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РАЗДЕЛ І.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Този правилник урежда структурата, организацията и дейността на 

футболното съдийство в Република България. 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

 

Чл. 2. (1) Футболното съдийство в системата на БФС има следната 

структура: 

1. Съдийска комисия (СК) при БФС. 

2. Зонална съдийска комисия (ЗСК) при всеки Зонален съвет на БФС. 

3. Областна съдийска комисия (ОСК) при всеки Областен съвет на 

БФС. 

(2) В администрацията на БФС се създава „Съдийска администрация“, която 

включва: 

1. Старши мениджър – съдии;  

2. Мениджър съдии – елитен/професионален футбол 

3. Мениджър ВАР/VAR; 

4. Мениджър съдии – аматьорски футбол; 

5. Секретар/Технически сътрудник. 

(3) За подпомагане дейността на съдийството и на съдийската 

администрация може да се сключват граждански договори с: координатор 

на таланти и ментори; специалист по набиране и задържане на съдии; 

мениджър съдийски наблюдатели; национален съдийски инструктор; 

национален фитнес инструктор. 

 

Чл. 3. (1) Съдийските комисии са органи за организация и управление на 

футболното съдийство в страната. 

(2) Членовете на съдийска комисия (СК) по чл. 2, ал. 1, не могат да бъдат 

действащи съдии, участници в ръководството на футболни клубове, 
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действащи треньори, агенти на играчи, лица с трудов или граждански 

договор с ФК (редовен член или одобрен за член на БФС), с БПФЛ, с АФЛ, с 

АБФ или с БФС, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 6 и чл. 17, ал. 6. 

 

Чл. 4. (1) Член на съдийска комисия се освобождава преди изтичането на 

срока за който е избран: 

1. По собствено желание; 

2. При невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест 

месеца; 

3. При образувано предварително производство за престъпление от 

общ характер; 

4. По предложение на Президента на БФС / Председателя на ЗС/ОС на 

БФС, когато урони престижа на съдийството или на Съдийската 

комисия; 

5. По предложение на Председателя на СК на БФС / Председателя на 

ЗСК/ОСК на БФС, когато извърши тежко нарушение на задълженията 

си или системно не ги изпълнява; 

(2) На мястото на освободения член на комисията се избира друг, по реда на 

чл. 6, ал. 4, съответно - по чл. 17, ал. 4 или по чл. 18, ал. 3. Мандатът на 

новоизбрания член съвпада с мандата на останалите членове на Комисията. 

 

Чл. 5. Видът на договорите, които се сключват със служителите на 

Съдийската администрация и Съдийската комисия при БФС се определя от 

БФС, в съответствие с изискванията на Конвенцията на УЕФА за обучение 

и организация на съдиите, издание 2020 г. 

 

Глава I. 

Съдийска комисия при БФС 

Чл. 6. (1) (изм. Протокол № 2/14.02.2022 г.) Съдийската комисия се състои 

от 9 члена, вкл. председател и трима заместник председатели. 

(2) Съставът на Съдийската комисия се избира както следва: 

1. (изм. Протокол № 2/14.02.2022 г.) не по-малко от седем членове,  

които са съдийски специалисти; 

2. не повече от двама членове, които имат най-малко петгодишен 

организационен или административен опит във футболни структури. 
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(3) В работата на СК могат да бъдат привлечени допълнителни специалисти, 

които да отговарят за определени дейности и направления, без право на глас. 

(4) Поименният състав на Съдийската комисия по ал. 2, т. 1 и т. 2, вкл. 

нейният председател, се избират от Изпълнителния комитет на БФС за срок 

4 години, но не по-повече от мандата на ИК на БФС. 

(5) Председателят на Съдийската комисия присъства на заседанията на 

Изпълнителния комитет, когато се разглеждат съдийски въпроси в 

качеството си на консултант. (в съответствие с изискванията на 

Конвенцията на УЕФА за обучение и организация на съдиите, издание 2020 

г.) 

(6) (изм. Протокол № 2/14.02.2022 г.) Председателят и заместник 

председателите на Съдийската комисия имат право на възнаграждение, 

което се определя в договор. 

(7) Административната дейност на СК при БФС се осъществява от старши 

мениджър съдии и технически сътрудник на Комисията. 

 

Чл. 7. (1)   Президентът на БФС определя старши мениджър - съдии по чл. 

2, ал. 2, т. 1 по предложение на СК при БФС. Той е щатен служител на БФС 

и изпълнява задълженията си съгласно изискванията на Конвенцията на 

УЕФА за обучение и организация на футболното съдийство (издание 2020 

г.) 

(2) Старши Мениджър - съдии трябва да е съдийски специалист и да владее 

писмено и говоримо един от официалните езици на УЕФА. 

(3) Мениджър съдии – елитен/професионален футбол и Мениджър съдии – 

аматьорски футбол трябва да са съдийски специалисти. 

