбата.
При оспорване на редовността на предсъстезателен
медицински преглед, се произнася СТК след становище
на Спортно-медицинската комисия. Решението на СТК
не подлежи на обжалване. Решението на Медицинската
комисия, с което се приема, че медицинският преглед е
нередовен, се изпраща незабавно в ММС за сведение;
в) няма надеждна охрана от органи на реда или от
лицензирана
охранителна
фирма,
съгласно
изискванията на Наредбата за сигурността на спортните
обекти и ЗООРПСМ, за създаване на ред и осигуряване
на сигурността на състезатели, длъжностни лица (съдии,
делегат) и служебни лица;
г) теренът е негоден за игра или не отговаря на
изискванията;
Приема се, че теренът не отговаря на изискванията
когато върху него има снежна покривка или е силно
наводнен. Това се установява от длъжностните лица
преди началото на футболната среща;
д) неспазване на Наредбата за сигурността на
спортните обекти.
(8) Футболните съдии са длъжни да прекратят футболната среща, когато публиката навлезе на терена и
се прецени, че е създадена обстановка, при която е
застрашено здравето или сигурността на състезатели
или длъжностни лица и няма условия футболната среща
да продължи.
(9) Футболните съдии са длъжни да не разрешават на
лица, различни от участващите в играта състезатели, да

влизат на терена преди играта да е спряна. Влизане на
терена на трети лица е разрешено само тогава, когато
съдията е дал сигнал за това. Забраната се отнася и за
лекарите на отборите, дежурния лекар и санитарите.
Изключението от тази забрана е посочено в чл. 31, ал. 3.
(10) При нарушение на служебно лице, стоящо на
резервната скамейка, когато се налага намесата на
делегата или на четвъртия съдия, играта може да
бъде спряна от съдията и да се поднови след
отстраняване на нарушителя.
Сменен състезател може да остане на резервната
скамейка или да се прибере в съблекалнята, но за това
следва да е информиран четвъртия съдия.
(11) Съвети към отбора по време на игра може да дава
само старши треньора или помощник-треньора на
отбора, присъстващи на резервната скамейка със
сключени лицензионни договори за съответната
спортно-състезателна година. При неизпълнение на тези
задължения, се налага дисциплинарно наказание
съгласно чл. 34 от Дисциплинарния правилник и Статута
на треньора.
В техническата зона е разрешено присъствието само на
един от треньорите, записани в протокола. Нарушителите
се санкционират от съдията, включително с отстраняване
от резервната скамейка. Ако нарушителят е състезател,
той се третира като отстранен от игра.
(12) Забранява се на съдиите след завършване на
футболната среща да дават интервюта или публични
обяснения във връзка с взети от тях решения. Те нямат
право да участват в пресконференции, организирани
след завършване на футболната среща, както и да
коментират съдийски прояви на свои колеги.
(13) При провеждане на официални контролни срещи
съдийската бригада се назначава от съдийската
комисия на органа, администриращ първенството на
съответното равнище, като се взема под внимание
нивото на участващите отбори.
При различно ниво на съперниците се взема предвид
отборът от по-горното ниво.
Когато футболната среща е международна, съдиите се
назначават от СК на БФС.
Личните наказания, получени за официални контролни

срещи, не водят до административни и дисциплинарни
наказания. Нарушения, описани в допълнителен доклад
на съдията, се разглеждат от съответната дисциплинарна
комисия и за същите се налагат дисциплинарни
наказания в съответствие с Дисциплинарния правилник на
БФС.
(14) При неявяване на отбор на футболна среща се
изпълнява следното:
Отборът, който се е явил, се извежда на терена, съгласно
чл. 21, ал. 10 букви "а" и "б", след което се прибира,
без да се изпълнява начален удар на футболната среща.

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФУТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ
УЧАСТНИЦИ В СРЕЩИТЕ
ЧЛЕН 27.

1) Всички отбори, участващи в първенствата и
турнирите по футбол, са задължени да се явят на
срещите с установеното в Правилата на играта футбол
състезателно облекло.
а) ФК от Първа, Втора и Трета лига, задължително
регистрират в администриращия орган преди започване
на първенството състезателното си облекло за сезона основен и два резервни екипа, а също така и две
вратарски фланелки с различен цвят от основния.
Лейкопластът, с който се облепват чорапите, не може да
бъде с височина повече от 2 см. и трябва да е с цвета на
частта, която покрива.
Не се разрешава в хода на първенството смяна на
заявените основен и резервни цветове на екипите.
б) отборите нямат право да сменят утвърденото от ОСТ
на БФС състезателно облекло, освен в случаите когато
гостуват и имат еднакви или сходни по цветове екипи с
основния цвят екип на домакините. В този случай
отборът-гост задължително играе с резервен цвят екип;
в) В състезанията от аматьорския футбол, при
сходство на цветовете на екипите, отборът-гост играе с
друг цвят екип.
(2) Номерата върху екипа на състезателите трябва да
отговарят на следните изисквания:

а) състезателният номер на гърба на фланелката е с
размери: височина: 25-35 см; дебелина на линията на
изписване на номера: 3-5 см. (Приложение № 1);
б) състезателният номер на гащетата е с размери:
височина: 10-15 см.; дебелина на линията на изписване
на номера: 3-5 см. (Приложение № 1);
в) състезателният номер трябва да е четлив и ясно
различим.
Допустимо е изписването на името или псевдонима на
играча, с които е вписан в тимовия лист, на гърба на
фланелката, над състезателния номер, с височина на
буквите - до 7,5 см. (Приложение № 2).
(3) Върху екипа може да са разположени и следните
надписи:
а) име и емблема на ФК - до 100 кв. см.;
б) търговската марка на производителя на екипа – до 16
кв. см.;
в) име или лого на основния спонсор - до 200 кв. см. При
изписването на името височината на отделната буква не
може да надвишава 10 см. Когато името се изписва на
предната част на фланелката, се разполага хоризонтално
или вертикално. (Приложение№ 3).
г) ФК може да има допълнителни спонсори върху екипа на
състезателите. Разполагането на логото/името на всеки
спонсор се изписва по начин, така че да не пречи на
ясното различаване на номера и на името/псевдонима
на състезателя, когато е изписано на екипа.
д) Спонсор/рекламодател няма право да рекламира
чрез повече от (два) отбора, състезаващи се в една и
съща група. При нарушение се налагат дисциплинарни
наказания съгласно нормативните актове на БФС.
(4) Документи за футболната среща:
а) Редовността на състезателите във всички възрастови
групи се удостоверява със състезателен картон, издаден
за футболният клуб от съответния администриращ орган
при БФС за спортно-състезателната година;
б) За всички възрастови групи са задължителни
периодичният и предсъстезателен медицински прегледи,
осъществени по надлежния ред;
в) В съдийския протокол на футболната среща могат да
се впишат 11 титуляри, до 7 резервни състезатели и до
7 служебни лица от всеки ФК. Не се допуска вписването

на резервни състезатели след започването на
футболната среща. Всички записани в съдийския
протокол са участници във футболната среща с
произтичащите от това последствия.
г) В допълнителен списък към протокола на футболната
среща могат да бъдат записани до 5 (пет) служебни
лица към играещите отбори на ФК. Администриращият
орган изпраща до клубовете образец на допълнителния
списък;
д) Служебните лица трябва да притежават служебен
паспорт, издаден от администриращият орган на БФС.
- За издаването на служебен паспорт в Първа лига и
Втора лига, ФК представя в администриращия орган,
трудов договор, а когато такъв не се изисква граждански договор, сключен между ФК и съответното
лице.
- За издаване на служебен паспорт в Трета лига, ФК
представя в администриращия орган декларация за
заеманите длъжности в клуба.
- За издаването на служебен паспорт на медицинските
лица (лекар, физиотерапевт) е необходимо ФК да
представи в администриращия орган съответния
документ, даващ право на лицето да заема съответната
длъжност.
ж) Служебни паспорти се издават за следните
длъжности:
- Старши треньор;
- Помощник треньор;
- Лекар, масажист (или друг медицински персонал);
- Домакин;
- Администратор;
- Преводач (когато е необходимо).
з) На лицата, ангажирани в организацията на срещите
при гостуване се издава „Служебна карта” за достъп на
стадиона без право на вписване в протокола и
присъствие на скамейката. Тези лица се регистрират по
предварително предложение, направено от ФК, като се
спазват изискванията на буква „д“ от настоящия член.
и) При решение на администриращия орган за издаване
на служебни паспорти или служебни карти в аматьорския
футбол се спазват същите изисквания.
й) В срещите напълно администрирани, чрез e-

