БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК

СОФИЯ, юни 2015 г.
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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

Настоящият правилник определя правилата на Българския футболен съюз (БФС) за
установяване на дисциплинарните нарушения, реда за налагането на предвидените
наказания, както и процедурите по обжалване за осигуряване на необходимите
гаранции за защита правата и интересите на клубовете, футболистите, служебните и
длъжностни лица в провежданите срещи за първенствата и турнирите по футбол в БФС.

Член 2.

Настоящият правилник се прилага и при неизпълнение на задълженията на футболните
клубове по организацията и провеждането на състезанията в системата на БФС, както и
при допуснати нарушения на реда и сигурността на стадионите.

Член 3.

Дисциплинарният правилник на БФС е задължителен
футболистите, служебните и длъжностни лица

Член 4.

Клубовете, треньорите, състезателите, ръководителите и членовете на клубовете, са
длъжни да спазват принципите на Етичния кодекс, Хартата на поддръжниците, лоялност,
честност, почтеност, добронамереност и коректно поведение.

Член 5.

(1) Клубовете носят отговорност за поведението на своите ръководители, състезатели,
служебни лица, привърженици, както и за всички лица, изпълняващи задължения от
името на клуба.
(2) Клубът домакин е отговорен за реда и сигурността 90 минути преди началото, по
време и 90 минути след края на срещата. Той носи отговорност за всякакъв вид
произшествия и може да бъде обект на дисциплинарни наказания.

Член 6.

В случай, че е извършена проява или действие/бездействие, които са обществено или
спортно неприемливи, дисциплинарната комисия, ръководейки се от духа, принципите и
целите на настоящия правилник, постановява решение за налагане на дисциплинарно
наказание и/или имуществена санкция, основаващи се на правилата на УЕФА, ФИФА и
на общите принципи на правото.

за

футболните

клубове,

ГЛАВА ВТОРА
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ
Член 7.

(1) Нарушение по смисъла на правилника е действие или бездействие, което нарушава
реда, установен с Устава на БФС, с наредбите, правилниците и решенията, приети от ИК
на БФС или с документите на ФИФА или УЕФА, в предвидените от правилника случаи.
(2) Дисциплинарно наказание и/или имуществена санкция се налагат за извършено
нарушение, предвидено в този правилник

и Антидопинговите правила в системата на

БФС.
(3) Опитът е започнатото изпълнение на нарушение, при което изпълнителното деяние
не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в
правилника и искани от лицето последици на това нарушение.
(4) При опит лицето се наказва с наказанието, предвидено за довършеното нарушение,
като се взема предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради
които изпълнителното деяние е останало недовършено.
Член 8.

Нарушения са:
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- системно неспазване на Правилата на играта футбол;
- неспортсменско поведение;
- показване на несъгласие с думи или действия;
- лошо отношение към останалите участници в състезанието;
- забавяне подновяването на играта;
- неспазване на изискването за отстояние от 9.15 метра при начало или подновяване на
играта, с ъглов или свободен удар;
- влизане, връщане на терена без разрешение на съдията;
- напускане на терена умишлено без разрешение на съдията;
- груба игра;
- брутално поведение;
- наплюване на противников играч или друго лице;
- пречене на противниковия отбор да отбележи гол или предотвратяване очевидна
възможност за отбелязване на гол, като умишлено да играе с ръка или се прави
нарушение за пряк свободен удар (наказателен удар);
- използване на дързък, обиден или оскърбителен език или жест;
- проява на дискриминация или расизъм;
- спиране на перспективна (обещаваща) атака;
- нарушаване реда и сигурността в игрално или неигрално време;
- нарушаване на Устава, Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС,
правилниците и другите нормативни документи или решения на БФС;
- използване на забранени медикаменти, субстанции или методи от футболист, лекар,
медицинско или длъжностно лице;

‐наличието, използването или опитът за използване на забранени субстанции и
методи от футболистите и спортно‐техническия персонал, както и всички останали
нарушения посочени в чл.9 от Антидопинговите правила в системата на БФС;
- нарушаване правните норми в Република България и документите на ФИФА и УЕФА;
Член 9.

(1) По вид нарушенията са:
- лични;
- клубни;
- нарушения за предупреждения;
- нарушения, водещи до лишаване от права за определен период;
- нарушения, извършени в игрова обстановка;
- нарушения, извършени извън игрова обстановка по време на срещата;
- нарушения, извършени при спряна игра по време на срещата
- нарушения, извършени извън игрово време (преди срещата, в почивката между
полувремената или след срещата);
- нарушения, извършени извън игралното поле;
- нарушения, извършени в тунела или коридорите към съблекалните;
- нарушения на антидопинговите правила;
- дискриминационни или расистки прояви;
- нарушения от треньора в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес.
(2) Отговорността за извършено нарушение на разпоредбите на този правилник е
лична.
(3) В определените от този правилник случаи, на футболните клубове се налагат
дисциплинарни мерки или имуществени санкции за нарушения на разпоредбите му.

ГЛАВА ТРЕТА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАРУШЕНИЯ
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Член 10.

(1) Установяване на нарушенията става с доклад на длъжностните лица, предоставен
видеозапис или допълнителни доклади на служебни лица. Установяване на допуснато
нарушение може да стане и от комисия на БФС, която разглежда случая.
(2) Назначените длъжностни лица са длъжни да описват в доклада само фактите на
извършеното нарушение.
(3) ДК е задължена да изисква допълнителни гласни или писмени обяснения и
доказателства от длъжностните лица и провинилия се, когато инцидентът не е отразен в
докладите на длъжностните лица, а комисията е сезирана за такъв.
(4) За установяване на нарушенията могат да бъдат използвани и допълнителни
доклади от началника на охраната, дежурния лекар и служебните лица, които са
записани в рапорта на съдията и от листата на работната група.
(5) За установяване на нарушенията от треньора по време на учебно-тренировъчния
процес се използват доклади от членовете на Техническия комитет на БФС и назначени
от него експертни лица.
(6) Дисциплинарната комисия, по своя преценка, може да поиска и допълнителни
доказателства - писмени или гласни, както и да изслуша заинтересованите страни.

Член 11.

(1) Всеки от двата отбора, участващи в срещата, който смята че е потърпевш, може да
сезира ДК и да поиска констатирането на извършено дисциплинарно нарушение, което
не е санкционирано от длъжностните лица на срещата, както и за него да бъде наложено
дисциплинарно наказание.
(2) Откриване на процедура по установяване на дисциплинарно нарушение при
сезиране, когато нарушението е от съществено значение за играта, се извършва на
някое от следните основания:
1. Доклад на длъжностните лица;
2. Допълнителни доклади на длъжностните лица и предоставен видеозапис;
3. По сигнал от потърпевш отбор и играч;
4. При писмено сезиране от комисия на БФС- Спортно-техническа комисия, Съдийска
комисия, Комисия по етика и феърплей или Технически-комитет.
5. Доклад (сигнал) от органи на МВР, правосъдни органи или органи на УЕФА или ФИФА.
(3) При сезиране на ДК трябва да са приложени и основателни доказателства, в
подкрепа на искането. Гласни доказателства не се допускат, освен ако ДК прецени, че е
необходимо изслушването на страните, взели участие в инцидента и длъжностните лица.
По своя преценка ДК предоставя допълнителен срок за представяне на доказателства.
(4) Когато сезирането от ФК се отнася до инцидент, неописан в докладите на
длъжностните лица, се прилага чл. 10, ал. 3.
(5) Сезирането се разглежда в случай, че е направено до 14:00 часа на първия работен
ден след мача и е внесена съответната такса. Това ограничение не се прилага, когато
сезирането е от комисия на БФС, органи на МВР, правосъдни органи или органи на
УЕФА/ФИФА.
(6) При подадена жалба или сезиране на ДК по силата на чл. 65 от ДП, се внася такса
по действащия Финансовия правилник на БФС.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Член 12.