 

(4) Мениджър ВАР/VAR е щатен служител на БФС. Той трябва да е 

съдийски специалист и да владее писмено и говоримо един от официалните 

езици на УЕФА, както и да притежава валиден Сертификат на ФИФА за 

дейността. 

 

(5) Техническият сътрудник на Съдийската комисия е щатен служител на 

БФС и се назначава от Изпълнителния Директор на БФС. 

 

Чл. 8. Съдийската комисия организира самостоятелно дейността си в 

управлението на футболното съдийство, ръководейки се от този Правилник, 

Конвенцията на УЕФА за обучението и организацията на съдиите, Устава 
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на БФС, нормативните документи на БФС, ФИФА, УЕФА и 

законодателството на Република България. 

 

Чл. 9. Съдийската комисия разработва и предлага за утвърждаване от ИК на 

БФС проекти на нормативни документи по организацията, дейността, 

структурата и управлението на футболното съдийство. 

Чл. 10. (1) Съдийската комисия (СК) утвърждава броя на съдиите, които 

имат право да бъдат назначавани като ръководещи, асистент съдии, 

четвърти съдии, видео асистент рефери (VAR) и асистент видео асистент 

рефери (AVAR) в Първа професионална лига, Втора професионална лига, 

Елитни юношески групи: U-19, U-17, U-15, Държавно първенство жени; 

Купата на България и Суперкупата на България. Комисията утвърждава 

броя на съдийските наблюдатели в Първа професионална лига, Втора 

професионална лига и Купата на България и Суперкупата на България, по 

програма, предложена от СТК за броя на отборите в съответните групи. 

(2) Подкомисия при СК в състав до 3 (трима) члена назначава съдиите, 

асистент съдиите, видео асистент рефер (VAR), асистент видео асистент 

рефер (AVAR) и съдийските наблюдатели в Първа професионална лига, 

Втора професионална лига, Елитни юношески групи: U-19, U-17, U-15, 

Държавно първенство жени, Купата на България и Суперкупата на 

България, както и в официални и контролни срещи, когато това право е 

предоставено от ФИФА, УЕФА или БФС. 

(3) СК създава електронен регистър на съдиите  и съдийските наблюдатели 

в страната за участието им в Първа професионална лига, Втора 

професионална лига, Елитни юношески групи: U-19, U-17, U-15, Държавно 

първенство жени и Купата на България, както и за техните оценки. 

(4) СК изготвя и актуализира поименните листи на съдиите и съдийските 

наблюдатели след приключване на спортно-състезателната година, като 

извършва подбор, прави комплексна оценка и ги атестира, съгласно 

Методика за оценяване (Приложение 1), която е неразделна част от 

настоящият Правилник.  

(5) СК изготвя за утвърждаване листа на международните съдии, както и 

листата на съдийските наблюдатели на УЕФА.  

(6) СК се произнася по всички спорни въпроси по тълкуването и 

прилагането на Правилата на футболната игра. Нейното решение е 

окончателно и задължително. 

(7) СК разглежда всички провинения на съдиите и съдийските наблюдатели, 

взема отношение по тях и налага съответните санкции. 
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(8) СК разглежда и решава всички жалби и въпроси, свързани със съдиите и 

съдийските наблюдатели, като жалбите следва да касаят единствено явни 

важни грешки, повлияли на крайния изход на срещата. 

(9) СК взаимодейства с другите комисии на БФС при осъществяването на 

своята дейност. 

 

Чл. 11. СК ръководи методически и контролира дейността на ЗСК при ЗС и 

на ОСК при ОС, както и на съдийските направления при СК. 

 

Чл. 12. (1) Към СК се създават следните подкомисии, които се ръководят от 

членове на Комисията: 

1. Методика, обучение и Програма „Ментори и таланти“; 

2. Спортно-квалификационна; 

3. Контролно-дисциплинарна; 

4. Физическа подготовка; 

5. Футбол 5, 7, 9, футзал, плажен футбол и мини футбол; 

6. Връзки с медиите, обществените организации, БПФЛ, АФЛ и АБФ, 

УЕФА и ФИФА; 

7. Юбилеи и връзки със съдиите-ветерани; 

8. Етика и феърплей;  

9. Назначения на съдии в Първа професионална лига, Втора 

професионална лига, Елитни юношески групи, Купа на България, 

Суперкупа на България, Държавно първенство за жени и срещи, в 

които от ФИФА или УЕФА се изисква назначаване на асистент 

съдии и резервни съдии. 