първенство задължително се представя в хартиен вид
само предсъстезателния медицински преглед.
Хартиеният носител на футболния паспорт се издава за
да послужи при евентуален проблем в електронната
система.
(5) За срещите от Първа лига, Втора лига и турнира за
Купата на България (финална фаза) тимовият списък и
служебните лица трябва да бъдат попълнени в
електронната система на е-първенство не по-късно от 75
минути преди началото на футболната среща.
(6) На резервната скамейка на всеки отбор могат да
стоят всички записани в протокола резервни
състезатели и служебни лица (общо до 14 човека), за
чието поведение следят длъжностните лица. При
нарушения, извършени от резервен състезател или
служебно лице, се налагат съответни дисциплинарни
наказания съгласно Дисциплинарния правилник на БФС.
Отстранен от игра състезател няма право да сяда на
резервната скамейка. Той задължително се придружава
до излизане от тунела към съблекалните от отговорник
от ФК по реда и сигурността.
(7) Допуска се провеждането на футболната среща,
когато отбор попълни в протокола и представи на терена
най-малко 7 ( с ед е м ) титулярни състезатели и
лицензиран старши треньор/треньор на отбора. В
случай, че старши треньорът е наказан с лишаване от
право да изпълнява функциите си, в протокола трябва да
бъде записан лицензиран треньор на отбора.
(8) Задължения на състезателите за състезателното
облекло:
1. Състезателите от всички футболни клубове, вземащи
участие в срещите от първенствата и турнирите по
футбол, са длъжни да се явят на терена в приличен вид
и в установеното от Правилата на играта футбол пълно
състезателно облекло;
2. Фланелките с дълъг ръкав, които се обличат под екипа
с къс ръкав, трябва да бъдат в същия цвят като
фланелката от екипа. Термогащетата, които се обличат
под екипа, трябва да бъдат в същия цвят като гащетата
от екипа. Термоклиновете, които се обличат под екипа,
трябва да бъдат в същия цвят като гащетата от екипа или
цвета на канта/подгъва при наличие на такъв.

(9) Съдиите налагат наказания състезателите, играещи
в неспретнат вид.
(10) Техническа конференция:
1. Един час преди началото на футболната среща, на
посочено от делегата на БФС място и под негово
ръководство, се провежда техническа конференция. В
нея задължително участват следните служебни и
длъжностни лица, които съставят работна група:
- началникът на охраната;
- медицинското лице;
- отговорникът по реда и сигурността от отбора-домакин
за конкретната футболна среща;
- отговорникът по реда и сигурността от отбора-гост
- отговорник за противопожарната охрана на срещата
- директорът на стадиона;
Присъствието е задължително и на:
- съдийската бригада, включително и съдийският
наблюдател;
- по един представител от двата клуба, участващи
във футболната среща, записани в протокола на
съдията в графа "служебни лица";
- отговорникът за медиите от отбора-домакин;
- координатор за връзки с привърженици от клубадомакин (ако има определен такъв);
- координатор за връзки с привърженици от клубагост (ако има определен такъв);
2. За футболните срещи, определени като рискови от
експертна група на БФС и МВР, 24 часа преди срещата, в
ОСТ се изпраща "Протокол" от инструктивно
съвещание с органите на МВР, а техническата
конференция се провежда час и половина преди
началото на съответната футболна среща.
3. При неявяване на представител на ФК в
определеното време, на ФК се налага дисциплинарно
наказание съгласно Дисциплинарния правилник на
БФС.
4. Един час след завършване на футболната среща,
отборът-домакин е длъжен да предаде на съдийския
наблюдател запис на срещата върху DVD. По
изключение, при затруднения от технически характер,
клубът-домакин може да изпрати директно на СК записа
на футболната среща най-късно 12 часа след края на

футболната среща.
(11) ФК отговарят
за поведението на своите
привърженици (зрители) на футболната среща.
Забраняват се всички действия и прояви с
дискриминационен характер преди, по време и след
футболната среща. При наличието на такива прояви на
ФК се налагат дисциплинарни наказания съгласно
Дисциплинарния правилник на БФС.
Когато тези зрители не могат да бъдат идентифицирани,
като привърженици на клубен отбор, дисциплинарната
отговорност се носи от ФК-домакин.
(12) Процедури при прояви на расизъм/дискриминация
сред зрителите:
а) Когато по време на провеждане на футболна
среща главният съдия констатира или бъде уведомен
от четвъртия съдия, че сред зрителите има прояви на
расизъм/дискриминация, той спира срещата и трябва да
поиска призив, чрез звуковата уредба на стадиона, за
прекратяването
на
тези
прояви.
ФК-домакин
задължително и веднага изпълнява искането.
б) Ако след подновяването на играта, проявите не
престанат главният съдия може да спре мача за разумен
период от време (от пет до десет минути) и да покани
отборите да се приберат в съблекалните. Задължително
се прави нов призив към зрителите чрез звуковата уредба
за
преустановяване
на
проявите.
ФК-домакин
задължително и веднага изпълнява искането.
в) Когато след подновяването на играта проявите не са
спрели, главният съдия може да прекрати провеждането
на срещата.
г) По време на действията по букви "а" - "в" делегатът и
четвъртия съдия подпомагат главния съдия при
преценката му, дали са прекратени проявите на расизъм
/дискриминация.
д) Решението за прекратяване на срещата може да се
вземе, само ако всички мерки по букви "а" - "в" са били
изпълнени последователно и след внимателна преценка
какво влияние ще има това върху сигурността на играчите
и на зрителите.
(13) В съдийския протокол на футболните срещи от
среща от Първа лига, Втора лига и турнира за Купата на
България като служебни лица не могат да бъдат

записвани президент, вицепрезидент, изпълнителен и
финансов директор на ФК.
В съдийския протокол - Раздел "служебни лица" на
футболните срещи от Първа лига, Втора лига и турнира
за Купата на България, не могат да се записват членове
на ИК на БФС и членове на комисии към БФС.
(14) ФК, който има неизплатени задължения от глоби
и/или имуществени санкции към БФС и/или БПФЛ за
участие в професионалния футбол, се допуска за
участие в първенствата през сезон 2018/2019 г. след
пълното им заплащане;
(15) ФК, който има неизплатени задължения от глоби
и/или имуществени санкции към БФС и/или БПФЛ за
участие в професионалния футбол и отборът му е
изпаднал или преместен в ниво от аматьорския футбол,
също е длъжен да ги заплати. Отборът се допуска до
участие в първенствата и турнирите на БФС футбол след
пълното им заплащане.
(16) Забранява се влизането на външни лица в
съдийската стая, включително и на представители на
футболните клубове.
Достъпът се разрешава само от делегата на БФС или от
съдията на футболната среща. На нарушителите се
налагат
дисциплинарни
наказания
съгласно
Дисциплинарния правилник на БФС.
Делегатът и съдийският наблюдател нямат право да
влизат в съдийската стая по време на почивката между
полувремената на футболната среща. Това е допустимо
само за делегата при извънредна ситуация.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФК-ДОМАКИН НА ФУТБОЛНАТА
СРЕЩА
ЧЛЕН 28.

ФК-домакин е задължен да осигури:
(1) Футболен терен с нормални размери, съгласно
Правилата на играта футбол и с необходимите
съоръжения. Всички отбори от Първа лига, Втора лига,
Трета лига, U-15, U-17, U-19 и зоновите групи от ДЮФ
играят срещите си от първенствата и турнирите на
затревени терени или изкуствено тревно покритие.

Първенството на U-19 задължително се играе на
затревени терени от 1 април до 30 октомври на
съответната календарна година.
Провеждането на официални срещи от първенството в
Първа лига върху терен с изкуствено тревно покритие се
извършва при спазването на следните изисквания:
а) теренът с изкуственото тревно покритие е преминал
успешно теста "FIFA QUALITY PRO FIELD";
б) теренът с изкуственото тревно покритие е получил
сертификат "FIFA RECOMMENDED QUALITY PRO ".
Копие от лицензионния сертификат се изпраща от ФК за
сведение на Лицензионната комисия към БФС.
През сезона ФК може да играе срещите си само на
предварително заявени и лицензирани от Лицензионната
комисия стадиони. В случай, че се извършват ремонтни
дейности по предписание на БФС, след приключването
им, стадионът може да бъде лицензиран и в хода на
първенството.
(2) Подходящи съблекални за участващите отбори и за
длъжностните лица на футболната среща, съгласно
критериите за лицензиране на ФК.
(3) Стабилни сгъваеми предпазни тунели - за отборите,
участващи в срещи от първенствата на от Първа лига,
Втора лига и финалната фаза от турнира за Купата на
България.
Ако тунелът е един, редът за излизане и влизане на
отборите (включително записаните в протокола резервни
състезатели и служебни лица, имащи право да заемат
място на резервната скамейка) се определя от делегата,
назначен на футболната среща преди започването й.
(4) Резервни и допълнителни скамейки:
а) Места за резервните състезатели и за служебните лица
на двата отбора, вписани в протокола, както и за
длъжностните лица на футболната среща.
б) Допълнителни скамейки, непосредствено до
резервните скамейки, за 5 (пет) служебни лица съгласно
предварително представен списък от ФК,
в) На резервните и допълнителните скамейки, и в
техническата зона по време на футболната среща,
включително
и
през
почивката
е
забранено
тютюнопушенето и употребата на алкохол. Спазването на
забраната се контролира от резервния
съдия.