Дисциплинарни наказания на футболисти по смисъла на настоящия правилник са:
- предупреждение с жълт картон;
- червен картон;
- спиране на състезателни права (ССП) за определен брой футболни срещи или за
определен период от време;
- глоба;
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- отнемане на титла или награда;
- други наказания, предвидени в нормативните документи на БФС.
Член 13.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат предприети спрямо клубовете, са:
- предупреждение;
- порицание;
- глоба или имуществена санкция;
- анулиране на резултат от футболен мач;
- преиграване на футболен мач;
- отнемане на точки – в текущото или в бъдещо състезание;
- присъждане на служебен резултат;
- забрана за игра пред публика;
- частично или пълно затваряне на стадиона;
- лишаване от домакинство/провеждане на футболен мач на неутрален терен;
- забрана за картотекиране на нови играчи в трансферен период;
- ограничаване на броя на футболистите, които могат да бъдат картотекирани за участие
в първенство или турнир;
- преместване на отбор в по-ниска група или ниво;
- отнемане на титла или награда;
- отнемане на лиценз;
- други наказания, предвидени в нормативните документи на БФС.

Член 14.

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на физически лица, имащи
отношение към провеждането на срещата, участници в нея, треньори и др., са:
- предупреждение /показан жълт картон/;
- порицание;
- отстраняване от футболна среща/показан червен картон/;
- глоба;
- отнемане на титла или награда;
- спиране на правата за определен брой футболни срещи или за определен период от
време
- забрана за изпълняване на функции за определен брой футболни срещи или за
определен период от време;
- отнемане на лиценз;
- други наказания, предвидени в нормативните документи на БФС.
ГЛАВА ПЕТА
НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Член 15.

(1) За допуснати нарушения от състезатели, треньори, служебни лица, ръководители на
футболни клубове, публика и други при подготовката, провеждането и след
приключване на футболните срещи, се налагат съответни наказания.
(2) Наказанието спиране на състезателни права е валидно за срещите от всички
първенства и турнири по футбол в системата на БФС.
(3) Натрупаните жълти картони (предупреждения) в професионалния футбол важат само
в първенствата на "А" и "Б" ФГ.
(4) Натрупаните жълти картони (предупреждения) в аматьорския футбол важат само в
аматьорските футболни първенства, администрирани от БФС.
(5) Наказания за нарушения, извършени по време на официални контролни срещи, се
налагат само при допълнителен доклад от длъжностните лица или посочени в раздел
“инциденти” в съдийския доклад.
(6) Констатирани нарушения и наложени наказания в започнала среща не се анулират.
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Член 16.

(1) Дисциплинарната комисия определя наказанието в пределите, предвидени от
правилника за извършеното нарушение, като взема предвид степента на нарушението и
смекчаващите и отегчаващи обстоятелства.
(2) Смекчаващите обстоятелства обуславят налагането
на по-леко наказание, а
отегчаващите - на по-тежко.
(3) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и найлекото, предвидено в правилника, наказание се окаже несъразмерно тежко,
дисциплинарният орган определя наказанието под най-ниския размер.
(4) В случаите по ал. 3 дисциплинарният орган:
1. Може да слезе под най-ниския размер на глобата най-много с една втора;
2. Може да не наложи по-лекото наказание, когато правилникът е предвидил повече от
едно наказание за нарушението.
(5) Наложените дисциплинарни наказания на състезатели от ПФК (ФК) се комбинират с
парични глоби в предвидените от този правилник случаи.

Член 17.

Дисциплинарните правила, тяхното нарушаване и налагането на произтичащите от това
съответни санкции, се определят единствено от ДК на администриращия орган.

Член 18.

Състезателите се наказват с предупреждение (жълт картон) за следните допуснати
дисциплинарни нарушения:
- нечиста или опасна игра; опит за такава игра (спъване, скачане срещу противников
състезател, опасно атакуване, бутане, блъскане, препречване);
- неспортсменско поведение (преднамерена игра с ръка, задържане с ръка, спиране на
обещаваща атака, разкарване на топката след сигнала на съдията, забавяне
подновяването на играта, неспазване на отстояние от 9,15 м, провокация);
- некоректно поведение (влизане/излизане на/от терена без разрешение, пререкание с
противников състезател или съиграч, провокация след отбелязване на гол,
подигравателни жестове; обиди; накърняване на достойнството и др.)
- оспорване решение на съдията (реплики, показване на несъгласие, апострофиране и
др.);
- симулация;
- други неспортсменски жестове и поведение.

Член 19.

(1) За допуснати дисциплинарни нарушения, санкционирани с жълт картон, на
състезателите се налагат следните наказания:
- предупреждение (П)
- спиране на състезателни права (ССП)
- глоба
(2) Състезатели, санкционирани с жълт картон, се наказват и с парична глоба в лева,
както следва:

Вид нарушение

Игрова
обстанов
ка

1
а/ Нечиста игра, опасна или опит за
такава
за „А” ФГ
за „Б” ФГ
б/ Неспортсменско поведение,
провокация
за „А” ФГ
за „Б” ФГ

2

50
15

50
15

Извън
игрова
обстановк
а
3

Спряна
игра

Извън
игрово време

4

5

-

-

-

100
25

200
50

-

6

в/ Некоректно поведение
за „А” ФГ
за „Б” ФГ
г/ Оспорване на съдийско
решение
за „А” ФГ
за „Б” ФГ
д/ Симулация
за „А” ФГ
за „Б” ФГ

100
25

150
40

250
65

350
100

-

200
50

300
75

500
125

150
40

200
50

250
65

300
75

(3) Глоба в размера по ал. 2, се налага за първи жълт картон. За получени втори, трети,
четвърти и пети жълт картон, размерът на глобата се удвоява, утроява и т.н. За
получени шести, седми, осми и девети жълт картон размерът на глобата и начинът на
формирането й, е еднакъв на тези за първи, втори, трети и четвърти пореден картон.
За получени десети, единадесети и т.н. жълти картони, размерът на глобата и начинът
на формирането й, е еднакъв на тези за първи, втори и т.н. поредни картони.
(4) За получени повече от един жълт картон се налагат и спортни санкции, както
следва:
"А" и "Б" групи и Аматьорски футбол
- за получен пети жълт картон се налага и ССП за една среща;
- за получен девети жълт картон се налага и ССП за две срещи;
- за получен тринадесети жълт картон се налага и ССП за три срещи;
- за получен петнадесети, седемнадесети и т.н. жълти картони се налага и ССП за
четири срещи;
Член 20.

(1) В една среща предупреждението може да бъде еднократно или повторно.
(2) Еднократното предупреждение се потвърждава от ДК, която налага и глоба.
(3) При повторно предупреждение (червен картон) ДК потвърждава санкцията и лишава
състезателя от участие в една среща (ако нарушението не подлежи на по-сериозни
санкции) от същата категория състезание, и му налага и глоба, като до изтърпяването
му, наказаният не може да участва в други срещи в системата на БФС.;
(4) При повторно предупреждение в една среща се брои само червения картон, а
показаните два жълти картона не се зачитат.

Член 21.

Състезател се наказва с червен картон (ССП за една или определен брой срещи) за
следните допуснати дисциплинарни нарушения:
а) ССП в състезания при случаите, когато състезателят е отстранен от съдията поради:
- второ предупреждение по време на срещата
- неправомерно предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол
- груба игра, нанесен удар или опит за такива
- самоволно (демонстративно) напускане на терена
- брутално поведение
- наплюване на играч или друго лице
- обида на състезатели, служебни и длъжностни лица,
както и на публика
- проява на расистки действия
б) Когато съдията не е санкционирал провинението:
- ССП за определен брой срещи или период от време
- при случай на обида, заплаха, брутално поведение, изразени публично, към публика,
състезатели, служебни или длъжностни лица
- нанесен удар или опит за това, наплюване, самоволно напускане/влизане на терена
- насилие или опит за насилие срещу състезатели, служебни или длъжностни лица
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- хвърляне на топка или други предмети по други участници в състезанието или
публиката
- расистки или дискриминационни прояви.
Член 22.