10.  Назначения на съдийски наблюдатели в Първа професионална 

лига, Втора професионална лига, Купа на България и Суперкупа на 

България; 

11.  Назначаване на съдии в контролни срещи, в юношеските 

първенства и турнири и в Елитни юношески групи: U-19, U-17 и U-

15; 

12.  Квалификация на съдийските наблюдатели в Първа 

професионална лига и Втора професионална лига. 
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13.  Приемане и одобряване на доклади на делегати от Елитни 

юношески групи; 

14.  Приемане и одобряване на доклади на съдийски наблюдатели от 

Първа професионална лига, Втора професионална лига, Купа на 

България и Суперкупа на България; 

 

(2) СК организира, контролира и координира дейността на съдийските 

направления за футзал, футбол за жени, плажен футбол и мини футбол. 

 

Чл. 13. (1) Съдийската комисия провежда заседания по утвърден от нея 

график и дневен ред, като те могат да бъдат присъствени, в платформата на 

„БФС Електронно първенство“ или в друга онлайн платформа. 

(2) Заседанието е редовно, когато присъстват повече от половината от 

членовете на Комисията. 

(3) Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство две трети от 

присъстващите. 

(4) Допустимо е неприсъствено гласуване, при което отсъстващият може да 

гласува по електронна поща, онлайн платформа или телефон. Гласуването 

по този начин се вписва в протокола от заседанието. 

 

Чл. 14. Дейността на СК се финансира със средства от годишния бюджет на 

БФС и целеви средства, предоставени съгласно Конвенцията на УЕФА за 

обучението и организацията на съдиите. 

 

Чл. 15. (1) Председателят на Съдийската комисия има следните права и 

задължения: 

          1. Представлява СК пред другите комисии и органи на БФС; 

          2. Насрочва и ръководи заседанията на Комисията; 

          3. Отговаря за цялостната дейност на Комисията; 

          4. Осъществява връзка с обществеността и медиите. 

(2) При отсъствие на Председателя на СК, заседанията се ръководят от 

Заместник Председателя. 

(3) Извънредно заседание на СК се свиква от Председателя на Комисията. 

Най-малко трима членове на Комисията могат да поискат писмено свикване 
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на заседание чрез Старши Мениджър съдии на СК. Председателят е длъжен 

да го насрочи в срок до 5 (пет) работни дни. 

 

Чл. 16. Старши мениджър съдии, мениджър ВАР/VAR и Технически 

сътрудник на СК изпълняват задълженията си, определени в длъжностната 

им характеристика и в Правилника за работа на Съдийската комисия. 

 

 

Глава II. 

Зонална / Областна съдийска комисия. 
 

Чл. 17. (1) Зонална съдийска комисия (ЗСК) се избира във всеки Зонален 

съвет (ЗС) на БФС, като териториален орган на БФС. 

(2) Зоналната съдийска комисия изпълнява и функциите на Областна 

съдийска комисия за административната област, на територията на която е 

нейното седалище. 

(3) Комисията има състав от 5 (петима) до 7 (седем) члена, включително 

Председател и Заместник Председател/и, като има същата структура и 

организация, и изпълнява на съответното териториално ниво, същата 

дейност както СК при БФС. 

(4) Председателят на ЗСК трябва да е съдийски специалист. Той се избира 

от Зоналния съвет на БФС, съвместно с Председателя на СК при БФС. Броят 

на членовете и поименният състав се избират от Зоналния съвет по 

предложение на председателя на Комисията (ЗСК). При избора се спазва 

съотношението между членовете, определено в чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2. 

(5) В заседанията на ЗСК, при покана от Председателя на Комисията, 

участват, без право на глас Председателите на областните СК от съответната 

зона. 

 (6) Председателят на Зоналната Съдийската комисия има право на 

възнаграждение, което се определя в договор. Той присъства на заседанията 

на Зоналния съвет, занимаващи се със съдийски въпроси в качеството си на 

консултант. 

(7) В работата на ЗСК могат да бъдат привлечени допълнителни 

специалисти, които да отговарят за определени дейности и направления, без 

право на глас. 
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Чл. 18. (1) Областната съдийска комисия (ОСК) се избира във всеки 

Областен съвет (ОС) на БФС, като териториален орган на БФС. 

(2) Комисията има състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, включително 

Председател и Заместник Председател/и, като има същата структура и 

организация, и изпълнява на съответното териториално ниво, същата 

дейност както СК при БФС. 

(3) Председателят на ОСК трябва да е съдийски специалист - с най-малко 3 

(три) години опит. Той се избира от Председателя на ОС на БФС, 

съгласувано с Председателя на Зоналната СК. Броят на членовете и 

поименният състав се определят от ОС по предложение на Председателя на 

Комисията (ОСК). При избора се спазва съотношението между членовете, 

определено в чл. 6, ал. 2, т.  1 и 2. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЪДИЙСКА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ. 

 

Чл. 19. (1) Съдийска правоспособност се придобива след завършен курс за 

обучение на футболен съдия и успешно положен изпит. 