Неспазването на горното се класифицира като
неспортсменско поведение и се налага наказание
съгласно Дисциплинарния правилник.
(5) За футболна среща от Първа лига, Втора лига, Трета
лига, турнира за Купата на България, U-15, U-17 и U-19
- лекар (с медицинска чанта за спешна медицинска
помощ, а за професионалния футбол и с ортези за горен
и долен крайник), представил назначителна заповед от
съответното медицинско заведение или документ за
разрешена частна практика. За футболна среща от
всички останали групи – лекар (по изключение фелдшер)
с медицинска чанта за спешна медицинска помощ,
представил назначителна заповед от съответното
медицинско заведение или документ за разрешена
частна практика.
(6) За срещите от Първа лига, Втора лига, Трета лига,
турнира за Купата на България, U-15, U-17 и U-19 санитарна линейка. За останалите групи се разрешава
ползването на специално пригоден за целта лек или
лекотоварен автомобил, който трябва да бъде ясно
обозначен със знак "Червен кръст". Номерът на
линейката или на пригодения автомобил, както и името на
водача, задължително се вписват в протокола на
футболната среща.
Когато санитарната линейка или пригодения автомобил
се наложи да вози контузен състезател или нуждаещ се
зрител до лечебно заведение за спешна медицинска
помощ, до завръщането й, функциите се поемат от
определен лек или лекотоварен автомобил, което се
записва в протокола на футболната среща.
В Трета лига, ако непосредствено преди началото на
футболната среща линейката напусне по спешност, по
изключение футболната среща може да започне, ако за
целта се пригоди лек или лекотоварен автомобил.
(7) Носилка и двама санитари с ясно различим знак
"Червен кръст" на облеклото - за срещите в Първа лига,
Втора лига, Трета лига и от финалната фаза на турнира
за Купата на България.
(8) Надеждна охрана, която се предоставя, на договорна
основа, от органи на реда, или от лицензирана
охранителна фирма, съгласно
изискванията
на
Наредбата за сигурност на спортните обекти и

ЗООРПСМ, както и съгласно изискванията на глава трета,
раздел единадесети от настоящата Наредба.
В случай, че охраната е възложена на лицензирана
охранителна фирма се изготвя план за охрана, който при
необходимост се съгласува с МВР.
Ангажиментите на органите на полицията остават да
бъдат само за "района на стадиона" и "спортната зона".
За рисковите срещи във всички първенства и турнири,
определени съвместно от БФС и МВР, въпросът за
участието на полицията вътре в стадиона се договаря
предварително.
За отбор от Първа лига, както и за отбор от Втора лига,
ФК трябва да урежда финансовите си задължения към
органите на реда, произтичащи от предходната
домакинска футболна среща на отбора, не по-късно от
три дни преди следващата домакинска футболна среща.
(9) Спазването на забрана за влизането на външни лица
в съдийската стая е съгласно чл чл. 27, ал. 16,
(10) ФК като собственик или ползвател на спортния обект
е длъжен:
- да разработи конкретен план за действие при
извънредна ситуация по силата на Наредбата за
сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ;
- да разработи Правилник за вътрешния ред и
пропускателен режим в спортната зона при провеждане
на футболната среща, който да е съгласуван с органите
на реда и да е поставен на видно място на входовете на
спортната зона;
- да изготви план-схема на спортната зона;
- да осигури места за телевизионните камери;
- да постави пейките за служебни и длъжностни лица на
минимум 5 (пет) метра от игралното поле;
(11) Спазването/изпълнението на следните други
задължения:
а) Да се осигурят от отбора-домакин за загрявката на
отбора-гост преди започване на срещата най-малко 8
(осем) броя футболни топки, еднакви с тази, с която ще
се играе футболната среща
- Да се осигурят минимален брой от 8 (осем) деца, които
да бъдат около страничната линия на терена и да подават
топките. Децата трябва да бъдат облечени с фланелки,
които по цвят да се различават от състезателното

облекло на играещите отбори.
- Да се осигурят най-малко 8 (осем) футболни топки,
отговарящи на изискванията на Правилата на играта
футбол.
- Когато на терена по различни причини се намали броят
на топките, посочени по-горе, срещата се спира до
възстановяване на техния брой и това време, което е
загубено, се доиграва.
б) Да се осигури резервна врата за смяна – отнася се за
стадиони, на който технически е възможно това.
в) Да се осигурят ъглови флагчета до мястото за
изпълнение на ъглов удар, които са от пластмасов
материал и се огъват.
г) Да осигури и н ф о р м а ц и о н н и табели за смени;
освен 1 или 2 електронни табла за смени, трябва да има
и 1 обикновено /механично/ табло за смени;
д) Да осигури и обозначи 10 (десет) ВИП места за отбора
гост и по 5 (пет) ВИП места за служители на БФС и
БПФЛ (прилага се само за срещи от Първа лига и
Втора лига), както и:
- 5 паркоместа за отбора гост;
е) свободен достъп на футболна среща на стадиона на
лицата, притежаващи служебни карти (поименни и
безименни), издадени от БФС.
Забележка:
В случай, че ФК не изпълни което и да било от
задълженията по ал. 11, букви от "а" до "д", за футболна
среща от Първа лига или Втора лига, н а Ф К с е налагат
дисциплинарни наказания съгласно Дисциплинарния
правилник на БФС.
(12) Флагове за сигнализация на асистент-съдиите.
(13) Условия и място за загряване на резервните
състезатели - уточнено преди срещата /на техническата
конференция.
Загряващите резервни състезатели са длъжни да носят
екипировка с цвят, различен от екипировката на
играещите полеви състезатели от двата отбора.
(14) Таксите и пътните разходи на длъжностните лица, в
размерите, посочени в назначенията и съгласно
Правилника за финансовите взаимоотношения в БФС,
следва да се изплащат преди започването на всяка
футболна среща от ФК-домакин.

- Това не се отнася за срещите от Първа лига,Втора лига
U-15, U-17 и U-19. За тях таксите на длъжностните лица
се изплащат от БФС - БПФЛ.
- В аматьорския футбол, когато срещата не е започнала
поради лоши атмосферни условия, непригоден терен или
други причини, се изплащат само пътни разходи. Ако
срещата е започнала и в последствие е прекратена
(независимо в коя минута), се изплаща пълният размер
на таксите.
- Финансовите задължения към органите на реда и други
ангажирани в организацията на футболната среща
органи, ФК следва да уреждат съгласно сключените
договори.
- При неплащане на съдийски такси и пътните разходи
на длъжностните лица преди футболната среща в
аматьорския футбол (ДЮФ, областни групи, Трета лига,
турнири), същата не се провежда и на ФК-домакин се
налага дисциплинарно наказание „присъждане на
служебна загуба“ при служебен резултат 3-0 в полза на
гостуващия отбор.
(15) Заснемане на срещите от първенствата на Първа
лига, Втора лига, Трета лига, финалната фаза на турнира
за Купата на България и държавните първенства на U15, U–17 и U–19, като съхранява записите най-малко
7 (седем) дни и при поискване задължително ги
предоставя на съответния администриращ орган и на
органите на реда.
(16) Добри условия на гостуващия отбор за извършване
на видеозапис, ако гостуващият отбор пожелае това - за
срещите от Първа лига, Втора лига, Трета лига, U – 15, U
– 17 и U –19 и финалната фаза на турнира за Купата на
България.
(17) Да създаде подходящи условия за изпълнение
служебните задължения на спортните журналисти. Те
се считат за участници във футболната среща и никой не
може да ги възпрепятства при изпълнението на
задълженията им.
- На пистата могат да бъдат само фоторепортери,
акредитирани от футболния клуб-домакин.
- Официалния носител на телевизионните права
представя за конкретната футболна среща на директора/