(1) За допуснати нарушения, санкционирани с червен картон, по доклад или
видеозапис, на състезателите се налагат следните наказания - ССП и глоба в лева:
Вид нарушение

Игрова
обстановка

Извън игрова
обстановка

Спряна игра

Извън игрово
време

1

2

3

4

5

а/ Второ предупреждение
в срещата

За „А”-300
За “Б”- 75
ССП - 1 среща

За „А”-350
За „Б” -100
ССП -1 среща

За „А”-400
За „Б” -100
ССП -1 среща

За „А”-400
За „Б” -100
ССП -1 среща

б/ Предотвратяване
отбелязване на гол

За „А”-200
За „Б”.50
ССП -1 среща

-

-

-

в/ Груба игра

За „А”-300
За „Б”.75
ССП -1 среща

За „А”-500
За „Б”.125
ССП -1 среща

-

-

г/ Удар или опит за удар с
ръка или с крак (ритане)
на друг
състезател

За „А”-200
За „Б”.50
ССП -2 срещи

За „А”-300
За “Б” - 75
ССП -3 срещи

За „А”-800
За “Б”- 200
ССП -3 срещи

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -4 срещи

д/ Удар или опит за удар
с глава на състезател

За „А”-200
За “Б”- 50
ССП -2 срещи

За „А”-500
За “Б”- 125
ССП -2 срещи

За „А”-800
За “Б”- 200
ССП -2 срещи

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -2 срещи

е/ Удар в главата на
състезател

За „А”-800
За “Б”- 200
ССП -2 срещи

За „А”-800
За “Б”- 200
ССП -3 срещи

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -4 срещи

За „А”-1200
За “Б”- 300
ССП -5 срещи

ж/ Самоволно напускане
на
терена

-

За „А”-200
За “Б”- 50
ССП -1 среща

За „А”-300
За “Б”- 75
ССП -1 среща

-

з/ Брутално поведение на
състезател /бутане,
блъскане, дърпане, като се
използва прекомерна сила,
настъпване,хапане /

-

За „А”-300
За “Б”- 75
ССП -1 среща

За „А”-500
За “Б”- 125
ССП -1 среща

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -2 срещи

и/ Наплюване на
състезател или друго
лице

За „А”-200
За “Б”- 50
ССП -1 среща

За „А”-300
За “Б”- 75
ССП -1 среща

За „А”-400
За “Б”- 100
ССП -2 срещи

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -2 срещи

й/ обида на служебно лице

-

За „А”-500
За “Б”- 125
ССП -1 среща

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -1 среща

За „А”-3000
За “Б”- 750
ССП -1 среща

к/ Обида на длъжностно
лице

-

За „А”-1000
За “Б”- 250
ССП -2 срещи

За „А”-3000
За “Б”- 750
ССП -2 срещи

За „А”-5000
За “Б”- 1250
ССП -2 срещи

л/ Хвърляне на топка или
предмети по състезатели,
служ. или длъж. лица,
публика

-

За „А”-100
За “Б”- 25
ССП -1 среща

За „А”-150
За “Б”- 35
ССП -1 среща

За „А”-200
За “Б”- 50
ССП -1 среща

м/ Други, неописани в
таблицата нарушения, за
които следва червен
картон

За „А”-300
За “Б”- 75
ССП -1 среща

За „А”-400
За “Б”- 100
ССП -1 среща

За „А”-500
За “Б”- 125
ССП -1 среща

За „А”-600
За “Б”- 150
ССП -1 среща
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(2) Когато състезател в състезанието публично унижава, обижда или хули друг
състезател по какъвто и да е начин се наказва със спиране на състезателните права до 3
(три) срещи и глоба в размер на три хиляди лева.
(3) При всеки следващ червен картон или по доклад на длъжностно лице и/или
видеозапис, довел до “Спиране на състезателни права”, за едно и също нарушение,
паричната глоба се налага в удвоен, утроен и т.н. размер.
(4) При неприлични жестове от състезатели без форма на дискриминация, извършителят
се наказва с глоба от три хиляди лева.
(5) За червен картон и/или по доклад за удар или брутално поведение към състезател,
ако извършителят се е бил провокиран от противников състезател, се взимат предвид
смекчаващи вината обстоятелства, а провокаторът се наказва за некоректно поведение.
Член 23.

(1) За червен картон и/или по доклад за тежки провинения към състезател/и, ако
впоследствие се установи, че потърпевшият състезател е увреден тежко, виновният се
наказва, както следва:
1. При игрова обстановка – ССП за 5 срещи и глоба в размер на три хиляди лева.
2. При извън игрова обстановка, спряна игра и извън игрово време – глоба в размер на
пет хиляди лева и ССП за не по-малко от два месеца в състезателния период.
(2) За червен картон и/или по доклад за провинения към длъжностни лица се налагат
наказания ССП за срок от 3 (три) до 8 (осем) срещи както следва:
а) плюване - ССП за 3 срещи и глоба в размер на хиляда лева;
б) настъпване - ССП за 3 срещи и глоба в размер на хиляда лева;
в) бутане - ССП за 3 срещи и глоба в размер на хиляда лева;
г) дърпане - ССП за 4 срещи и глоба в размер на две хиляди лева;
д) блъскане - ССП за 6 срещи и глоба в размер на две хиляди и петстотин лева;
е) опит за удар - ССП за 8 срещи и глоба в размер на три хиляди лева;

Член 24.

За червен картон и/или по доклад за тежки провинения на състезател към служебни
лица, на нарушителите се налага наказание ССП за 10 (десет) срещи и глоба три хиляди
лева. При повторно нарушение – ССП за 12 (дванадесет) срещи и глоба от пет хиляди
лева.

Член 25.

За червен картон и/или по доклад за нанесен удар на длъжностни лица, се налага
наказание ССП за срок от 1 (една) година, считано от датата на провинението и глоба в
размер на шест хиляди лева.

Член 26.

За червен картон и/или по доклад за тежки провинения, довели до телесна повреда на
длъжностни лица – ССП за срок от две години, считано от датата на провинението и
глоба десет хиляди лева.

Член 27.

(1) Състезател, получил по време на футболна среща червен картон, няма право да
участва в състезание до получаване на известие за определеното му наказание от ДК на
съответния администриращ орган.
(2) На състезател с показани в една среща жълт, а за друго нарушение и червен картон,
се налага наказание и за двата картона.
(3) Когато на състезател по време на среща е показан картон (жълт или червен) и
между двете полувремена или след края на срещата той допусне провинение, описано в
допълнителен доклад и/или видеозапис, то тогава поотделно се налага наказание и
глоба за получени/)те по време на срещата картон/и и за провинението, описано в
доклада/ите и/или видеозаписа.
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Член 28.

(1) За напускане на терена от група състезатели или от целия отбор, довело до
прекратяване на срещата, на напусналите състезатели се налагат наказания – ССП за 1
(една) година, считано от датата на провинението и глоба в размер на две хиляди и
петстотин лева на състезател. Отборът се изважда от групата, а на ФК се налага
имуществена санкция в размер на двадесет хиляди лева.
(2) Когато напускането на терена е по нареждане на президента на футболния клуб, на
същия се налага глоба в размер на двадесет хиляди лева.
(3) Служебно лице от отбор, което стане причина отделни състезатели или целият отбор
да напуснат терена, се наказва с парична глоба в размер на петнадесет хиляди лева.
(4) Треньор, който стане причина отделни състезатели или целият отбор да напусне
терена, се наказва с лишаване от треньорски права за срок от 1 (една) година, считано
от датата на провинението и с парична глоба в размер на петнадесет хиляди лева.
(5) Когато напускането на терена е по нареждане на служебно лице на клуба президент или друг ръководител, напусналите терена състезатели не се санкционират.

Член 29.

За картотекиран състезател, вписан като служебно лице в съдийския протокол за
срещата, ПФК (ФК) се наказва с имуществена санкция в размер на двеста и петдесет
лева.

Член 30.

За некоректно поведение на състезатели преди, между двете полувремена и след края
на футболната среща, наказанието се налага по доклад на длъжностните лица или
видеозапис, според квалификацията на нарушението.

Член 31.

