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 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 

 

ФИНАНСОВ ПРАВИЛНИК 

 

СЕЗОН 2021 / 2022 година 

 

 
 Настоящия правилник има за цел да регламентира някои 
финансови взаимоотношения на Българския футболен съюз с 
футболните клубове, както и заплащането на обслужващите 
мероприятия на БФС.  
 
 
I. ЧЛЕНСКИ ВНОС. 
 
1. за футболни, клубове редовни членове на БФС      20 лв. 
2. за футболни, клубове временни членове на БФС          10 лв. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ РАЗДЕЛ I:  
 
1. Членският внос от ФК, чиито отбори се състезават в Първа и Втора 
професионални лиги се внася в началото на спортно-състезателната 
година при картотекирането на футболистите в отдел „Спортно-
технически“ в БФС. 
2. Членският внос за аматьорските футболни клубове се внася в 
началото на спортно-състезателната година при картотекирането в 
съответния ОС/ЗС на БФС. Средствата остават в разположение на 
ОС/ЗС на БФС. 
3. Членски внос се заплаща еднократно от ФК за спортно-състезателна 
година, независимо от броя на отборите, които се състезават от негово 
име. 
 
II. ВНОСКИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ.  
  
- за отбор на ФК, участващ в Първа лига          1000 лв. 
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- за отбор на ФК, участващ във Втора лига    800 лв. 
- за отбор на ФК, участващ в Трета лига/аматьорска/  200 лв. 
- за отбори на ФК участващи в U-15,  U-17 и U-19       20 лв.  
- за ФК - участници в Държавно първенство жени, футзал и плажен 
футбол                                           100 лв. 
- за отбори на ФК, участващи  в областни и зонални първенства  
 - мъже                      100 лв. 
 - деца, юноши,                 20 лв. 
 - всички останали (девойки, жени, ветерани,  

футзал, мини футбол, плажен футбол)       20 лв 
- за заверка на футболен паспорт в Първа лига и Втора лига - 20 лв. 
- (отм. Протокол № 2/14.02.2022 г.)  
- (отм. Протокол № 2/14.02.2022 г.)  
Средствата се внасят в деня на картотекиране в съответния 
администриращ орган. 
Футболните клубове от Трета лига група внасят в ЗС на БФС  финансова 
гаранция за участие в размер на 2 000 лева преди началото на 
първенството. 
Футболните клубове от Областните групи /мъже/ внасят финансова 
гаранция за участие от 300 лева в ОС на БФС 
При отказ от участие по време на първенството финансовата 
гаранция остава на разположение/в полза на ЗС/ОС на БФС. 

 

III. ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ. 
      
 - на треньор с професионален 
   договор за годината                      50 лв. 
 - на треньор на аматьорски отбор         10 лв. 
 - издаване треньорски лиценз 
   “С”, “В” и “А”            20 лв. 
 - издаване на треньорска карта           10 лв. 
  
IV. УСЛУГИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ КОМИСИИ НА Б Ф С.  
 
 - за промяна на деня на среща 
   от утвърдена програма-мъже              300 лв. 
 - за промяна на деня на среща  
   от утвърдена програма -U-15, U-17, U-19            100 лв. 
 - за жалба от състезател, съдия или делегат           100 лв. 
 /за втора или последваща жалба по същия проблем  
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          такса не се заплаща/              
 - за молби, свързани с Треньорската школа                      20 лв. 

- за жалба от ФК до комисии                                             500 лв. 
 - молба от футболист, футболен клуб до Арбитражния съд при 
БФС или трето лице                                                    - съгласно тарифа на 

                                                                                  Арбитражния съд 
- Услуги извършени съгласно чл. 36, ал. 8 от  
Наредбата за първенствата и турнирите в  
системата на БФС               30  лв 

- За обработване на документи за  
придобиване на българско гражданство        300  лв. 
 

V. УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ КОМИСИИ И ОРГАНИ НА ЗС И ОС НА 
БФС. 
 
Всички услуги по раздел IV, извършвани в аматьорския футбол, се 
заплащат в размер на  50 % от сумата, посочена в раздел IV, с 
изключение на:  
а) услуги извършени съгласно чл. 36, ал. 8 от Наредбата за 
първенствата и турнирите в системата на БФС            30  лв. 
б) промяна на деня на срещата от утвърдена програма за деца, юноши, 
девойки и жени                                                                           50  лв. 