(2) Установяват се следните изисквания към кандидатите за обучение за 

футболен съдия: 

          1. Да притежават българско гражданство или да са постоянно 

пребиваващи на територията на страната. 

2. Да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на 

кандидатстване; 

          3. Да са завършили основно образование; 

          4. Да не са осъждани  за умишлено престъпление, независимо от 

последваща реабилитация; 

          5. Да са физически и психически здрави. 

(3) Изискванията по ал. 2 се установяват както следва: 

          1. по т. 1 и 2 – с лична карта или друг документ за самоличност; 

2. по т. 2 – с декларация за съгласие от родител/настойник за 

кандидатите под 18-годишна възраст. 
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          3. по т. 3 – със свидетелство за завършено основно образование; 

          4. по т. 4 – със свидетелство за съдимост; 

5. по т. 5 – с медицински свидетелства, удостоверяващи 

обстоятелствата по ал. 2, т. 5; 

 

Чл. 20. (1) Курс за обучение се организира от Областен или Зонален съвет 

на БФС (ЗСК или ОСК), съвместно с Мениджър съдии – аматьорски футбол. 

(2) Организаторът на курса допуска до участие кандидатите, които 

отговарят на условията по чл. 19, ал. 2 и ал. 3. 

(3) Обучението се извършва срещу административна такса в размер от 50 до 

100 лева, определена от организатора и внесена по банкова сметка. 
 

Чл. 21. (1) Обучението се извършва в рамките на минимум 15 учебни часа. 

(2) Програмата за обучение включва: 

1. Лекции за Правилата на Играта; 

2. Лекции за вътрешните актове на БФС и съответните национални и 

международни актове; 

3. Практически занятия. 

(3) Програмата за обучение се утвърждава от Съдийската комисия при БФС. 

 

Чл. 22. (1) След завършването на курса се полага изпит по теория, който 

включва въпроси от Програмата за обучение. 

(2) Кандидатът полага тест за оценка на физическата му пригодност по 

норматив, утвърден от СК при БФС. Организаторът уведомява всеки 

кандидат за датата, мястото и часа на провеждане на теста най-малко 3 (три) 

дни предварително. Уведомяването става писмено, по телефон или 

електронен адрес. 

(3) Изпитите се полагат пред изпитна комисия в състав от 3 (трима) членове, 

определени от СК при БФС. 

(4) Резултатите от изпитите се вписват в протокол на изпитната комисия. 

Копие от протокола се изпраща на Съдийската комисия при БФС. 

(5) Кандидат, който е издържал успешно изпита по теория и теста за 

физическа годност получава сертификат за завършен съдийски курс. 
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Образецът на сертификата се утвърждава от Председателя на СК, съвместно 

с Изпълнителният Директор на БФС. 

(6) Кандидат за съдия се записва в съответния Областен / Зонален съвет на 

БФС (ОСК или ЗСК) въз основа на писмена молба. Към молбата се прилага 

сертификата за завършен съдийски курс. 

(7) Кандидатът подписва Декларация за професионална етика на 

футболните съдии в България (Приложение 2) и получава съдийска книжка 

по образец, одобрен от СК на БФС, което му дава право да упражнява 

дейността на футболен съдия в системата на БФС. 

(8) СК при БФС води регистър на футболните съдии в системата на БФС. 

 

Чл. 23. (1) Действащ съдия не може да бъде в ръководството на футболен 

клуб, член на клубен съвет, действащ футболен треньор, агент на играчи, 

както и да има сключен трудов или граждански договор с ФК (редовен член 

или одобрен за член на БФС), с БПФЛ, с АФЛ, с АБФ или с БФС. 

(2) Футболният съдия е длъжен да: 

1. Изпълнява функциите си безпристрастно; 

2. Тълкува и прилага Правилата на Играта точно и еднакво спрямо 

всички участници във футболната среща; 

(3) При вземане на решения по време на футболна среща, футболният съдия 

е независим и се ръководи от Правилата на Играта, инструкциите и 

решенията на ФИФА и УЕФА, и на установените факти по време на 

футболната среща. 

 

Чл. 24. (1) Съдийството има следните категории по низходящ ред: 

1. Международен съдия; 

2. Международен асистент съдия; 

3. Ръководещ съдия или видео асистент рефер (VAR) в Първа 

професионална лига; 

4. Асистент съдия или асистент видео асистент рефер (AVAR) в Първа 

професионална лига; 

5. Ръководещ съдия във Втора професионална лига; 
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6. Асистент съдия във Втора професионална лига; 

7. Ръководещ съдия в Трета лига; 

8. Асистент съдия в Трета лига; 

9. Ръководещ съдия в Елитни юношески групи U-19, U-17 и U-15; 

10.  Асистент съдия в Елитни юношески групи U-19, U-17 и U-15; 

11.  Съдия, ръководещ или асистент в Зонални първенства; 

12.  Съдия, ръководещ или асистент в Областни първенства. 