(1) Когато съдията не е видял извършено нарушение от състезател и по тази причина не
е наложил наказание, такова се налага по доклад на длъжностните лица, видеозапис
или аргументирано становище на СК при БФС, според квалификацията на нарушението,
предвидено в настоящия Правилник.
(2) Правата на състезателите по ал. 1 се спират до решаване на случая от
Дисциплинарната комисия на съответния администриращ орган.
(3) Показаните картони от съдията в една среща и описани в съдийския рапорт са
окончателни и не подлежат на промяна от ДК, освен в случай на изслушване или
допълнителен доклад
от главния съдия на мача и/или от експертен доклад от
Съдийската комисия при БФС, изготвен въз основа на анализиран видеозапис на
спорния момент от футболната среща.
(4) При допусната грешка от съдията и длъжностните лица при описване на наказателни
картони в рапорта на съдията, тя може да бъде отменена само от същите длъжностни
лица по време на заседание на ДК.

Член 32.

(1) Когато длъжностните лица не са отразили пълно и точно събитията преди, по време
и след срещата в официалните протоколи или в допълнителен доклад, както и когато не
са ги представили на съответните администриращи органи в указания в Наредбата срок,
те се наказват:
а) Делегатът на БФС – от СТК, съгласно Статута на делегата;
б) Съдията – от съответната СК, съгласно Правилника за работата й.
в) Съдийските наблюдатели - от СК, съгласно Статута на съдийския наблюдател.
(2) В тези случаи длъжностните лица дават допълнителни обяснения пред наказващия
орган.

Член 33.

(1) Състезател с наложено наказание ССП за определен брой срещи изтърпява
наказанието в отбора, където му е наложено. В този период той не може да участва от
името на отбор от същия ФК в друга възрастова група.
(2) Наложено и неизтърпяно наказание „Спиране на състезателни права” в едно
първенство се зачита и изтърпява в следващото първенство.
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(3) Когато първенството е завършило за отбора, в който наказаното лице следва да
изтърпи наказанието си, то се изтърпява в друга възрастова група, за която
първенството продължава.
(4) Наказание „Спиране на състезателни права” за определен брой срещи, наложено на
състезател, заминал да играе в чужбина, което не е изтърпяно до датата на издаване на
международния сертификат от БФС, се изтърпява при завръщането му и придобиване на
състезателни права в български футболен клуб, само до края на следващата спортносъстезателна година.
(5) Показаните картони и наказания “ Спиране на състезателни права” за състезателите
и “Лишаване от право да ръководи отбора от резервната скамейка” за треньорите, се
считат за изтърпени във всички срещи от календара на БФС, при условие, че за срещата
има резултат, включително и присъден служебен резултат.
(6) Среща, в която е допуснато формално нарушение на правилата, е налице резултат,
независимо че тя може да се преиграе. В този смисъл е в сила посоченото в ал. 5.
(7) При преминаване на наказан състезател или треньор в друг ФК в системата на БФС
по време и след приключване на първенството, наложените наказания се изтърпяват в
новия ФК.
Член 34.

(1) Старши треньор, треньор, мениджър, селекционер на отбор, имащ право да
присъства на резервната или допълнителната скамейка, се наказва с лишаване от право
да изпълнява функции от името на отбора, както и с глоба, за извършени нарушения по
време на срещата, включително през почивката, или непосредствено след нейния край,
както следва:
1. за системно напускане на техническата зона нарушителят се наказва с лишаване от
право да изпълнява функции от името на отбора за 1 среща и с глоба в размер на 500
(петстотин) лева;
2. за нанасяне на обида или използване на неприличен жест към длъжностно лице,
служебно лице и/или публика, нарушителят се наказва с лишаване от право да
изпълнява функции от името на отбора до 3 срещи и с глоба в размер на 2000 (две
хиляди) лева;
3. за оспорване на съдийско решение нарушителят се наказва с лишаване от право да
изпълнява функции от името на отбора за 1 среща и с глоба в размер на 1000 (хиляда)
лева.
4. за саморазправа или опит за саморазправа - бутане, блъскане, нанасяне на удар на
длъжностно лице, нарушителят се наказва с лишаване от право да изпълнява функции
от името на отбора за 5 срещи и с глоба в размер на две хиляди лева.;
5. за самоволно навлизане на терена нарушителят се наказва с лишаване от право да
изпълнява функции от името на отбора за 1 среща и с глоба в размер на 1000 (хиляда)
лева.
6. за други нарушения нарушителят се наказва с лишаване от право да изпълнява
функции от името на отбора за 1 среща и с глоба в размер на петстотин лева.
(2) Служебно лице (масажист, лекар, администратор, домакин), което присъства на
резервната или допълнителната скамейка и е извършило нарушенията по ал. 1 по време
на срещата, включително през почивката, или непосредствено след нейния край, се
наказва с наказанията, установени в тази алинея, като размерът на глобите се намалява
с 50%.
(3) Наказанието "лишаване от право да изпълнява функции от името на отбора", се
изтърпява на официалната трибуна на стадиона, като наказаното лице няма право да
пристига с отбора на стадиона, да контактува с отбора един час и тридесет минути преди
началния сигнал до един час след приключването на срещата, включително и през
почивката. При прилагането на тази разпоредба на резервната и допълнителните
скамейки не се разрешава ползването на електронни устройства. За допуснатите
нарушения се налага глоба в размер на две хиляди лева.
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(4) ПФК/ФК, който използва треньор без валиден лиценз от БФС, се наказва с
имуществена санкция в размер на десет хиляди лева, а лицето - с глоба в размер на
хиляда лева.
(5) При повторно нарушение по чл. 4, по време на спортно-състезателната година, на
ПФК/ФК се налага имуществена санкция в размер на двадесет хиляди лева и се отнемат
3 точки от актива, а на лицето се налага глоба в размер на две хиляди лева.
(6) Старши треньор или помощник треньор, който не изпълнява задълженията си в
учебно-тренировъчната дейност и ръководенето на отбора по време на официални
контролни или официални срещи, а тя се извършва от друго лице, се наказва с отнемане
на лиценза за срок от 6 месеца и глоба в размер на хиляда лева.
(7) При повторно нарушение по ал. 6, по време на спортно-състезателната година, на
нарушителя се отнема лиценза за срок от 12 месеца и се налага глоба в размер на две
хиляди лева.
(8) Лице, което без правоспособност, тренира или ръководи отбор се наказва с глоба в
размер на хиляда лева, а на ПФК/ФК се налага имуществена санкция в размер на десет
хиляди лева.
(9) При повторно нарушение по ал. 8, по време на спортно-състезателната година, на
ПФК/ФК се налага имуществена санкция в размер на двадесет хиляди лева и се отнемат
3 точки от актива, а нарушителят се наказва с глоба в размер на две хиляди лева.
(10) На ФК от "А" или "Б" ФГ който не изпълни изискванията на Наредбата за
първенствата и турнирите - в срок от 7 дни преди началото на спортно-състезателната
година да предостави оригинален екземпляр от трудов договор за съответните
длъжности, се налага имуществена санкция както следва:
- за старши треньор на представителния отбор – две хиляди лева.;
- за помощник треньор на представителния отбор – хиляда лева;
- за останалите длъжности – петстотин лева.
(11) ФК, който започне първенството без да е изпълнил изискванията по чл. 20. 1. 1.
б. "в" от Наредбата за първенствата и турнирите се наказва с имуществена санкция в
размер на:
- за старши треньор на представителния отбор – четири хиляди лева;
- за помощник треньор на представителния отбор – две хиляди лева;
- за останалите длъжности – хиляда лева.
(12) Когато нарушение по ал. 11 продължава и след втория кръг, имуществената
санкция се удвоява и се отнемат 3 точки от актива на отбора.
(13) При ново нарушение, след наложена санкция по ал. 12, отборът се изважда от
съответната група.
(14) ФК от "В" футболна група, който не изпълни изискванията съгласно чл. 20 т. 1.1,
б. "в" от Наредбата за първенствата и турнирите и започне първенството в нарушение
на този член, се наказва с имуществена санкция в размер на:
- за старши треньор – петстотин лева;
- за останалите длъжности – сто лева.
(15) Ако нарушението продължава и след втория кръг, имуществената санкция се
удвоява и се отнемат 3 точки от актива на отбора.
(16) Санкциите по ал. 4 до ал. 15 включително, се налагат по мотивирано писмено
предложение на Техническия комитет на БФС, придружено от писмен протокол за
извършена проверка, както следва:
1. От Дисциплинарната комисия – глобите, имуществените санкции и отнемането на
точки от актива на ПФК/ФК;
2. От Техническия комитет на БФС - отнемането на лиценза.
(17) Решението на Дисциплинарната комисия подлежи на обжалване пред Апелативната
комисия по реда и при условията на този правилник.
(18) Решението на Техническия комитет подлежи на обжалване пред Арбитражния съд
на БФС по реда и при условията на Устава и Правилника на АСБФС.
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Член 35.