     в) жалба от футболен клуб до комисии                                    100  лв. 
 
VI. ТАКСИ НА СЪДИИ И ДЕЛЕГАТИ. 
 
                                                                                                           в лева    
ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ  СЪДИЯ АС.СЪДИЯ ДЕЛЕГАТ 
       

    1                 2  3        4 

 
А . МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 
 
1. Национални отбори -   

   жени, девойки  и юноши             80    65     80  

2. Младежка ШЛ -              80    65     80  

3. Футзал                40    30     40  

4. Първенства/турнири на УЕФА  
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    в България                                      400  250   200 
 

Б. ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ. 

 

1. Първа лига                                    1050               800                       450  

2. Втора лига                                       600               350                       300  

3. Трета лига                                       130               100                       130  

4.  Елитна юноши U-19                         80                65                          80 

5.  Елитна юн. U-15 и U-17                   65                45                          65 

6. КУПА “БЪЛГАРИЯ”:      

6.1. Отборите – домакини на мачовете от 1/16 финалите на Турнира за 
Купата на България от аматьорския футбол,  заплащат съдийски  такси в 
размерите за Трета аматьорска лига.  
6.2.  Отборите  –  домакини  на  мачовете  от  1/16  финалите  на  Турнира 
за Купата на България от Втора професионална лига заплащат съдийски 
такси в размерите за Втора професионална лига. 
6.3. В етапа 1/8 финали от Турнира за купата на България, всеки отбор – 
домакин заплаща съдийски такси в размера за Първа професионална 
лига.  
В етапите от Турнира за купата на България - 1/4  и 1/2 финали, всеки 
отбор домакин заплаща съдийски такси в размера за Първа 
професионална лига, вкл. таксите за съдия VAR и асистент VAR. 
6.4. БПФЛ заплаща съдийските такси за финалната среща от Турнира за 
купата на България и за Суперкупа „България“ в размер за Първа 
професионална лига, вкл. таксите за съдия VAR и асистент VAR. 
 
7. СУПЕРКУПА “БЪЛГАРИЯ”  1 050   800                       450 

8. КУПА АФЛ    

до ІІ-ри етап вкл.                                  70       55                        55  

- до финал                                            130           100                       130  

9. Жени                                                         90             70            90 

10. Девойки -  всички възрасти                   40             30            40  
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11. Деца – финална фаза купа БФС          40             30                   40 

12. Юноши младша възраст купа БФС      50             40                        50 

13. Юноши старша възраст купа БФС        60            50                        60 

14. Баражи за участие в: 

         - Евротурнири                          1 050         800                450  

- Първа лига                              1 050         800                450 

- Втора лига                                    600        350                300 

- Трета лига                                           130        100                130  

- Елитна „U 19”                                 80          65                  80  

- Елитна „U 17”                                         65          45                  65  

         - Елитна „U 15”                                         65           45                 65  

15. Държавно студентско първенство 

До 1/4  финали          40             30                40 

До финал            70             50                70 

16. Ветерани, работници  

до  1/4 финал                       30            20       30  

до финал                            60    40          60 

 
В. ЗОНАЛНИ ПЪРВЕНСТВА. 
 
1. Юноши старша възраст                       60      50             60 

- Юноши младша                               50           40                 50 

- Деца                                           40            30               40  

2. Армейско първенство- мъже              50           40                  50 

- Армейско първенство- жени                   30            20                 30 

3. Футбол 5, Футбол 7                                     20 

4. Футбол 9х9                                    20       

5. Футбол 11               30            20                20 



 
 

6 
 

Г. ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ. 

 

1. Областни групи 

 - мъже „А” областна група                       70       55               70 

 - мъже „Б” областна група                       55      40               55 

 - юноши старша възраст                                50     40               50 

 - юноши младша възраст                                    40             30               40 

  - деца, момичета и девойки                     30     20              30  

 

Д. Футбол на терени с намалени размери. 

1. Футзал. 

а/ Градски първенства 

- Главен съдия             - 40  

- Съдия                           - 30 

- времеизмервач            - 30 

- делегат                        - 40 

б/ Държавни първенства 

- Главен съдия             - 60  

- Съдия                         - 50 

- Резервен съдия         - 40 

- времеизмервач           - 35 

- делегат                        - 60 

 

2. Плажен футбол. 