(2) Съдиите, ръководещи и асистенти, от една категория по ал. 1, формират 

съответна ранглиста. 

 

Чл. 25. (1) Кандидат за ръководещ съдия в ППЛ не може да бъде по-

възрастен от 35 г., навършвани към 1 януари на годината в която се изготвя 

ранглистата. 

(2) Кандидат за асистент съдия в ППЛ не може да бъде по-възрастен от 35 

г., навършвани към 1 януари на годината в която се изготвя ранглистата. 

(3) Кандидат за ръководещ съдия във ВПЛ не може да бъде по-възрастен от 

32 г., навършвани към 1 януари на годината в която се изготвя ранглистата. 

(4) Кандидат за асистент съдия във ВПЛ не може да бъде по-възрастен  

от 32 г., навършвани към 1 януари на годината, в която се изготвя   

ранглистата. 

(5) Кандидат за съдия, ръководещ и асистент в Трета лига не може да  

бъде по-възрастен от 28 г., навършвани към 1 януари на годината, в  

която се изготвя ранглистата. 

(6) Кандидат за съдия, ръководещ и асистент в Елитни юношески 

групи: U-19, U-17, U-15 не може да бъде по-възрастен от 26 г., 

навършвани към 1 януари на годината в която се изготвя ранглистата. 

(7) За кандидат за съдия в зонална група няма възрастово ограничение.  

(8) Съдия, който не е навършил 18 години, получава назначение за футболни 

срещи само между отбори на територията на съответната област/зонална 

група (с декларация за съгласие от родител или настойник). 
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Чл. 26. Преминаване в по-горна категория се допуска, ако кандидатът има 

най-малко 2 (две) години съдийски стаж (в съответната ранглиста) или 20 

футболни срещи (в съответната ранглиста)  

 

Чл. 27. Действащи съдии, участвали като футболисти  не по-малко от две 

спортно-състезателни години в професионалния футбол (ППЛ или ВПЛ) – 

могат да кандидатстват и да преминават от по-ниска в по-висока категория, 

до категория съдия – ръководещ или съдия – асистент в Първа 

професионална лига, без да се прилага изискването за възраст. 

Преминаването се допуска с решение на СК при БФС след представяне на 

удостоверение от СТК на БФС за състезателната им дейност. 

 

Чл. 28. (1) Съдия, който не е участвал повече от 6 (шест) месеца в една 

спортно-състезателна година в ръководенето на футболни срещи, отпада от 

съответната ранглиста. Решението се взема от СК при БФС, съответно от 

ЗСК или ОСК, към която се води на отчет. 

(2) Възстановяването на отпаднал съдия в ранглистата се извършва с 

решение на СК при БФС, съответно на ЗСК или ОСК, към която се води на 

отчет и е в зависимост от причините за отпадане. 

 

Чл. 29. (1) Съдия, отпаднал от ППЛ или ВПЛ, може да кандидатства за 

възстановяване на правата му в съответната ранглиста, съобразно 

изискванията на чл. 25, ал. 1, ал. 2, ал.3 и ал. 4. 

(2) Съдия, отпаднал от ППЛ или ВПЛ, има право да ръководи футболни 

срещи в аматьорския и масов футбол, след решение на съответната ЗСК или 

ОСК. 

 

Чл. 30. (1) Кандидат за международен съдия трябва да отговаря на следното: 

          1. Изискванията на ФИФА и УЕФА (Приложение 3); 

          2. Да владее английски език на минимално ниво B1.  

(2) Международен съдия, който за 5 спортно-състезателни години няма 

прогрес в ранглистите на УЕФА се замества, по преценка на СК, с нов 

кандидат, отговарящ на изискванията и с необходимите качества и 

перспективи за развитието му като международен съдия. 
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(3) Международен съдия или международен асистент съдия, който системно 

допуска грешки на мачове от вътрешния и международен календар, се 

заменя с друг след комплексна оценка от СК при БФС. 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФУТБОЛНИТЕ СЪДИИ 

 

Чл. 31. Футболните съдии имат следните права: 

1. Да бъдат в поименните ранглисти на професионалния футбол - 

Първа професионална лига, Втора професионална лига, Трета лига 

и Елитни юношески групи U-19, U-17 и U-15, на възраст от 20 до 

45 години, а по преценка на СК - съдии и асистент съдии, които са 

били в ранглистата на ФИФА 5 (пет) или повече години – на 

възраст до 47 години; 

2. Да  бъдат  в  поименните  листи  на зоналните групи на възраст от 

18 до 50 години; 

3. Да бъдат в поименните листи на областните групи на възраст от 16 

до 50 години; 

4. Да получават съдийска такса за ръководените от тях футболни 

срещи; 

5. Да бъдат награждавани от СК при БФС и от БФС; 

6. Да кандидатстват след приключване на активна съдийска дейност 

за делегати и съдийски наблюдатели на състезания по футбол, 

съобразно изискванията на статута на съдийският наблюдател и 

делегата на БФС. 