(1) Старши треньор, записан в съдийски протокол, е длъжен да присъства на
организираните пресконференции по силата на договора между БФС и носителя на ТВправата, както и да осигури участието в тях на поканените състезатели от неговия
отбор. За неизпълнение на тези задължения на ПФК/ФК се налагат неустойки,
предвидени в договора за ТВ-правата.
(2) Треньорът се явява на пресконференция само ако извънредна ситуация е попречила
на старши треньора да се яви, за което делегатът дава информация в администриращия
орган.

Член 36.

(1) Нарушенията от ръководител, служители или служебни лица на ФК, се наказват
както следва:
1. Когато ръководители, служители или служебни лица от ФК нанасят обиди или проявят
опит за саморазправа с длъжностни лица на футболна среща, на ФК се налагат
наказания, както следва:
а) имуществена санкция в размер на:
- от пет хиляди до десет хиляди лева – за нарушения на президент, вицепрезидент,
изпълнителен директор, технически директор или административен директор;
- от четири хиляди до осем хиляди лева - за нарушения от останалите служители и
служебни лица.
б) при всеки следващ подобен случай, размерът на имуществената санкция по б. „а” се
удвоява, утроява и т.н.
2. При саморазправа на ръководители, служители или служебни лица на ФК – домакин с
длъжностните лица на футболната среща, на този ФК се налага наказание:
а) лишаване от домакинство за 3 срещи и имуществена санкция в размер на десет
хиляди лева.
б) при повторен случай – отборът се изважда от групата и му се налага имуществена
санкция в размер на петнадесет хиляди лева.
3. При саморазправа на ръководители, служители или служебни лица на ФК-домакин със
служебни лица и футболисти от гостуващия отбор, този ФК:
а) се лишава от домакинство за 2 срещи и му се налага имуществена санкция в размер
на пет хиляди лева.
б) при повторен случай – отборът се изважда от групата и му се налага имуществена
санкция в размер на десет хиляди лева.
4. При саморазправа на ръководители, служители или служебни лица на ФК от
гостуващия отбор с длъжностни лица на футболната среща, на този ФК се налага:
а) имуществена санкция в размер на десет хиляди лева.
б) при повторен случай – отборът се изважда от групата и му се налага имуществена
санкция в размер на десет хиляди лева.
5. При саморазправа на ръководители, служители или служебни лица на ФК от
гостуващия отбор със служебни лица и футболисти от отбора-домакин, на този ФК се
налага:
а) имуществена санкция в размер на пет хиляди лева.
б) при повторен случай на ФК се налага имуществена санкция в размер на десет хиляди
лева и се изважда от групата.
(2) 1. За нанесен побой или опит за побой на съдията/ите или на други длъжностни
лица от състезателите на отбора-домакин, този отбор:
а) се лишава от домакинство за 5 срещи и му се налага имуществена санкция в размер
на петнадесет хиляди лева.
б) при повторен случай – отборът се изважда от групата и му се налага имуществена
санкция в размер на петнадесет хиляди лева.
2. За нанесен побой на съдията или на други длъжностни лица от състезателите на
гостуващия отбор, на този отбор се налага:
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Член 37.

а) имуществена санкция в размер на двадесет хиляди лева.
б) при повторен случай – отборът се изважда от групата и му се налага имуществена
санкция в размер на петнадесет хиляди лева.
в) За нанесени тежки телесни увреждания на съдиите или други длъжностни лица,
отборът се изважда от групата.
В ОС на БФС, които нямат по-ниска група, в зависимост от степента на нарушението,
отборът може да не бъде допуснат за участие в организирания футбол за срок от 1
(една) година (следващата след нарушението спортно-състезателна година).
(3) За влизане в пререкание между служебни лица от двата ФК на футболна среща, на
всеки ФК се налага имуществена санкция в размер на две хиляди лева. При повторност,
размерът на имуществената санкция се удвоява и т.н.
(4) Съвети към отбора по време на игра може да отправят старши треньорът и всички,
които са записани и стоят на резервната скамейка, в определената техническа зона пред
резервната скамейка. В техническата зона е разрешено по едно и също време
присъствието само на едно лице. При нарушаване на това изискване, на нарушителя се
налага глоба в размер на двеста лева.
(5) Лица от ФК, невписани в протокола на състезанието, нямат право да седят на
резервната скамейка. При установено от длъжностните лица нарушение, на ФК се налага
имуществена санкция в размер на хиляда лева за всяко такова лице.
(6) На ПФК (ФК), неосигурил безпричинно футболист, повикан в националните отбори
на Р. България на официалните дати по календара на ФИФА, се налага имуществена
санкция в размер на десет хиляди лева.
(1) За допуснати нарушения или неспазване на изискванията за ред и сигурност на/или
извън стадиона, преди, по време и след срещата, на футболните клубове-участници в
нея, се налагат следните наказания:

НАРУШЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ

1

2

3

-

1 000 лева

1. Навлизане на публика
А. Зона между трибуна и писта:
- спряна игра и без последствия
- спряна игра и с последствия
- спиране на играта и без последствие
- спиране на играта и с последствия
Б. Писта
- спряна игра и без последствия
- спряна игра и с последствия
- спиране на играта и без последствия

Предупреждение лиш. от домакинство
Предупреждение лиш. от домакинство

Предупреждение лиш. от домакинство
-

2 000 лева
2 000 лева
2 500 лева

1 000 лева
2 000 лева
2 000 лева

- спиране на играта и с последствия

1 среща лиш. от домакинство

5 000 лева

В. Игрално поле
- спряна игра и без последствия

Предупреждение лиш. от домакинство

2 000 лева

- спряна игра и с последствия

1 среща лиш. от домакинство

8 000 лева

- спиране на играта и без последствия

Предупреждение лиш. от домакинство

2 500 лева

- спиране на играта и с последствия

2 срещи лиш. от домакинство

10 000 лева
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- спиране на играта, с последствие и
прекратяване на срещата

Лишаване от домакинство 3 срещи

2.а) При блокада на съдийската стая,
заплахи към длъжностни лица

Лишаване от домакинство за 1 среща

5 000 лева

б) При всяко следващо нарушение

Лишаване от домакинство за 2 срещи

10 000 лева

1

2

3.а) При влизане в съдийската стая без
разрешение на делегата и/или съдията
и)или заплаха или опит за малтретиране

15 000 лева

3

Лишаване от домакинство за 2 срещи

5 000 лева

б) При повторно нарушение

Лишаване от домакинство до края на
първенството

20 000 лева

в) При следващ случай

Изваждане от групата

25 000 лева

4. Хвърляне на предмети по пистата, към
терена или трибуните – преди, по време и
след края на срещата
а)без последствие
1) единични предмети
2) многобройни предмети
3) предмети, опасни за здравето

-

-

1 000 лева
2 000 лева
3 000 лева

б) с последствие
1) предметът е паднал извън терена и е
влязъл в съприкосновение със служебно или
длъжностно лице

Предупреждение за лишаване от
домакинство

2 000 лева

2) предметът е паднал извън терена и е
влязъл в съприкосновение със служебно
или длъжностно лице, като е причинил
нараняване

Лишаване от домакинство за 1 среща

4 000 лева

3) предметът е паднал на терена
и е влязъл в съприкосновение със
състезател или длъжностно лице.

Предупреждение за лишаване от
домакинство

1 000 лева

4) предметът е паднал на терена и е влязъл
в съприкосновение със състезател или
длъжностно лице, като е причинил
нараняване.