управителя на стадиона или пресаташето на клуба,
списък на акредитираните журналисти.
- Директорът/управителят на стадиона или пресаташето
на клуба раздава баджове на тези журналисти с оглед те
да изпълнят задълженията си.
- Журналистите, които не са акредитирани и са без
баджове, се считат за зрители и нямат абсолютно никакво
право да присъстват на пистата /около терена/.
- Да осигури зала за пресконференция и "микс-зона" за
интервюта с достъп само за акредитирани журналисти.
- При неспазване се налага санкция по Дисциплинарния
правилник.
- Медийната комисия към БФС може да изготвя
указание до клубовете, в което се посочва как трябва
да се оборудва залата за пресконференция, както и
организация и реда на провеждането й.
- Носителят на телевизионните права, ангажира и
аранжира собствено студио за интервюта и коментари
(18) Условия, въз основа на Закона за физическото
възпитание и спорта и на Правилника за статута на ФК член на БФС, за несмущавано и безпрепятствено
излъчването на футболна среща от вътрешния календар,
предварително уточнена с носителя на телевизионните
права, с който БФС има съответен договор.
За нарушение по ал. 18, на ФК се налага дисциплинарно
наказание по реда на Дисциплинарния правилник, като се
счита, че отборът на извършилия нарушението ФК не се
е явил на футболната среща.
(19) Образец на билет за футболната среща на
(приложение № 4) – прилага се само за футболни срещи
от Първа лига и Втора лига.
(20) Тоалетни, вкл. химически, в съотношение 1 тоалетна
на 125 зрители, в съответствие с капацитета на
стадиона, на който се провежда срещата – прилага се
само за футболни срещи от Първа лига и Втора лига.
(21) Лекарска стая за спешна медицинска помощ с
необходимото оборудване и задължително със сърдечен
дефибрилатор, както и стая за наблюдение с
необходимото оборудване и стая за делегата,
оборудвана с компютър, факс, копирна машина и

интернет – прилага се само за футболни срещи от Първа
лига и Втора лига.
(22) Озвучителната система преди повреме и след
приключване на футболната среща може да бъде
използвана само и единствено за поискани от
длъжностните лица на срещата или от местните власти
съобщения, както и за съобщения, свързани с
провеждането на самия мач – обявяване на голмайстори,
смени, официална посещаемост или допълнително
време, назначено от съдията.
(23) Използване на информационни табла и часовници на
стадиона.
1. Часовниците на стадиона, които отчитат игровото
време, трябва да бъдат стопирани в края на редовното
време на всяко полувреме, т.е. в 45-ата и 90-ата минута.
Това правило се спазва и в случай на продължения, т. е.
в 105-ата и 120-ата минута.
2. На информационното табло, едновременно с
резултата от настоящата футболна среща, могат да се
изписват резултатите от футболните срещи, които се
играят в реално време на други стадиони, както и тези от
приключили футболни срещи.
3. На информационното табло или на видеостената
може да се излъчва в реално време провеждащата се
на стадиона футболна среща, повторения, както и
излъчване със закъснение само в случай, че клубътдомакин е получил необходимото съгласие на всички
трети страни, на делегата на БФС за съответния мач и,
ако се налага - на съответните местни власти.
4. Клубът-домакин е отговорен за излъчването на
повторения и излъчване със закъснение да се допуска
само при спряна игра, когато топката е извън игралното
поле, в почивката между двете полувремена, а в случай
на продължения, в почивката между редовното време и
продълженията или в почивката между две продължения.

5. Клубът-домакин е длъжен да гарантира, че
излъчваната на информационното табло картина не
съдържа кадри, които:
а) могат да окажат влияние върху нормалното протичане
на мача;
б) могат да бъдат определени като противоречиви, с
което да предизвикат нарушаване на обществения ред
и/или безредици по трибуните;
в) изобразяват масови безредици, гражданско
неподчинение, комерсиални или обидни послания от
публиката или на игралното поле;
г) критикуват или уронват авторитета на който и да е
играч, съдия или друго официално лице на стадиона
(включително кадри, които подчертават директно или
индиректно положения за засада, извършени нарушения,
потенциални грешки на съдиите и всякакво поведение,
противоречащо на принципите на феърплея);
д) могат да създадат опасност за физическото,
психическото и нравственото развитие на детето;
6. Ако бъде поискано от БФС, клубовете са длъжни да
излъчват ексклузивно на информационното табло или
видеостената, специални послания за различни кампании
на БФС, както и материали, съдържащи лого или други
отличителни знаци на „Първа професионална лига“ или
„Втора професионална лига“.
ЧЛЕН 29.

Срещите между софийските отбори се играят,
както следва:
(1) По програмата на Първа лига и Втора лига - на
собствения стадион на ФК-домакин, а в случай, че
срещата е обявена за рискова, тя се провежда на
Националния стадион "Васил Левски".
(2) От турнира за Купата на България - на собствения
стадион на ФК-домакин, а в случай, че срещата е
обявена за рискова, тя се провежда на Националния

стадион "Васил Левски".
(3) В случай, че среща от Първа лига или Втора лига се
провежда на Националния стадион "Васил Левски"
съгласно чл. 29, за ФК-домакин се счита ФК, посочен,
като такъв според програмата на първенството, с всички
задължения, произтичащи за този ФК съгласно чл. 28.
ЧЛЕН 30.

ФК, на който е наложено дисциплинарно наказание
„ лишаване от домакинство“, провежда футболната
среща от първенството и турнира за Купата на
България, за която е наказан, на стадион отдалечен от
стадиона му за домакински мачове, както следва:
а) За отбори от Първа лига и Втора лига:
- над 50 км., като не се ощетява отборът-гост;
- при футболна среща между отбори от едно населено
място не може да се играе единствено на стадиона на
ФК, на който наказанието е наложено.
б) За отборите от Трета лига - над 30 км, като не се
ощетява отборът-гост;
Футболна среща между отбори от едно населено място
не може да се играе единствено на стадиона на ФК, на
който наказанието е наложено.
в) Отборите от всички останали групи, от всички
възрасти и от двата пола - над 20 км., като не се ощетява
отборът-гост;
Футболна среща между отбори от едно населено място
не може да се играе единствено на стадиона на ФК, на
който наказанието е наложено.
г) Стадионите по букви "а", "б" и "в" трябва да са
лицензирани и да отговарят на всички условия за
провеждането на срещи от съответната група и ниво,
както и да са на такова отстояние от стадиона на отборагост, че да не го принуждават да пътува повече отколкото
до стадиона на ФК, на който наказанието е наложено.
д) ФК, на който е наложено наказанието, в срок от 24 часа
след получаване на известието за наказанието предлага
на СТК на администриращия орган най-малко 2 (два)
стадиона, отговарящи на изискванията на чл. 27.
СТК на администриращия орган утвърждава между тях
мястото на футболната среща.
е) В случай, че не изпълни задължението си по
предходната буква д. на ФК се налага дисциплинарно

наказание „присъждане на служебна загуба“ при служебен
резултат 3:0 в полза на гостуващия отбор.
ж) ФК, на който е наложено наказанието „лишаване от
домакинство“, своевременно уведомява съответната
ОДП /СДП/, на чиято територия се провеждат срещите, и
осигурява охрана на договорна основа, в съответствие
с Наредбата за сигурността на спортните обекти и
ЗООРПСМ.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА
НАЗНАЧЕНИТЕ
ЗА
ФУТБОЛНАТА СРЕЩА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
ЧЛЕН 31.

(1) Назначените за всяка футболна среща съдия,
двама асистент-съдии, четвърти съдия (за срещи от
първенствата в Първа лига, Втора лига, Трета лига и от
финалната фаза на турнира за Купата на България),
делегат на БФС и съдийския наблюдател (за срещите от
Първа лига и турнира за Купата на България от 1/16
финал и следващите) са длъжни да се явят на мястото
на футболната среща най-малко 90 минути преди
началото (а в аматьорския футбол 60 минути) и във
времето до започването да проверят наличието на всички
условия за нейното нормално провеждане, указани
нормативните актове на БФС, които те са длъжни да
познават и спазват.
- На футболни срещи, определени като рискови от
експертна група на БФС и МВР, всички длъжностни лица
следва да се явят на мястото на футболната среща не
по-късно от 120 минути преди нейното начало.
- Ако съдията, съгласувано с делегата, прецени, че
не са осигурени нормални условия, може да забави
или да не разреши нейното провеждане. Времето за
преценка за нормализиране на обстановката се
определя от съдията и делегата на футболната среща.
(2) Ако назначеният за дадена футболна среща делегат
на БФС не се яви, функциите му се поемат от
резервния съдия (в професионалния футбол) или
съдията (в аматьорския футбол).
- В професионалния футбол ако не се яви резервният
съдия, функциите му се поемат от делегата, но без да