 

Чл. 32. (1) Международен съдия или международен асистент съдия, 

навършващ възраст 45 години, съответно 47 години (съгласно чл. 31, т. 1) 

има право да ръководи футболни срещи до края на календарната година, в 

която ги навършва.  

(2) Съдия с категория по чл. 24, ал. 1, т. 3 – т. 10 има право да ръководи 

футболни срещи до края на съответния полусезон, в който навършва 

пределната възраст по чл. 31. 
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Чл. 33. (1) Съдия може да откаже получено назначение само по уважителни 

причини от личен, семеен, здравословен или служебен характер, като 

уведоми писмено съответната СК, най-малко 24 часа преди срещата. 

(2) Характерът и основателността на причините се преценяват от 

съответната СК. 

 

Чл. 34. Съдията е длъжен: 

1. Да ръководи срещи на всички състезания, за които е получил 

назначение от СК, в която се води на отчет; 

          2. Да повишава непрекъснато своите професионални квалификации; 

3. Да спазва точно Правилника за футболното съдийство, 

нормативните документи на БФС, както и разпорежданията и 

решенията на СК при БФС по съдийски въпроси; 

4. Да информира своевременно СК за предложени му подаръци или 

оказан натиск / заплахи във връзка с дейността му; 

5. Да носи съдийски екип, утвърден от СК на БФС с логото на БФС 

или на ФИФА за международни съдии по време на ръководство на 

футболна среща. 

6. Да присъства на семинари, определени от СК по дати, в зависимост 

от ранглистата в която се намира. 

 

Чл. 35. Съдията няма право: 

1. Да коментира собствени или на свои колеги съдийски решения. 

2. Да ръководи срещи без разрешение или назначение от съответната 

съдийска комисия. 

3. Да дава интервюта и обяснения във връзка с взети от него решения, 

както и да участва в пресконференции, организирани преди или 

след завършване на футболната среща. 

4. Да участва в реклами и да публикува материали с рекламна и 

комерсиална цел, без знанието и разрешението на СК при БФС и 

Ръководството на БФС. 
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РАЗДЕЛ V. 

СЪСТАВ И ЧИСЛЕНОСТ НА ПОИМЕННИТЕ 

РАНГЛИСТИ НА ФУТБОЛНИТЕ СЪДИИ 

 

Чл. 36 (1) Поименната листа на съдиите, ръководещи и асистенти, за 

професионалния футбол се определя от СК при БФС, преди началото на 

всяка спортно-състезателна година. 

(2) Броят на съдиите се определя от СК при БФС, но не може да надвишава 

броя на отборите в съответната група, умножен с коефициент не по-малко 

от 1.2 и не повече от 1.5. 

 

Чл. 37. (1) Поименната листа на съдиите, ръководещи и асистенти, за 

зоналните и областни футболни групи се определя от съответната ЗСК/ОСК, 

преди началото на всяка спортно-състезателна година, като ранглистата на 

Трета лига се утвърждава от съответната ЗСК на БФС. 

(2) Броят на съдиите в група по ал. 1 не може да надвишава броя на отборите 

в съответната група, умножен с коефициент не повече от 2. 

 

Чл. 38. Всеки съдия, ръководещ или асистент, може да бъде вписан само в 

една поименна листа за съответната спортно-състезателна година. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪДИИТЕ В ПОИМЕННИТЕ 

РАНГЛИСТИ 

 

Чл. 39. (1) След завършване на спортно-състезателната година СК класира 

съдиите в съответната поименна ранглиста, въз основа на атестиране и 

комплексна оценка на качествата им, както и въз основа на представянето 

им в ръководените от тях срещи – съгласно чл. 10, ал. 4 от този правилник. 

(2) Съобразно резултатите от комплексната оценка съдията отпада, остава 

или преминава в по-горна поименна ранглиста, съгласно изискванията на 

Конвенцията на УЕФА за обучение и организация на футболното съдийство 

и този правилник. 
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(3) Съдиите и асистент съдиите могат да изпаднат или да преминат в по-

горна ранглиста на СК при БФС по следния ред: 

1. Съдията класиран на последно място в ранглистата на съдии 

ръководещи в Първа професионална лига задължително се заменя със 

съдията класиран на първо място в ранглистата на съдии ръководещи 

от Втора професионална лига. Между съдиите класирани на 

последните четири места (с изкл. на последния класиран) от ППЛ и 

класираните на първите шест места от ВПЛ (с изкл. на първия 

класиран) се извършва комплексен подбор и се определя 

окончателния състав на ППЛ и ВПЛ.  