Лишаване от домакинство за 1 среща

3 000 лева

в) с тежки последствия

Лишаване от домакинство за 3 срещи

По 10 000 лева
а сре а

г) при повторно нарушение по смисъла на
т. 4, буква “в”

Изваждане от групата

5. Опити за побой или малтретиране на
противникови състезатели, служебни или
длъжностни лица, или увреждане на МПС
на гостуващия отбор и длъжностните
“ й
”
6. Увреждане в “района на стадиона”
а) на МПС на акредитирани медии
б) на материалната база на стадиона
7. Нанесен удар и/или побой в “района
стадиона” на:
а) противников състезател/и

на

Лишаване от домакинство до 2 срещи

20 000 лева

По 10 000 лева
на среща

-

10 000 лева
2 000 лева

-

-

Лишаване от домакинство до 2 срещи

10 000 лева
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б) служебно/и лице/а

Лишаване от домакинство от 1 до 4
срещи

10 000 лева

в) длъжностно/и лице/а

Лишаване от домакинство от 4 до 6
срещи

10 000 лева

г) при повторен случай

Лишаване от домакинство до края на
първенството

15 000 лева

1
д) при следващ случай

е) при масово сбиване на трибуните,
предизвикано от привърженици на
съответния ПФК /ФК/
- при невъзможност да се идентифицира чии
привърженици са инициаторите,
наказание се налага и на двата ПФК/ФК/
- при всеки следващ случай

2
Изваждане на отбора от групата

3
20 000 лева

Лишаване от домакинство за 1 среща

2 000 лева

Лишаване от домакинство за 1 среща

2 000 лева

Санкцията се увеличава с по 1 среща

2 000 лева

8. ФК, който през едно първенство бъде
наказан два пъти с лишаване от
домакинство, при трета подобна санкция

-

30 000 лева

9. а) ФК, допуснал по своя вина закъснение
от началния час по програмата на
срещата или началото на второто
полувреме на срещата

-

за всяко нарушение по
1 000 лева

Изваждане от групата

40 000 лева

-

10 000 лева

б) ФК, осуетил умишлено провеждане на
футболна среща

10. ФК, допуснал по своя вина закъснение от
началния час по програмата на срещата в
някой от последните два кръга на
шампионата при установено нарушение
по доклад на длъжностните лица

11. (1) Когато ФК не е изпълнил
изискванията на чл. 28, т. 11, букви от
"а" до "д" включително от Наредбата на
БФС и т. 20
2) При отказ на отстранен състезател да
напусне терена или при неизпълнение на
разпореждане на делегата, на ПФК /ФК/
се налага имуществена санкция

-

12. При допускане взимането на интервюта
на терена и извън микс-зоната се налага
на ФК-домакин

-

2 000 лева

13. За некоректно поведение по време на
церемониите, съгласно чл. 39 и чл. 40 от
Наредбата на БФС

-

5 000 лева

5 000 лева

5 000 лева
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14. При неявяване на техническата
конференция преди срещата на
представител на ФК, съгласно Наредбата
на БФС

-

2 000 лева

15. При неосигуряване на 10 (десет) ВИП места за клуба-гост и 5 (пет) ВИП места за БФС и БПФЛ, по доклад на
делегата, се налага имуществена санкция в размер на две хиляди лева за клуба-домакин.

16. При неосигуряване на места за представителите на медиите, по доклад на делегата, се налага имуществена
санкция в размер на хиляда лева на клуба-домакин.

17. (1) При нанесени обиди в средствата за масова информация от служебни лица на футболни клубове към членове
на комисии на БФС, ръководство на БПФЛ, ръководство на БФС, които засягат човешкото достойнство, етиката,
морално-етичните норми и др., на виновното лице се налага глоба в размер на:
а) за първо нарушение – пет хиляди лева.;
б) при повторно нарушение – десет хиляди лева.
(2) който, публично, в печатни, телевизионни или електронни медии каже или извърши нещо унизително за
честта или достойнството на съдия, участник във футболна среща се наказва за обида, както следва:
а) футболист: спиране на състезателни права за 1 среща и глоба в размер на хиляда лева;
б) треньор: забрана да ръководи отбора за 1 среща и глоба в размер на две хиляди лева;
в) служебно лице, президент, изпълнителен директор, финансов директор, спортен директор или мениджър на
отбор - глоба в размер на три хиляди лева.;
г) при повторно извършване на нарушението санкцията се удвоява.

18. Неспазване на екипировката съгласно регламента на БФС - хиляда лева.
19. Нарушението по член 28, т. 4, буква "в" от Наредбата на БФС - петстотин лева.
20. (1) Когато са извършени нарушения по чл. 37, т. 1, букви "А", "Б" и "В" (ДП) от публика на отбора-гост, отборътдомакин (организатор на срещата) също се наказва с "предупреждение за лишаване от домакинство" и
имуществена санкция в размер на две хиляди лева.
При повторен инцидент отборът-домакин се наказва с "лишаване от домакинство" и имуществена санкция в
размер на три хиляди лева.
(2) Когато са извършени нарушения по член 37, т.4, букви "б" и "в" (ДП) отборът-домакин се наказва с
имуществена санкция в размер на две хиляди лева. За неспазване на чл. 33, т. 7 от Наредбата за първенствата и
турнирите по футбол в системата на БФС.
При повторен случай наказанието е "предупреждение за лишаване от домакинство" и имуществена санкция в
размер на три хиляди лева.
(3) Когато се извършват нарушения по чл. 34 от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата
на БФС и отборът-гост не е дал пълна и изчерпателна информация за броя на феновете, които ще гостуват, и
маршрута по придвижването им, на този отбор се налага имуществена санкция в размер на две хиляди лева.

21. В зависимост от тежестта на нарушението наказанието лишаване от домакинство може да бъде
заменено със забрана за игра пред публика, частично или пълно затваряне на стадион в следните случаи:
а) нанесени значителни материални щети;
б) разрушаване на съоръжения;
в) хвърлени предмети, довели до сериозни наранявания и с последствие;
г) масово навлизане на публика.
22. Нерегламентирано използване на пиротехнически изделия:
а) Използване на факли и димки в сектора
– 300 лв
б) Възпламенени бомбички в сектора
– 1 000 лв
в) Възпламенени бомбички на пистата
– 2 000 лв
г) Възпламенени бомбички на терена
– 3 000 лв

* При хвърлени факли и димки се налага и наказание съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4.
**При извършени деяния по букви б),в) и г) се налага наказание и съгласно чл.37, ал.1, т. 4.
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23. При непредаване записа на срещата на DVD в определения от Наредбата срок се налага имуществена санкция в
размер на хиляда лева
24. При нарушаване разпоредбите на чл. 33, ал. 6, б. „б”
от Наредбата т.е. цената на билетите за
привържениците на гостуващия отбор надвишава цената на билетите, която се заплаща от привържениците на
отбора-домакин за същата категория място се налага имуществена санкция, както следва:
- на футболен клуб от „А” ФГ – десет хиляди лева
- на футболен клуб от „Б” ФГ – пет хиляди лева
- на аматьорски футболен клуб – две хиляди лева

Забележка:
ФК домакин носи отговорност за инциденти, възникнали в “района на стадиона”.
За целта преди започване на спортно-състезателната година всеки ФК следва да
представи в администриращия орган скица, на която, съгласувано с органите на МВР, да
са посочени ясно и точно очертанията на "района на стадиона”.
(2) За действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група
лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия,
свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход, на извършителя или
на ПФ/ФК се налагат следните наказания::
а) за привърженик на клуб, доказан от длъжностните лица - имуществена санкция на
клуба в размер на двадесет и пет хиляди лева.
б) за служебно лице от клуба, доказано от длъжностните лица, се налагат наказания:
- на извършителя - забрана да изпълнява функции за минимум пет срещи;
- на клуба - имуществена санкция не по-малко от тридесет и седем хиляди и петстотин
лева;
- лишаване от домакинство на клуба, към който се числи служебното лице.
(3) Когато няколко лица (служебни лица и/или играчи) от клуб едновременно нарушат
ал. 2, или има други утежняващи вината обстоятелства, на отбора могат да се отнемат 3
(три) точки при първо провинение и 6 (шест) при второ провинение; следващо
нарушение може да доведе до изваждане от групата. В случай на срещи, в които не се
присъждат точки, отборът може да бъде дисквалифициран от турнира.
(4) Когато привърженици на отбор нарушат ал. 2 по време на среща, се налага
имуществена санкция не по-малко от тридесет и седем хиляди и петстотин лева на
клуба, към който принадлежат привържениците, независимо от формата на вината умишлена или небрежност.
(5) Сериозни нарушения могат да бъдат наказани с допълнителни санкции - лишаване
от домакинство, служебна загуба, отнемане на точки или дисквалификация от турнира.
(6) Зрители, които нарушават ал. 2 на този член, по доклад, получават забрана за
достъп до района на стадиона за най-малко две години, след сигнализиране на органите
на МВР.
Забележка:
Текстовете по чл. 37, ал. 2, 3, 4, 5 и 6 са съобразени с изискванията на ФИФА за
недопускане прояви на расизъм или дискриминация.
Член 38.