има право да сменя при екстремни ситуации съдията.
(3) Делегатът на БФС носи цялата отговорност за
организацията по провеждане на футболната среща
съгласно изискванията на тази Наредба и на другите
нормативни актове на БФС. Той единствен има право да
координира навлизането на терена на органи на реда
или на униформена полиция.
(4) Съдията носи цялата отговорност за протичане на
футболната среща по Правилата на играта футбол и
единствен решава дали тя да бъде прекратена или да
завърши.
(5) Съдията и делегатът на БФС след завършване на
футболната среща задължително изготвят документите
на БФС за регистриране на проведената футболна
среща по определените образци.
(6) Официалните документи от проведената футболна
среща трябва да бъдат предоставени в съответния
администриращ орган в срок до 12.00 часа на първия
работен ден след футболната среща. Документите се
предават подписани лично или по факс. За срещите от
Първа лига, Втора лига и Купата на България (финална
фаза) съобразно чл. 27, ал. 5.
(7) При допуснати инциденти, квалифицирани по
Дисциплинарния правилник на БФС, съдията и делегатът
задължително изпращат по факс или електронна поща в
администриращия
орган
съответната
страница
"Инциденти" от протоколите в срок до 2 (два) часа
след края на футболната среща.
(8) За допуснати нередности и инциденти преди, по
време и след футболната среща длъжностните лица
изготвят допълнителни доклади, които се изпращат
заедно с официалните документи на футболната среща.
(9) Ръководството на БФС, при необходимост и по своя
преценка, може да назначи за дадена футболна среща
наблюдател, който има всички права и задължения на
длъжностно лице, което за извършената работа
докладва непосредствено на ръководството на Съюза.
Тези права имат и ръководствата на ЗС и ОС на БФС,
за администрираните от тях футболни срещи

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

РЕД И СИГУРНОСТ НА СТАДИОНИТЕ
ЧЛЕН 32.

(1) БФС и органите на реда определят рисковите
срещи и мерките, които трябва да се предприемат от
футболните клубове за осигуряване на реда и
сигурността по време на провеждането им. Рискови
срещи са тези, на които, с оглед на зрителския интерес,
класирането и евентуално придвижване на зрители до
стадиона или обратно, включително пътуване на
зрители от едно населено място в друго, преди, по
време и след тяхното провеждане биха могли да
възникнат инциденти и прояви на футболно хулиганство.
Определените рискови срещи се отбелязват в
програмата на БФС за съответния полусезон.
(2) БФС, на съвместни с органите на реда ежеседмични
срещи, определя рисковите за всеки предстоящ кръг от
Първа лига, Втора лига и Трета лига футболни срещи и
необходимостта от осигуряване на допълнителни мерки
за сигурност.
Подобни срещи се провеждат и на регионално ниво
между ръководствата на ФК и органите на реда.

ЧЛЕН 33.

ФК-домакин по спортния календар на БФС е единствен
организатор на всички свои домакински срещи по
програма и по жребий. Освен задълженията си по чл. 28
от тази Наредба ФК-домакин носи и особена отговорност
за осигуряване на ред и сигурност в спортната зона
преди, по време и след провеждането им. В този смисъл
ФК-домакин е длъжен:
(1) Да изпълнява разпоредбите на Наредбата за
сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ, както и
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
Преди началото на първенството ФК задължително
представя в администриращия орган „Протокол от
общинска комисия” за годността на стадиона за ползване
за съответната спортно–състезателна година.

(2) Да осигури на договорна основа необходимата охрана
от органи на реда, и / или чрез лицензирани
охранителни фирми, съгласно изискванията на Наредбата
за сигурността на спортните обекти и ЗООРПСМ. Тази
охрана е длъжна да осигури спазването на обществения
ред.
(3) Да осъществява
тясно взаимодействие
и
сътрудничество с полицейските и с други държавни
органи, имащи отношение към реда и сигурността, и им
осигурява своевременно необходимата информация и
съдействие.
(4) Да назначи отговорник по сигурността, който
осъществява тези комуникации и е длъжен:
1. Преди всяка футболна среща да съгласува с полицията
начина на охраната й и да поддържа постоянна връзка с
определените служители на МВР по места.
2. По време на домакински футболни срещи при
необходимост и по разпореждане да присъства в
командния пункт на стадиона заедно с ръководителя на
органите на реда.
(5) Да поддържа в изправност всички налични входове
на стадиона и осигури свободен достъп на зрители
до тях. Да поддържа спортните съоръжения в
съответствие с изискванията за сигурност и безопасност
и направените в тази връзка предписания на
полицейските и други държавни органи, оправомощени
за тази дейност със закон, както и на комисиите
назначени по Наредбата за сигурност на спортните
обекти.
При неспазване на минималните изисквания за сигурност
и безопасност на зрителите футболната среща може да
се играе само след дадено разрешение от Общинската
комисия за проверка и контрол по спазване на
инженерните и техническите изисквания към спортните
обекти за провеждане на футболна среща в съответствие
със изискванията на Наредбата за сигурност
на
спортните обекти .
(6) Задължения относно билетите за футболната среща:
а) Да не допуска броят на билетите, пропуските и
поканите да надвишава пределно допустимия капацитет
на стадиона и на отделните сектори и ложи, като
осигури и ефективен контрол при разпространението и

продажбата им.
б) Да не допуска цената на билетите за привърженици
на гостуващия отбор да надвишава цената на билетите,
която се заплаща от привържениците на отбора-домакин
за същата категория място, освен ако двата клуба не
са се споразумели за това.
в) На гостуващия отбор да бъдат предоставени билети
не по-малко от 10% от официално лицензирания
капацитет на стадиона.
(7) Да извършва проверки на входовете на стадиона за
недопускане на зрители, които са под въздействието на
наркотични вещества и/или в нетрезво състояние, както
и на зрители, носещи опасни за сигурността предмети.
(8) Да осигури безопасно място за паркиране на
превозните средства на гостуващия отбор и
длъжностните лица на футболната среща, както и
охраната им.
(9) Да осигури необходимата охрана на служебните
входове и тунели, на съблекалните на отборите и
съдиите; да гарантира безопасността им, включително
чрез стационарно разположени видеокамери за
наблюдения, контролна зала и възпроизвеждане.
(10) Да осигури необходимата охрана за съпровождане
на съдиите от съблекалнята до терена и обратно;
(11) Да осигури съгласувано с полицейските органи
сектор/и/ за привържениците на гостуващия отбор с
отделен вход (входове) и с осигурена охрана.
Предварително да определи броя на билетите за тях.
При писмено поискване от ФК-гост на билети за
предварителна продажба за определения за гостуващи
привърженици сектор, те се предоставят задължително
от ФК-домакин на футболната среща.
(12) Да идентифицира съвместно с полицейските органи
привърженици (зрители), които имат прояви и действия
с дискриминационен характер във всичките им форми.
(13) В съответствие с Наредба № 8121з-647 от 1 октомври
2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите (ДВ, бр- 89 от 2014 г.),
организаторът е длъжен да поддържа пътеходите
свободни от зрители, за да не бъде възпрепятствана
евакуация в случай на необходимост и да осигури

безпрепятствено напускане на зрителите през аварийните
изходи на секторите.
ЧЛЕН 34.

ФК-гост е длъжен:
(1) Чрез отговорника по сигурността и ръководството на
ФК да поддържа тясна връзка и да изисква от клубовете
на привържениците си, информация за предстоящите
организирани пътувания в други населени места.
(2) Чрез отговорника по сигурността и ръководството на
ФК, съвместно с клуба на привържениците, да определят
придружители на феновете при организирани пътувания,
имената на които да се съобщават на органите на реда
по места.
(3) Чрез отговорника по сигурността при организирани
пътувания на своите привърженици да предоставя
своевременно информация на органите на реда и
отговорника по сигурността на съответния футболен
клуб-домакин за:
- брой привърженици;
- превозни средства;
- места на тръгване;
- час на тръгване;
- имена на придружителите;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ
ОБЖАЛВАНЕ И НАКАЗАНИЯ
ЧЛЕН 35.

(1) За констатирано нарушение при провеждане на
футболна среща в разрез с Правилата на играта футбол,
Правилника за състезателните права на състезателите и
на тази Наредба, ФК могат да подават жалби в
определени
по-долу
срокове
до
съответния
администриращ орган на БФС.
(2) Няма право на жалба ФК, чийто отбор не се яви за
дадена футболна среща, напусне терена преди
завършването на футболната среща или футболната
среща бъде прекратена по друга причина, за която ФК
или отборът му отговаря (това правило не се отнася за
решенията на ДК, подлежащи на обжалване).
(3) Ръководството на БФС може да проверява

редовността на дадена футболна среща или
състезатели и
да
санкционира
нередностите,
независимо дали е подадена жалба. Това е валидно
също и за решения на комисиите на БФС, които
противоречат на нормативните документи.
ЧЛЕН 36.