2. Последните четири класирани в ранглиста ръководещи във Втора 

професионална лига се заменят от най-напред класираните от 

съответната зона от ранглиста ръководещи в Трета лига. 

3. Последните четири класирани в ранглиста асистент съдии в Първа 

професионална лига се заменят от най-напред класираните от 

съответната зона от ранглиста асистент съдии от Втора 

професионална лига. 

4. Последните шест класирани в ранглиста асистент съдии от Втора 

професионална лига се заменят от най-напред класираните от 

съответната зона от ранглиста асистент съдии в Трета лига. 

5. При ръководещи и асистент съдии в Трета лига, ранглистата се 

изготвя по предложения на Зоналните Председатели и решение на СК.  

6. При ръководещи и асистент съдии в Елитни юношески групи U-15, U-

17 и U-19, ранглистата се изготвя по предложения на Зоналните 

Председатели и решение на СК. 

 

Чл. 40. По преценка на СК при БФС съдии и асистент съдии от Втора  

Професионална лига, Трета лига и Елитни юношески групи U-15, U- 

17 и U-19, номинирани със звезда могат да ръководят и асистират 

срещи от по-горната група. 

 

Чл. 41. Поименните ранглисти на ръководещите и асистент съдиите в Първа 

професионална лига и Втора професионална лига се изготвят от СК на БФС. 

Ранглистите на ръководещите и асистент съдиите в Трета лига и Елитни 

юношески групи U-15, U-17 и U-19 се утвърждават от СК на БФС, по 

предложение на ЗСК. 
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Чл. 42. Предложенията за конкурси за попълване на състава на съдии, 

ръководещи или асистент съдии в Трета лига и Елитни юношески групи U-

15, U-17 и U-19, се правят от ЗСК по решение на СК при БФС. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪДИИТЕ. 

 

Чл. 43. Качествата и класирането на съдиите се оценяват и определят въз 

основа на методика, разработена и одобрена от СК при БФС (Приложение 

1). 

 

Чл. 44. Оценки на съдиите, ръководещи и асистенти в Първа професионална 

лига и Втора професионална лига за ръководените от тях срещи се поставят 

от съдийски наблюдатели, назначени от СК на БФС. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ. 

 

Чл. 45. СК при БФС е единственият компетентен орган да налага наказания 

на съдиите и на съдийските наблюдатели. 

 

Чл. 46. (1) За допуснати нарушения на Правилата на футболната игра или 

на Наредбата за провеждане на първенствата и турнирите в системата на 

БФС, на съдиите се налагат следните санкции: 

1. Предупреждение; 

2. Спиране на права за определен брой кръгове в съответната група 

или за определен срок от време; 

3. Изваждане от състава на съответната ранглиста, в която е вписан; 

4. Изваждане от ранглистата на професионалното съдийство; 

5. Заличаване от регистъра на футболните съдии по чл. 22, ал.8. 

(2) Санкциите се налагат след оценка на събраните доказателства и писмени 

обяснения. 
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(3) СК спира с решение правата на съдия до приключване на процедурата. 

 

Чл. 47. За нарушения при подготовката на действащ съдия, се налагат 

санкции, както следва:  

1. Не са покрити нормативите на физическия тест на летен или зимен 

семинар – спиране на съдийските права до покриването на 

нормативите; 

2. При повторно нарушение по т. 1 (при поправка) – изваждане от 

съответната ранглиста. 

3. Не са покрити нормативите на физическия тест при месечен тест – 

спиране на съдийските права до покриването на нормативите; 

4. Не издържан комбиниран тест за съдия или – спиране на правата до 

полагане на успешен тест; 

5. При повторно нарушение по т. 4 (при поправка) – изваждане от 

съответната ранглиста; 

6. Неинформиране за инцидент преди, по време или след футболната 

среща за която е получено назначение – спиране на правата до 

изясняване на случая; 

7. Допуснато или извършено нарушение на чл. 34, т. 2 от този 

правилник - спиране на правата до покриването на нормативите; 

8. Допуснато или извършено нарушение на чл. 34, т. 3 от този 

правилник - спиране на съдийски права до 4 (четири) поредни кръга; 

9. Допуснато или извършено нарушение на чл. 34, т. 4. от този 

Правилник - спиране на съдийски права за не по-малко от 4 (четири) 

поредни кръга - до изваждане от ранглистата включително; 

10. Допуснато или извършено нарушение на чл. 34, т.5 и чл. 35, т.1 и 

т.3 от този Правилник – спиране на съдийски права, за не по-малко от 

4 (четири) поредни кръга - до изваждане от ранглистите включително. 

 

Чл. 48. (1) За допуснато формално нарушение на Правилата на Играта, което 

не е довело до преиграване на футболната среща, съдията се наказва със 

спиране на съдийски права по преценка на СК. 
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(2) За допуснато формално нарушение на Правилата на Играта, довело до 

преиграване на футболната среща, съдията се наказва със спиране на 

съдийски права за срок 3 (три) месеца. Тежко нарушение се наказва с 

изваждане от професионалния футбол. 