(1) Футболният клуб-гост възстановява изцяло на футболния клуб-домакин нанесените
щети на стадиона и на помощните му съоръжения, от негови футболисти, длъжностни
лица или привърженици (фенове).
(2) Комисия в състав: по един представител на ФК-домакин и на ФК-гост, под
ръководството и контрола на делегата на срещата, обхожда и установява състоянието на
стадиона и помощните му съоръжения 90 минути преди началото на срещата и 90
минути след нейния край. Констатациите на комисията се отразяват в писмен протокол,
подписан от участниците в комисията.
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(3) Отказът от участие в комисията или от подписване на протокола се приема за
съгласие с вписаните в протокола констатации.
(4) Финансовите документи за стойността на нанесените щети - фактура, протокол и
др., се изпращат от ФК-домакин на ФК-гост, в 7-дневен срок от възстановяване на
щетите. Копие от документите се изпраща за сведение в СТК и ДК.
(5) ФК-гост плаща на ФК-домакин стойността на щетите, съгласно документите по ал. 4,
в 14-дневен срок от получаването им.
(6) Мотивирано възражение срещу стойността на възстановените щети се подава до СТК
в срока по ал. 5. Възражение, подадено след изтичането на срока или без мотиви, се
оставя без разглеждане и се връща на подателя.
(7) СТК проверява съответствието на броя и вида на отстранените щети с констатациите
в протокола по ал. 2. Решението на СТК е окончателно и не подлежи на обжалване.
(8) В 14-дневен срок от получаване на решението на СТК ФК-гост плаща на ФК-домакин
дължимите суми.
(9) Когато дължимите суми не са платени в срок, се прилага следната процедура:
а) заинтересованият ФК внася жалба до ДК с необходимия доказателствен материал;
б) ДК разглежда жалбата и може да даде срок за изплащане на дължимата сума, но не
по дълъг от 7 дена от датата на уведомлението;
в) ако в срока по б. „б” дължимите суми не са изплатени, ДК предлага на СТК
нередовния платец да бъде спрян от участие в първенството до изплащане на
дължимата сума.
г) на основание предложението от ДК, СТК спира от участие в първенството нередовния
платец.
Член 39.

Размерите на глобите и имуществените санкции се определят от наказващия орган,
съобразно обстоятелствата, значимостта и общественото отражение на всеки отделен
случай.

Член 40.

Дисциплинарното наказание - парична глоба в определен размер, се налага на
състезатели от отбори с професионален статут от ПФК (ФК) в "А" и "Б" футболни групи.

Член 41.

Парична глоба на състезатели от отбори на клубовете с аматьорски статут (аматьорските
групи) не се налага.

Член 42.

(1) Посочените в този правилник размери на глобите и имуществените санкции се
отнасят за ПФК и състезатели в “А” футболна група.
(2) Размерът на глобите и имуществените санкции за ФК и състезателите в “Б” футболна
група е 25% от посочения за “А” ФГ.
(3) Размерът на глобите и имуществените санкции по членове 28, 34, 36, 37 за ФК във
“В” АФГ, U-17 и U-19 е 50% от посочения максимум за “Б” ФГ по ал. 2.
(4) Размерът на глобите и имуществените санкции по членове 28, 34, 36, 37 за ФК
участници в областните първенства е 50% от посочения размер за “В” АФГ по ал. 3.
(5) ФК от “В” АФГ и U-19, чийто отбор е получил общо определен брой жълти или
червени картони, се наказва с имуществена санкция, както следва:
а) за 20 жълти картона
- двеста и петдесет лева
б) за всеки следващ жълт картон - по двадесет лева
в) за 5 червени картона
- петстотин лева
г) за всеки следващ червен картон - по петдесет лева.
д) в първенството на U-17, отбор натрупал картони се наказва с имуществена санкция
50 % от посоченото в чл. 42, ал. 5, буква от а) до г).
(6) ФК от “А” и „Б” областни групи – мъже, чийто отбор е получил общо определен брой
жълти и червени картони, се наказва с парична имуществена санкция, както следва:
а) - в група до 12 отбора - за 15 жълти картони - сто лева.
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Член 43.

Член 44.

- в група до 14 отбора - за 15 жълти картони - сто лева.
- в група до 16 отбора - за 20 жълти картони - сто лева.
- в група до 18 отбора - за 25 жълти картони - сто лева.
- в група над 18 отбора - за 30 жълти картони - сто лева.
б) за всеки следващ жълт картон
- по десет лв.
в) за 5 червени картони
- сто лева.
г) за всеки следващ червен картон - по двадесет лева.
(1) Начини и срокове за изплащане на глобите и имуществените санкции в
професионалния футбол:
а) наложените лични глоби се изплащат от ПФК (ФК) към който принадлежат към
момента на извършване на провинението, наказаните ръководители, треньори,
футболисти и други служебни лица.
б) ПФК (ФК) удържат наложените лични глоби на ръководители, треньори, футболисти и
други служебни лица съгласно вътрешния статут на ПФК (ФК).
в) футболният клуб внася наложените имуществени санкции на ПФК и глоби на
ръководители, треньори, футболисти и други служебни лица от ПФК, по сметка
определена от БФС до всеки пети кръг, до дата определена от администриращия орган.
При изплащане по банков път, ФК незабавно изпраща по факса или сканирано копие по
електронната поща на ДК, копие от заверено банково бордеро със съответната сума.
г) при невнасяне на наложените имуществени санкции, на ПФК (ФК) и лични глоби на
ръководители, треньори, футболисти и други служебни лица от ПФК (ФК) в определения
срок, компетентният орган сезира ДК при БФС, който открива към съответния ПФК (ФК)
служебна процедура по силата на чл. 65 от ДП с произтичащите от това последствия;
д) футболен отбор от професионалния футбол, който има неизплатени задължения от
глоби или имуществени санкции към БФС или БПФЛ, не се допуска за участие в
първенствата през сезон 2015/2016 г. до пълното им заплащане;
е) футболен отбор от професионалния футбол, който има неизплатени задължения от
глоби или имуществени санкции към БФС или БПФЛ и е изпаднал в аматьорския футбол,
е длъжен да ги заплати. В случай, че задълженията не бъдат изплатени отборът не се
допуска до участие в първенствата от професионалния футбол - "Б" ФГ до пълното им
заплащане.
(2) Начини и срокове за изплащане на глобите и имуществените санкции в аматьорския
футбол:
а) глобите и имуществените санкции се изплащат в съответния ЗС или ОС на БФС,
администриращ първенството, в срокове и по начин, определен от администриращия
орган;
б) при невнасяне на имуществени санкции, наложени на ФК и лични глоби на
президента в определения срок, отборът на ФК се спира от участие в първенството, като
към клуба се прилагат санкциите, предвидени в Наредбата;
в) АФК или служебно/и лице/а от АФК, неизплатили глобите си (имуществените
санкции) след завършване на съответния шампионат се санкционират административно
за следващия шампионат, както следва:
- АФК не се допуска до участие в съответната аматьорска група;
- АФК не получава лиценз за професионален статут, ако е придобил това право.
(1) На ФК, неосигурил условия или попречил на телевизионни екипи за изпълнение на
задълженията им, когато телевизионното предаване е в изпълнение на сключен по
установения ред договор с БФС, след доклад на делегата на срещата, се налага
имуществена санкция в размер на петнадесет хиляди лева, внесени в срок преди
следващата среща.
На ФК от аматьорския футбол се налага имуществена санкция в размер на хиляда лева.
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(2) В случая по ал. 1 ФК се лишава и от всички средства, полагащи му се по схемата за
разпределение на сумите, получени по договора за продажба на телевизионните права
за този сезон.
(3) Футболен клуб, отказал да подпише договор с БФС за телевизионното предаване на
негови срещи, когато телевизионното предаване е в изпълнение на сключен по
установения ред договор с БФС, се санкционира както следва:
1. При неподписване преди започване на първенството 2015/2016 г. - на виновния клуб
се отнемат от актива 3 (три) точки;
2. При неподписване преди срещите от втория кръг на първенството 2015/2016 г. виновният клуб се изважда от състава на съответната група;
(4) Когато договор за телевизионно предаване е сключен от БФС след започване на
първенството, наказанията по ал. 3, т.1 и 2, се налагат последователно на футболен
клуб при първи и при втори отказ да подпише договор за телевизионно предаване на
негови срещи.
Член 45.