а/ Областни и зонални първенства 

- Ръководещи съдии      - 2 х 40  
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- трети съдия                  - 30 

- времеизмервач            - 30 

б/ Държавни първенства 

- Ръководещи съдии      - 2 х 50  

- трети съдия                   - 40 

- времеизмервач              - 40 

 

3. Минифутбол:                 17   17   17 

 

Е. КОНТРОЛНИ И ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ. 
 
1. За контролни срещи в професионалния футбол: 

- Гл. съдия – 80 лв. 
- Асистент съдия – 2 х 60 лв. 

2. За контролни срещи на отбори от Трета лига и U-19 – такса в размер 
на 50 % от т.1. 
3. За всички срещи, извън т. 1 и 2 – такса в размер на 50 % от т. 2. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ  КЪМ РАЗДЕЛ VI: 
 
1. Резервният  съдия в Първа професионална лига получава 400 лв, а 
във Втора професионална лига  – 250 лв.  
Когато резервният съдия замести главния съдия или някой от 
помощниците му, той получава хонорар равен на половината от сбора 
на хонорарите на резервен  съдия и на заместения съдия.  
2. Назначените в Първа професионална лига, както и за съответните 
срещи от Турнира за купа България и Суперкупа „България“: съдия VAR 
получава 550 лева, а Асистент VAR – 300 лева. 
3. Резервният  съдия във Трета лига получава 50% от хонорара на 
главния съдия. Ако замести главния съдия или някой от помощниците 
му, получава пълен размер на хонорара за съответния съдия. 
4. Съдийският наблюдател в Първа професионална лига получава 
хонорар 450 лв., а във Втора професионална лига – 300 лв.  
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5. На съдиите, делегатите и съдийските наблюдатели от Първа и Втора 
професионални лиги, в т.ч. U-19, U-17 и U-15, не се изплащат пътни и 
квартирни пари. 
6.1. Хонорарите на съдии, делегати и съдийски наблюдатели от Първа 
и Втора професионални лиги, и от Елитните групи U-15, U-17 и U-19,  се 
изплащат от БПФЛ.  
6.2. Средствата за хонорарите на съдии, делегати, съдийски 
наблюдатели, съдия VAR и асистент VAR за Първа професионална 
лига се удържат от полагащите се на футболните клубове средства от 
ТВ права.  
6.3. Средствата за хонорарите за Втора професионална лига се 
превеждат по банкова сметка на БПФЛ от футболните клубове преди 
всеки 5 /пет/ кръга – 1-5; 6-10; и т.н. 
6.4. Средствата за хонорарите за Елитни групи U-15, U-17 и U-19 са за 
сметка на БФС. 
6.5. а) Средствата за хонорари на съдии и делегати  по Раздел VI, б. „Б“, 
т. 14 (баражи), вкл. за съдия VAR и асистент VAR, са за сметка на БФС, 
с изключение на предложение първо /Евротурнири/. 
б) Средствата за хонорари на съдии, съдийски наблюдател и делегат  
по Раздел VI, б. „Б“, т. 14 (баражи) - предложение първо (Евротурнири) 
и второ (ППЛ), вкл. за съдия VAR и асистент VAR, са за сметка на ФК-
домакин.  
7. Хонорарите на съдии, делегати и съдийски наблюдатели на срещите 
от Турнира за купа  България  се  изплащат от ФК-домакин без право на 
пътни пари,  с изключение  на VI, буква Б, т. 6.1. 
8. Съдиите и делегатите от аматьорския футбол имат право на пътни 
пари. 
9. Хонорарите и пътните пари на съдиите и делегатите в аматьорския 
футбол се изплащат от ФК – домакин на проявата. В случай, че срещата 
не започне по независещи от двата ФК причини /атмосферни условия, 
заболяване и др./, клубът домакин заплаща само пътни пари.  
Когато пътуването се извършва с обществен транспорт пътните пари се 
изплащат по представени билети – автобусни или влакови. Не се 
изплащат пътни пари за пътуване със самолет.  
Когато пътуването се осъществява с лек автомобил пътни пари се 
изплащат само на водача на автомобила и се изчисляват по изминатите 
километри (в двете посоки), цената на горивото в деня на пътуването и 
при норматив 10 литра бензин - А 95 на 100 км. пробег на всички 
автомобили. По този начин се заплащат пътни пари само когато в лекия 
автомобил пътуват най-малко три длъжностни лица (съдии или 
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делегати). Ако пътуват по-малко от трима (един или двама) – на тях се 
изплащат пътни пари по тарифата за пътуване с влак или автобус. 
10. На длъжностните лица не се изплащат квартирни пари. 
 
