










 
 
 
                Приложение № 6 
 
 

 
Първа професионална лига - 2018/2019 г. 

 
 

Отбори 
 

Основен екип 
 

 
Първи резервни екипи 

 

 
Втори резервен екип 

 
Фланелки Гащета Чорапи Фланелки Гащета Чорапи Фланелки Гащета Чорапи 

Лудогорец Рз зелени зелени зелени сиви сиви сиви бели бели бели 
ЦСКА-Сф ЕАД червени бели червени бели червени бели жълти жълти жълти 
Левски сини сини сини жълти жълти жълти сиви черни черни 
Берое СтЗ зелени бели зелени бели зелени бели сиви сиви сиви 
Ботев Пд жълто-черни черни жълти бордо бордо бордо светло сини светло сини светло сини 
Верея СтЗ сини сини сини жълти сини жълти бели сини бели 
Черно море Вн зелено-бели черни зелено-бели сини черни сини  електрик-зелени бели  електрик -зелени 
Локомотив Пд черно-бели бели бели червено-черни черни червени светло сини светло сини светло сини 
Славия бели бели бели черни черни черни бели черни бели 
Септември Сф бордо бордо бордо сини сини бордо бели бели бели 
Етър ВТ виолетови виолетови виолетови бели бели бели червени червени червени 
Дунав 2010 Рс светли сини бели светло сини тъмно сини тъмно сини тъмно сини бели светло сини бели 
Витоша Бистр зелени зелени зелени оранжеви тъмно сини оранжеви сини тъмно сини сини 
Ботев Враца зелени зелени зелени червени червени червени черни черни черни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7 

 
 

 
Втора професионална лига - 2018/2019 г. 

 
 

Отбори 
 

Основен екип 
 

 
Първи резервни екипи 

 

 
Втори резервен екип 

 
Фланелки Гащета Чорапи Фланелки Гащета Чорапи Фланелки Гащета Чорапи 

 Пирин Бл зелени зелени зелени червени червени червени черни черни черни 

 Локомотив Сф червено-черно 
райе черни червени бяло-черно 

райе бели бели жълто с 
тъмно синьо жълти жълти 

 Царско село 2015 червени червени червени бели бели бели розови розови розови 
 Монтана 1921 сини сини сини бели бели бели светло сини светло сини светло сини 
 Несебър сини сини сини бели бели бели жълти сини жълти 
 Поморие жълти жълти сини сини сини сини бордо бордо бордо 
 Ботев Гълъбово червени черни черни бели бели бели черни черни черни 

 Локомотив ГО бяло-черно 
райе черни бели червено-

черно райе черни червени червено-
черно райе бели бели 

 Лудогорец II Рз зелени зелени зелени сиви сиви сиви бели бели бели 
 Литекс оранжеви черни черни бели бели бели зелени зелени зелени 
 Черноморец Бч светло сини сини сини бели бели бели черни черни черни 
 Струмска слава  червени червени червени светло сини светло сини светло сини сини сини сини 
 Арда Кърджали сини сини сини бели бели бели жълти жълти жълти 
 Добруджа Дч зелени зелени зелени жълто жълто жълто електрик бели жълти 
 Кариана Ерден червени червени червени бели бели бели бели червени червени 
 ЦСКА 1948 червени бели червени бели бели бели черни бели бели 

 
 
 
 
 
    11.07.2018 г.                ОСТ - БФС 
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