Жалби се подават в писмена форма, подкрепени с
доказателства, както следва:
(1) За състезания по системата на отстраняване - жалби
се подават в срок д о 24 часа, считано от
завършване на футболната среща (без да се броят
почивните дни). В същия срок се представят и
необходимите
документи
и
доказателства.
Администриращият орган се произнася по жалбата в
срок от 24 часа от изтичане на срока за подаването й.
(2) За състезания по системата "всеки срещу всеки"
- жалби се подават в срок до 3 (три) дни (без да се
броят почивните дни), считано от завършване на
футболната среща. В същия срок се представят
необходимите документи и доказателства. По тях
администриращият орган се произнася в 7 (седем)
дневен срок от изтичане на срока за подаване на
жалбата.
(3) Жалби по редовността на срещите от последните
два кръга на всички първенства (Първа лига, Втора лига,
Трета лига и групите по-ниско ниво), се подават в срок до
24 часа (без да се броят почивните дни). В същия срок
се представят
и необходимите документи
и
доказателства. Администриращият орган се произнася
по жалбата в срок от 24 часа от изтичане на срока за
подаването й.
(4) Жалбите за формално нарушение на Правилата на
играта футбол или други пропуски от съдийско естество,
се подават в сроковете и по реда на ал. 1, 2 и 3.
Съдийската комисия решава какви мерки да се
предприемат, ако жалбата е основателна.
(5) Необходимите документи и други доказателства се
представят от заинтересованата страна. Жалби,
подадени след установените срокове, се оставят без
разглеждане.
(6) Решението на администриращ орган по жалба,
подадена по чл. 36, ал. 1 и ал. 3 подлежи на обжалване в

срок до 24 часа от датата на съобщаване на решението
на съответната страна, а в случаите на решение на орган
по чл. 36, ал. 2 - в срок до (седем) дни.
(7) К ъ м ж албата се прилага вносна бележка/банково
бордеро за внесена такса, съгласно Правилника за
финансовите взаимоотношения на БФС. При невнесена
такса в определения срок, жалбата се оставя без
разглеждане.
(8) Заверени копия от документи, съхранявани в БФС и
справки извършени от комисиите към БФС се предоставят
въз основа на писмена молба от заинтересованото лице и
предварително заплащане на такса в размер на 30
(тридесет) лева.

ГЛАВА ПЕТА

РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТИ
НАГРАДИ
ЧЛЕН 37.

Заелите призови места отбори
награждават, както следва:

и състезатели

(1) Държавни първенства:
а) Първа лига
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;
- III място - купа и бронзови медали.
б) Втора лига
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;
- III място - купа и бронзови медали.
в) Трета лига - мъже - в четирите групи
- I място – купа и златни медали;
- II място - купа;
- III място - купа.
г) Елитна юношеска група U-19
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;
- III място - купа и бронзови медали.
д) Елитна юношеска група U-17
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;

се

- III място - купа и бронзови медали.
е) Елитна юношеска група деца U-15
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали.
- IV място – купа и бронзови медали
ж) жени
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали.
з) работници и ветерани
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
и) Военно-първенство
- Мъже
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;
- III място - купа и бронзови медали.
- IV място - купа и бронзови медали.
- Жени
- I място - купа и златни медали;
- II място - купа и сребърни медали;
- III място - купа и бронзови медали.
- IV място - купа и бронзови медали.
й) футзал
- I място – купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали;
- IV място – купа и бронзови медали;
к) студентско първенство
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали;
л) девойки U - 17
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали.
м) плажен футбол
- I място - купа и златни медали;
- II място – купа и сребърни медали;
- III място – купа и бронзови медали.

- IV място – купа и бронзови медали;
(2) Турнири
а) Купата на България - мъже:
- I място – купа и златни медали
- II място - сребърни медали.
б) Купа на Аматьорската футболна лига - мъже:
- I място – купа и златни медали
- II място - възпоменателен флаг и сребърни медали;
в) Купата на БФС - деца, юноши младша и старша
възраст
- I място - купа и златни медали;
- II място - възпоменателен флаг и сребърни медали;
г) Купата на България - жени
- I място - купа и златни медали;
- II място - възпоменателен флаг и сребърни медали;
д) Купата на България - футзал
- I място - купа и златни медали;
- II място - възпоменателен флаг и сребърни медали;
(3) Зонални и областни първенства
а) Зонови групи - юноши старша възраст в четирите
зонови групи:
- I място - купа;
- II място - купа;
- III място - купа;
б) Областни групи - мъже
- I място - купа;
- II място - купа;
- III място - купа;
в) Областни групи - деца, юноши младша и старша
възраст
- I място - купа;
- II място - купа;
- III място - купа;
ЧЛЕН 38.

Всички индивидуални и колективни награди, освен
изброените в чл. 37, определени по показатели извън
официалното класиране в държавните първенства и
турнирите по футбол, се утвърждават от съответния
администриращ орган след съгласуване с учредителите
им и се връчват с подходящ ритуал.

ЧЛЕН 39.

ЧЛЕН 40.

ЧЛЕН 41.

Откриването на футболния шампионат се извършва със
съответен ритуал на всички терени преди срещите от
първия кръг на първенството във всички футболни групи.
Закриването на шампионата във всички групи и на
всички турнири, регламентирани в тази Наредба, се
организира от съответните администриращи органи и чрез
съответния ритуал.
За некоректно поведение по време на церемониите, по
чл. 39 и 40, на съответните лица се налагат
дисциплинарни наказания съгласно Дисциплинарния
правилник.

ГЛАВА ШЕСТА

РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛЕН 42.

Първенства и турнири, организирани от ФК или други
юридически лица.
(1) Първенствата и турнирите, организирани от ФК, се
провеждат по наредба (указание) и програма на ФК,
задължително заверени от съответния ЗС/ОС на БФС и
съобразени с финансовия правилник на БФС.
(2) Първенствата и турнирите, организирани от други
юридически лица се провеждат по наредба (указание) и
програма, изготвена от тях и задължително заверени от
съответния ЗС/ОС на БФС и съобразени с финансовия
правилник на БФС.

ЧЛЕН 43.

Всички първенства и турнири по футбол по възраст, пол
и отрасъл, неуредени в тази Наредба, се считат за
нелегитимни за БФС и участието на ФК участници в
първенствата и турнирите на БФС и съдии от ранглисти
на различни нива на БФС подлежат на санкции съобразно
дисциплинарния правилник на БФС.

ЧЛЕН 44.

(1) Промени в програмите за провеждане на срещите от
професионалния и аматьорския футбол се правят само по
изключение
и
изключително
по
преценка
на

администриращия орган (включително при съгласие на
съответните ФК за дадена промяна).
(2) Отложени срещи се провеждат на дати, фиксирани в
програмата на първенството. Отложена среща се провежда
на следващата първа възможна фиксирана дата.
(3) Администриращият орган може да извърши промени в
програмата за срещите от вътрешното първенство на
отбор, участващ в Европейските турнири, в случаите когато
разликата между съответните срещи от европейските
турнири и тези от вътрешното първенство на отбора, е помалка от 2 (два) пълни дни. В тези случаи, съответните
срещи от вътрешното първенство се преместват напред
или назад във времето с не повече от 4 (четири) дни, в такъв
ден и час, който да осигури максимални посещаемост и
зрителски интерес, и без това да поставя противниковия
отбор в неравнопоставено положение. По изключение,
администриращият орган може да отложи дадена среща от
вътрешното първенство на отбор, участващ в европейските
турнири.
(4) Участие в международен турнир или турнир на
територията на Република България не е причина за
отлагане на срещи от вътрешното първенство, ако
турнирът не е включен в Спортния календар на БФС.
(5) Отложена среща от турнира за Купата на България се
провежда преди следващия кръг.
(6) Отлагането на срещите в аматьорския футбол става
само със съгласието на двата отбора и администриращия
орган.
(7) В последните два кръга от сезона всички срещи от
дадена група се провеждат по едно и също време, когато
те имат пряко отношение за - определяне участниците в
европейските турнири, за заемане на призови места в
първенствата или за определяне на изпадащите отбори.
ЧЛЕН 45.

Допуска се промяна на час на започване на срещата, за
което съгласие от двата клуба не е необходимо.

ЧЛЕН 46.

По предложението на ФК за промени на срещи по
утвърдени програми, се заплащат такси, утвърдени в
Правилника за финансовите взаимоотношения на БФС.
При промяна на час такси не се заплащат.

ЧЛЕН 47.