(3) Наказанията по ал. 1 или 2 се изтърпяват по време на сезона. 

 

Чл. 49. За допуснати нарушения при изпълнение на съдийската дейност се 

налагат следните санкции: 

1. Безпричинно закъснение за  футболна среща, за която е получено 

назначение – предупреждение; 

2. Неявяване на футболна среща на съдии, получили назначение - 

спиране на правата до изясняване на случая; 

3. Неявяване в установената от СК при БФС форма и емблема за 

ръководене на среща - спиране на правата до изясняване на случая;  

4. Не посещаване на три методични конференции през спортно-

състезателната година по неуважителни причини – спиране на 

съдийски права до 4 (четири) поредни кръга. Санкцията се изтърпява 

при необходимост през следващата спортно-състезателна година. 

5. Незадоволително представяне или получена оценка от 7.5 до 7.9 - 

спиране на съдийски права от 1 (един) до 3 (три) поредни кръга. 

Санкцията се изтърпява при необходимост през следващата спортно-

състезателна година. 

6. Незадоволително представяне или получена оценка под 7.5 – 

спиране на съдийски права от 4 (четири) до 6 (шест) поредни кръга. 

Санкцията се изтърпява при необходимост през следващата спортно-

състезателна година.  

7. Установено от компетентните органи съучастие във футболна 

среща с предварително уговорен резултат – лишаване от права 

завинаги; 

8. Ръководене на футболна среща, в страната без назначение или без 

разрешение от съответната СК – спиране на съдийски права за 8 (осем) 

поредни кръга. 

9. Ръководене на футболна среща, в чужбина, без назначение или без 

разрешение от съответната СК – изваждане от ранглистата. 
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10. Неявяване на семинар по чл. 34, т. 6 - Спиране на права до края на 

полусезона. 

 

Чл. 50. За допуснати или извършени нарушения на Правилата за 

професионална етика на футболните съдии (Приложение 4) се налагат 

следните наказания: 

1. Неетично поведение към футболисти – спиране на съдийски права 

до 5 (пет) поредни кръга; 

2. Неетично поведение към друг съдия – спиране на съдийски права 

до 8 (осем) поредни кръга; 

3. Неетично поведение към ръководители на БФС, БПФЛ, АФЛ, АБФ, 

ФК или членове на СК – спиране на права до 2 (два) месеца или 

изваждане от съответната ранглиста. 

 

Чл. 51. При наложени санкции за определен брой кръгове или за период от 

време, съдията има право да ръководи срещи на по-долно ниво по преценка 

на СК при БФС. След изтичане на срока на наказанието, съдията се явява на 

изпит по физическа и теоретична подготовка - по преценка на СК при БФС. 

 

Чл. 52. Наложено наказание влиза в сила от датата на решението за 

спирането на правата на съдията. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на този правилник: 

1. „Съдийски специалист“ е лице, което има най-малко 5 (пет) години 

активен съдийски опит като футболен съдия, съдийски инструктор, 

съдийски наблюдател, ментор. 

2. “Съдия“ - в зависимост от контекста, означава ръководещ съдия или 

асистент съдия. 

3. “Съдийски екип“ - в зависимост от нивото на футболната среща, може 

да включва -  ръководещ съдия, двама асистент съдии, четвърти (резервен) 

съдия, видео асистент рефер (VAR), асистент видео асистент рефер (AVAR) 

и съдийски наблюдател. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Настоящият Правилник може да бъде изменян или допълван между 

двата полусезона на една спортно-състезателна година. 

§ 3. Цялостната същност, дейност, както и всички въпроси, свързани със 

съдийските наблюдатели са уредени в „Статут на съдийския наблюдател“, 

който е неразделна част от този правилник. 

§ 4. За неуредените в Правилника за футболното съдийство и Статута на 

съдийския наблюдател случаи и нарушения, СК при БФС е компетентна да 

приеме съответните решения и да налага наказания, в съответствие с духа и 

принципите на Устава на БФС и Конвенцията на УЕФА за обучението и 

организацията на съдиите. 

§ 5. Правилникът за футболното съдийство е приет от ИК на БФС на 

основание чл. 49, т. 15 от Устава на БФС с Решение по т. 2 от Протокол № 

5 от 19.08.2021 г. и отменя Правилника за футболното съдийство, приет от 

ИК на БФС, с Решение по т. 6 от Протокол № 4 от 25.06.2020 г. Правилникът 

за футболното съдийство е изменен с Решение на ИК на БФС по т. 2 от 

Протокол № 2 от 14.02.2022 г. 

 

 

Борислав Попов 

Изпълнителен директор 

 

 

 