VII. ХОНОРАРИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ. 

 

  Д Л Ъ Ж Н О С Т За една среща  в лева 

 1. Лекари – за всички  

                състезания от   
     професионалния 
     футбол             70 
 2. Лекари – за аматьорски 
     футбол - всички групи 
     и слоеве по пол  
     и възраст            50   
 3. Друг обслужващ  
             персонал              30   
 

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ РАЗДЕЛ VII:  
 
1. По точки 2 и 3, когато медицинския персонал обслужва повече от 1 
среща на ден, то за първата среща се изплаща 100 % от хонорара, а за 
всяка следваща по 50 %.  Хонорарите по точка 2 и 3 се отнасят за един 
ден за турнир по футзал. 
2. При необходимост за обслужване на състезанията или проявите от 
лекарски екип, на ръководителя на екипа (главен лекар на 
състезанието) се заплаща при заетост до 3 часа - 40 лева, и за всеки 
следващ час по 3 лева. 
3. Дежурните медицински лица запазват правото си на хонорар и при 
отлагане на състезанието или проявата. 
4. Времетраенето на медицинското обслужване включва един час преди 
започване на състезанието и половин час след завършването му. 
Продължителността на медицинското обслужване се удостоверява с 
подпис на делегата на футболната среща. 
5. При пътуване на медицински персонал, свързан с обслужване на 
състезания, се заплащат дневни, квартирни и пътни пари по Наредбата 
за служебните командировки. 
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VIII. ХОНОРАРИ ЗА ВРЕМЕННО НАЕТИ ЛИЦА. 
 
1. На всички лица, ангажирани в организацията по провеждане на 
състезанието, охрана, говорители, информатори, билетопродавачи, 
контрольори и т.н., възнаграждения се изплащат на основата на 
свободно договаряне с тези лица или техни представители. 
2. Разходите за униформена полицейска охрана се регламентират с 
договор между организатора на състезанието/футболната среща и 
съответната Дирекция на полицията. 
 
IХ.ТАКСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРНИРИ. 
 
1. При организиране на приятелски, възпоменателни или 
благотворителни мачове и турнири, които не се провеждат под 
ръководството на БФС и не са включени в календара на БФС, 
организаторът на мероприятието (юридическо или физическо лице) 
заплаща на БФС следните такси за изготвяне на регламент за 
провеждане на проява /турнир/: 
- при участие на 10 отбора: такса от 500 лв. 
- при участие на 20 отбора: такса от 1 000 лв. 
- при участие над 20 отбора: такса от 2 000 лв. 
2. Всички съдии и други длъжностни лица на тези прояви (турнири) 
следва да получат предварително разрешение от БФС за това участие, 
с цел спазването на Правилата на играта футбол и другите й форми 
(футзал, футбол 5, футбол 7 и др.), правилата за провеждане на 
футболни срещи, установени в нормативните документи на БФС, както 
и етичните принципи на футбола. 
 
Х. ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ. 
 
1. Изплащаните такси и хонорари се облагат с данък съгласно Закона 
за облагане доходите на физическите лица. 
2. Общественото и здравното осигуряване се извършва съгласно 
Кодекса за задължителното обществено осигуряване. 
3. Организацията (БФС, АФЛ, БПФЛ, ФК, ЗС или ОС на БФС), която 
изплаща хонорарите, начислява и внася дължимите данъци, 
осигурителни и здравни вноски и такси. 
 
Настоящият правилник  е приет от ИК на БФС с решение по т. 3 от 
Протокол № 4 от 11 юни 2021 г. и е в сила до 30.06.2022 г. Правилникът 
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е изменен с решение на ИК на БФС по т. 2 от Протокол № 2 от 14.02.2022 
г., в сила от 01.02.2022 г. 
 
Правилникът е публикуван на Интернет – страницата на БФС  
www.bfunion.bg. 
 
 
 
Борислав Попов 
Изпълнителен директор 

http://www.bfunion.bg/