За редовността на състезатели и срещи.
(1) Решения
по
редовността
на
футболисти,
предизвикани по каквито и да е причини, посочени в
Наредбата, се вземат само в рамките на текущата спортносъстезателна година.
(2) Футболист, на който е наложено дисциплинарно
наказание спиране на правата за определен брой
футболни срещи или за определен период от време,
се счита за нередовен футболист за съответния брой
срещи или период от време.
(3) Футболист, картотекиран с документи с невярно
съдържание, се счита нередовен с всички произтичащи от
това последствия за футболиста и за ФК, който го е
картотекирал.
(4) Футболист, който е редовно картотекиран и взел
участие в среща на отбор на даден ФК и който, без
надлежна промяна в картотеката, вземе участие в
официална футболна среща от името на друг ФК, е
нередовен във втория ФК (считано датата на участието
му във втория ФК). В тези случаи, на ф утболиста се налага
дисциплинарно наказание спиране на правата за периода
до края на текущата спортно-състезателна година.
(5) Футболист-аматьор, подписал молби за картотекиране
от името на повече от един ФК и получил повече от един
футболен паспорт е редовен за този ФК, където е започнал
да се състезава или е изтърпял дисциплинарно наказание
в официални срещи при условие, че е спазен
Правилникът за статута на футболистите.
(6) На ФК, допуснал включване в отбора си на нередовен
състезател в среща по системата на елиминиране, се
налага дисциплинарно наказание служебна загуба при
служебен резултат 0:3 в полза на противниковия отбор.
(7) Когато във футболен отбор в официални срещи за
първенството и турнира Купата на България участва
нередовен състезател, се присъжда служебна загуба при
служебен резултат 3:0 в полза на редовния отбор само за
срещите, за които са подадени жалби в установения
срок. Това не се отнася при разследване по чл. 35, т. 2 от
Наредбата.
(8) При неспазване на чл. 20, ал. 1, букви "ж" и "з", ФК не
се допуска до участие в първенството на Първа лига, и
съответно Втора лига.

(9) ФК, допуснал нередовен футболист в отбора си в
официална среща от аматьорския футбол (наказан, с чужда
картотека и др.) освен предвидените други дисциплинарни
наказания, се наказва и с имуществена санкция в
размер на 200 (двеста) лева.
ЧЛЕН 48.

ЧЛЕН 49.

В случаите на отказ на ФК да участва с отбор или н а
н а к а за н и е, в од ещ о д о п р ем ин а в ан е н а от б о р в
п о- н ис к о н и в о ил и г ру п а преди започване на нов
шампионат, мястото на извадения отбор се заема при
условията на чл. 5, ал. 7. Ако отказът бъде извършен
или наказанието влезе в сила по време на първенството,
броят на изпадащите отбори се намалява. Въпросът за
попълване състава на групата за следващото първенство
се решава от съответния администриращ орган при
условията на чл. 5.
(1) Всички предавания - директно, на запис или чрез
репортажи, на срещи от първенствата и турнирите по
футбол в Република България с участието на ФК се
осъществяват само и единствено от медиите, които са
придобили съответни права да осъществяват такива
предавания (преносители на образ и звук) било то по
договор, сключен договор с Българския футболен съюз,
или по договор с лицето, на което БФС е
прехвърлило/отстъпило съответни права да договаря
отстъпването на права за такива предавания. След
изготвянето на програмата срещите за директно
предаване се уточняват по място, ден и час в графика на
редовния кръг и не могат да бъдат насрочвани по реда,
предвиден в чл. 45 и 46.
(2) ФК нямат право самостоятелно да договарят с или да
разрешават на каквито и да било медии (кабелни, ефирни
телевизии или други електронни медии) да заснемат
и/или излъчват картина или звук (пряко или на запис) от
официални срещи с тяхно участие. ФК нямат право да
предоставят на която и да било медия заснетите от ФК
материали от официални футболни срещи (независимо
от това дали заснемането е било извършено за нуждите
на администриращия орган или за друга цел). Запис и
излъчване се извършва само съгласно договора, сключен
от БФС със съответната медия или с друг приобретател

на ТВ-правата.
(3) ФК-домакин няма право да спира или възпрепятства
излъчването на предварително уточнена футболна
среща от вътрешния календар съгласно Закона за
физическото възпитание и спорта и Правилника за
статута на ФК-член на БФС.
(4) ФК-домакин на футболна среща, предвидена за
директно излъчване, е длъжен да осигури по смисъла на
чл. 28, ал. 17 подходящо помещение за студио на
официалния
носител
на телевизионните права.
Ръководствата на ФК-участници във футболната среща
са длъжни да осигурят предварително заявените от
официалния носител на телевизионните права треньори
и състезатели от техните отбори за участие в интервюта
след срещата и заключителната пресконференция,
организирана от правоимащия преносител на образ и
звук. Неизпълнението на тези задължения се наказва с
имуществени санкции по Дисциплинарния правилник.
Извън административната и финансовата отговорност
по тази наредба и по Дисциплинарния правилник, при
нарушения на разпоредбите на този член, ФК носи пълна
имуществена отговорност за претърпените загуби и
пропуснати ползи от официалния преносител на образ и
звук по сключени от него договори с трети лица.
Извършените от ПФК нарушения по този член се
констатират
по
предложение
на официалния
преносител на образ и звук с двустранно подписан
протокол между него и делегата на БФС, в който се
отбелязва видът на нарушението и описание на
конкретните обстоятелства, при които то е извършено.
(5) ФК – участник в Първа професионална лига е длъжен
да осигури за домакинските си срещи рекламно
трасе/рекламни пана на първа линия с обща дължина
240 м и височина 1 м. Рекламното трасе/пана се
поставя/монтира на първа линия около футболния терен
– на не по-малко от 3 (три) метра и на не повече от 6
(шест) метра от страничните линии (тъч-линия или аутлиния).
(6) Разпределянето на рекламните пана по ал. 5 между
БФС, клубът и носителят на ТВ-правата се извършва с
договор между БФС и клубът.
(7) ФК – участник в Първа професионална лига, на

домакинските си срещи може да продава допълнителни
рекламни пана, извън посочените в ал. 5, които трябва да
са разположени така, че да не закриват видимостта на ТВкамери към рекламните пана на първа линия.
(8) Делегатът на БФС на футболна среща, предвидена за
директно излъчване, съгласно чл. 31, ал. 3 носи цялата
отговорност за изпълнението на всички задължения,
визирани в този член. Той отбелязва мнението си за
организацията и евентуалните пропуски по нея в
официалните документи на футболната среща,
включително и в допълнителен доклад.
(9) За установените нарушения на този член се налагат
имуществени
санкции,
съгласно
Дисциплинарния
правилник и обезщетения/неустойки съгласно договора
между БФС и клубът, допуснал нарушението.
ЧЛЕН 50.

Предавания на срещи от европейските клубни турнири
на УЕФА с участието на отбор на ФК-член на БФС се
осъществяват съгласно делегираните права от УЕФА на
заинтересованите ФК.

ЧЛЕН 51.

В хода на първенствата БФС може да издава актове
и решения, които не могат да противоречат на духа и
постановките на тази Наредба.

ЧЛЕН 52.

(1) Спортно-техническата комисия организира и
администрира състезанията по футбол, които се
провеждат от БФС, в съответствие с разпоредбите на
Устава на БФС, тази наредба, правилата на ФИФА и УЕФА
и вътрешните актове на съюза, както и упражнява контрол
за нормалното им провеждане.
(2) Спортно-техническата комисия се произнася по
спортно-технически въпроси, разглежда и се произнася по
нарушения
от
спортно-технически
характер,
от
административно и организационно естество, налага
съответни наказания и администрира съответните
последици от тях, според предвиденото в актовете на
БФС.

ЧЛЕН 53.

Всички спорни въпроси по прилагането на тази
Наредба се решават от компетентните органи на БФС
за съответното равнище.

ЧЛЕН 54.

Равнища за организиране и администриране на
първенствата и турнирите по футбол.
(1) На територията на областта:
а) Комисии за провеждане на първенствата и турнирите в
Областните съвети - Спортно-техническа комисия (СТК),
Дисциплинарна к о м и с и я ( ДК) и Съдийска к о м ис и я
( СК) на ОС на БФС.
б) Решенията на комисиите към Областния съвет могат
да се обжалват пред Областния съвет като колективен
обществен орган с участието на председателя на ОС на
БФС и на председателите на комисиите на ОС.
Решенията на Областния съвет са окончателни.
(2) На територията на зоната:
а) Комисии за провеждане на първенствата и турнирите в
четирите групи от Трета лига и зоновите групи юноши старша възраст - Спортно-техническа комисия
(СТК), Дисциплинарна к о м и с и я ( ДК) и Съдийска
к о м и с и я ( СК)на ЗС на БФС.
б) Решенията на комисиите към Зоналния съвет могат да
се обжалват пред Зоналния съвет като колективен
обществен орган с участието на председателите на ЗС и
ОС на БФС и председателите на комисиите на ЗС.
Решенията на Зоналния съвет са окончателни.
(3) За първенства и турнири, организирани и
администрирани от АФЛ:
а) Комисии за провеждане на първенствата и турнирите Спортно-техническа комисия (СТК), Дисциплинарна
к о м и с и я ( ДК) и Съдийска к о м и с и я ( СК) при
Аматьорската футболна лига.
б) Р е ш е н и я т а н а к о м и с и и т е п р и А Ф Л м о г а т д а
с е о б ж а л в а т п р е д Управителния съвет н а
Аматьорската футболна лига.
Решенията на Управителния съвет на АФЛ са
окончателни.
(4) Държавни първенства и турнири:
а) Комисии за провеждане първенствата на Първа лига
и Втора лига, както и на турнира за Купата на България,
U-15, U-17 и U-19 - Спортно-техническата комисия /СТК/,
Дисциплинарна комисия /ДК/, Съдийска комисия /СК/ първа инстанция;

б) Апелативна комисия /АК/ - втора инстанция за Първа
лига, Втора лига, U-17 и U-19, и за турнира за Купата на
България.
(5) Арбитражният съд на БФС може да бъде сезиран за
разглеждане на въпроси от неговата компетентност,
съгласно предвиденото в Правилника за работа на АС
при БФС.
(6) Комисиите на всички равнища са обществени органи
и съставът им за различните нива е от 3 (трима) до
9 (девет) души.
ЧЛЕН 55.

Определения по смисъла на тази Наредба:
По смисъла на тази Наредба:
(1) "ФК", "клуб", "футболен клуб" - означава
акционерно дружество или сдружение с нестопанска цел,
което е член на БФС и отговаря на изискванията за
спортен клуб по смисъла на Закона за физическото
възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и
спортно-състезателна дейност само по спорта футбол.
(2) "Служебни лица" - означава всички лица, служебно
ангажирани в дадена среща от ФК, лица, осигуряващи
медицинско обслужване, органи на реда, ППО,
координатор за връзка с привържениците акредитирани
медии.
(3) "Длъжностни лица" означава съдиите,
делегатът, съдийски наблюдател и наблюдателя на БФС.
(4) "Участник в състезанието" означава
състезатели, треньори, служебни лица, длъжностни
лица.
(5) "Район на стадиона" - обхваща границите,
обособени от съществуващата ограда и прилежащите
паркинги, сгради и съоръжения.
(6) "Спортна зона" - обхваща територия, определена с
акт на кмета на общината, в която се осъществява
контрол или пропускателен режим и която включва
поземления имот, на чиято площ е разположен спортният
обект, и прилежащата територия и инфраструктура до
500 м от неговите граници.
(7) "Граници на населеното място" - съгласно Закона
за устройството на територията.
(8) "Игрова обстановка" - означава такава обстановка,
в която е налице единоборство между двама състезатели,

с цел кой ще овладее топката.
(9) "Извън игрова обстановка" - означава такава
обстановка, когато топката е в игра и няма единоборство
по смисъла на предходната ал. 8.
(10) "Спряна игра" - когато топката не е в игра.
(11) "Извънигрово време" - означава времето 90 минути
преди футболната среща, между полувремената и 90
минути след завършване на футболната среща.
(12) "Системно" - означава действия или бездействия,
осъществили се три или повече пъти за съответен
период.
(13) "Група, групово, групов протест" - когато при
деянието са участвали най-малко три лица.
(14) "Последствие" означава:
а) Всяко съприкосновение на хвърлени по посока на
терена предмети, със състезатели, служебни и
длъжностни лица, на които е причинено увреждане,
надлежно констатирано и отразено в докладите на
длъжностните лица, лекар, началник охрана.
б) Всяко съприкосновение на хвърлени по посока на
терена предмети с имущество, собственост на държавни,
общински, обществени и частни ЮЛ или ФЛ, при което
се причиняват значителни вредни последици на това
имущество, правещи го негодно за обичайната употреба
или налага отстраняването им по специален технически
начин.
"Последствие" е налице и тогава, когато липсва
съприкосновение, но нарушението с оглед на начина на
извършване, качеството и свойствата на пред
обществена опасност на деянието и извършителя, като
обективна страна при съприкосновение е в състояние да
причини описаните в б."а" и б."б" вредни последици.
В случаите, когато от страна на зрителите има хвърлени
книжни ленти или димки, което налага временно
прекратяване на срещата, като същевременно няма
засегнати състезатели, служебни и длъжностни лица се
приема, че няма последствие.
(15) "Тежки последствия" са налице, когато в случаите
по предходната
алинея, са настъпили сериозни
увреждания на физическите лица, довели до временно
разстройство на здравето, в резултат на което се налага

лечение или наблюдение на пострадалия в болнично
заведение за срок два и повече дни.
(16) "Обида" - когато публично, в печатни, телевизионни
или електронни медии се каже или извърши нещо
унизително за честта или достойнството на друго лице.
(17) "Неспортсменско поведение" - има значението
по член 18, т. 2 от Дисциплинарния правилник.
(18) "Некоректно поведение“ - има значението по
член 18, т. 3 от Дисциплинарния правилник.
(19) "Расистки или дискриминационни" - означава
всичко, което води до нанасяне на обида или
посегателство срещу личността, основаващи се на раса,
вероизповедание, цвят на кожата , пол, националност и
др.
(20) "Тежки провинения" означава :
а) действия, изразяващи се в нанасяне на побой,
причиняване на телесни увреждания или материални
щети, или такива, които поради естеството и характера
си се отличават с висока степен на обществена опасност.
- Тежки провинения са и тези, за които в настоящия
правилник са предвидени наказания ССП, забрана да
изпълнява функции от името на отбора за четири и
повече срещи и/ или имуществена санкция в размер на
6 0 0 0 ( шест хиляди) и повече лева или лишаване от
домакинство за три и повече срещи.
(21) "Телесно увреждане" или „телесна повреда“
означава физическо увреждане на тялото, удостоверено
с издаден по надлежен ред официален документ от
здравно заведение.
(22) “Забрана да се изпълняват функции” - означава
забрана за изпълняване на функции от името на отбора по
отношение на представляването на отбора и ФК пред
БФС, БПФЛ, АФЛ, постоянните комисии на БФС, органите,
администриращи първенството и отделната среща, други
ФК.
(23) "Микс-зона" - означава зона, в която се дават
интервюта при определени от БФС аранжирани места.
(24) "Писта" - означава зоната между оградата на
трибуната и страничната линия на игралното поле,
включително когато не е налице изрично отделена
лекоатлетическа писта.
(25) "Публика" - означава всеки, който в дадена среща

не е служебно лице, длъжностно лице или участник в
състезанието.
(26) „Наредбата за сигурността на спортните
обекти“ - Наредбата за сигурността на спортните обекти
и мерките срещу насилието и лошото поведение на
зрители преди, по време и след провеждане на спортни
прояви, организирани на стадиони и в спортни зали,
приета сПостановление № 173 на Министерския съвет от
2000 г.
(27) „ЗООРПСМ“ – Закон за опазване на обществения
ред при провеждане на спорни мероприятия в сила от
30.11.2004 г.
(28) „Състезатели от държави извън ЕС“ – означава
състезатели, които не са граждани на държави, членки на
Европейски съюз, на страните по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или на
Конфедерацията Швейцария
ЧЛЕН 56.

Всички текстове, препращащи към отделни глави,
раздели, членове, точки и букви, се счита, че препращат
към съдържанието на тази Наредба, освен ако
препращането е изрично към друг акт.

ЧЛЕН 57.

За всички случаи, неуредени в тази Наредба, се
прилагат документите на БФС и Правилата на играта
футбол.

ЧЛЕН 58.

За всички непредвидени в тази Наредба срещи,
първенства и турнири и други състезания по футбол,
организаторите задължително уведомяват БФС наймалко 36 часа преди започването им.

Заключителна разпоредба.
Тази наредба отменя Наредбата за първенствата и
турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 20172018 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2017 г.)
***
Настоящата Наредба за сезон 2018/2019 г. е приета от
Изпълнителния комитет на БФС с Решение по т. 2 от
Протокол № 3 от 07.06.2018 г.

Наредбата е публикувана на Интернет – страницата
на БФС – www.bfunion.bg.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФС:

(Б. Попов)
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