(1) При установен опит или използване на забранени субстанции или забранени методи, или

за други нарушения на антидопинговите правила от футболисти и спортно‐техническия
персонал /§3 от доп. разпоредби/ се налагат наказанията, предвидени в Наредбата за
допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 2 от 2015г.) и
Антидопинговите правила в системата на БФС при стриктно спазване на процедурите по
уведомяване и предоставяне на право на защита.
(2) На футболен клуб, в който е картотекиран футболист, за който е установен опит или
използване на забранени субстанции или забранени методи, или за други нарушения на
антидопинговите правила, се налагат имуществени санкции съгласно Правилата за
осъществяване на допинг - контрол в системата на БФС.
Член 46.

(1) Когато по надлежния ред е установено влияние на развитието на резултата или на
крайния резултат на футболна среща се налагат следните наказания:
1. на футболист - лишаване от състезателни права за срока на присъдата, но не помалко от 18 месеца;
2. на длъжностно лице, служебно лице от ПФК (ФК), медицинско лице, треньор или
ръководител - забрана за изпълняване на функции за срока на присъдата, но не помалко от 18 месеца;
3. на футболния клуб, от който са лицата по т. 1 или т. 2 - изваждане от състава на
съответната група и имуществена санкция в размер на 40 000 лв.
(2) В случаите, когато е образувано досъдебно производство за деяния по ал. 1,
Дисциплинарната комисия може да спре правата на лицата по ал. 1, т. 1 или 2.
(3) Лице, което само или чрез другиго състави неистински документ или поправи
съдържанието на документ и го използва в системата на БФС, се наказва както следва:
1. футболист – спиране на състезателни права за срок от 6 до 12 месеца;
2. длъжностно лице, служебно лице от ПФК (ФК), медицинско лице, треньор или
ръководител - забрана за изпълняване на функции за срок от 12 до 24 месеца и глоба в
размер от 2 000 лв. до 5 000 лв.
(4) Наказанията по ал. 3 се налагат и на лице, което даде неверни данни или
информация в декларация или друг удостоверяващ документ, представен пред орган на
БФС по силата на нормативните документи на БФС.

(5) Когато за футболист, длъжностно лице, служебно лице от ПФК (ФК), медицинско
лице, треньор или ръководител е установено да участва в залагания или други
подобни занимания, на участието на неговия клуб в първенствата и турнирите,
организирани от БФС или БПФЛ, или в международни срещи и турнири, се налага
наказание спиране на състезателни права, съответно забрана за изпълняване на
функции за срок от 2 до 6 месеца и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
(6) При официални уведомления от УЕФА за сериозни съмнения за участие в срещи
от първенствата, турнира за Купа „България”, Суперкупата или други, с
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предварително уговорен резултат, замесеният отбор са наказва с имуществена
санкция както следва:
а) за второ официално уведомление – десет хиляди лева;
б) за всяко следващо уведомление санкцията по буква „а” се удвоява, утроява и т.н.
(7) Когато са налице значителни съмнения с голям обществен отзвук и по
предложение на Комисията за етика и феърплейq ДК може да наложи наказание
преместване на отбора в по-ниска група или ниво.
Член 47.

Всички наказания на състезатели, треньори, служебни лица и футболни клубове,
свързани с прояви на националните отбори, се определят и налагат от Изпълнителния
комитет на БФС по предложение на спортно-техническите им ръководства.
ГЛАВА ШЕСТА
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ НАЛАГАНЕ
НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Член 48.

(1) Дисциплинарни органи за установяване на нарушенията и налагане на
дисциплинарни наказания са Дисциплинарната комисия (ДК) и Апелативната комисия
(АК), които са независими помощни органи на БФС.
(2) Председателите и членовете на комисиите се избират за срок от една спортносъстезателна година от ИК на БФС. Те не могат да бъдат членове на ИК на БФС, нито на
друга постоянна комисия към БФС, както и служители от администрацията на Съюза.
(3) Членовете на Дисциплинарната комисия могат да бъдат юристи или спортни
деятели, а всички членове на Апелативната комисия трябва да бъдат юристи, без
правото да участват в ръководствата на ФК или други органи и комисии на БФС.
(4) Член на ДК или АК няма право да гласува в заседания на комисията, когато
разглежданият случай пряко го засяга или е участвал при провеждането на срещата в
качеството си на служебно или длъжностно лице.

Член 49.

(1) ДК разглежда всички дисциплинарни случаи, свързани с провинения или нарушения
на футболни клубове, на състезатели, треньори, ръководители и зрители,
санкционирани или не от съдиите, по доклад на длъжностни лица, решение на комисия
на БФС, други посочени в този правилник органи или по видеозапис за извършени
нарушения преди, по време и след футболната среща.
(2) Секретарят на ДК представлява БФС на дисциплинарната процедура. Той може да
сезира комисията за извършени нарушения на правилниците и нормативните документи
на БФС.

Член 50.

За дейността си ДК изготвя правилник за работата на Дисциплинарната комисия на БФС,
който се приема от ИК на БФС.

Член 51.

При налагане на наказания от ДК се спазват следните основни изисквания:
(1) При изясняване на фактите от значение за разглеждания случай ДК се позовава на
доказателствата, представени с решението на комисия на БФС, на рапорта на съдията,
асистент-съдията, делегата на срещата и наблюдателя, докладите на началника на
охраната и дежурния лекар, ако има подадени такива.
(2) ДК може по своя преценка да поиска, разгледа и обсъди допълнителни
доказателства, а така също при необходимост може да изслуша и страните.
(3) Заседанията се провеждат при наличието на кворум от повече от половината от
членовете на комисията.
(4 След като приеме, че случаят е изяснен, ДК на закрито заседание пристъпва към
неговото решаване.
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(5) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите на заседанието без
право на въздържал се. Председателят на ДК гласува последен.
(6) Приетото решение се обявява след заседанието.
(7) Приетото решение е решение на всички членове на комисията. Те нямат право да го
коментират по отношение на лични позиции, проведени дебати и гласуване.
Неизпълнението на това изискване е основание за освобождаване от състава на ДК.
(8) Протоколът с приетите решения се изготвя в писмена форма и се подписва от
членовете на ДК, взели участие в заседанието и секретаря.
(9) Разходите по дисциплинарната процедура са за сметка на виновната страна.
Член 52.

(1) ДК налага наказания, съгласно този правилник, Наредбата за първенствата и
турнирите по футбол в системата на БФС, и другите нормативни документи на БФС.
(2) В своята работа ДК ползва видеозаписи, внесени по официален път в деловодството
на БФС до 14 часа преди заседанието на комисията.
(3) ДК не може да отменя или изменя приетото от нея решение.

Член 53.

(1) Решенията на ДК са окончателни и не подлежат на обжалване, с изключение на тези
решения, с които се налагат:
а) имуществена санкция в размер над пет хиляди лева;
б) глоба в размер над пет хиляди лева. Нямат право на обжалване президент,
вицепрезидент и изпълнителен директор;
в) ССП за повече от 3 срещи;
г) лишаване от правото да се изпълняват функции за повече от 2 срещи;
д) лишаване от домакинство за повече от 2 срещи;
е) изваждане от групата;
ж) забрана за картотекиране на нови играчи през трансферен период;
з) отнемане на точки
(2) Решенията на ДК по ал. 1 могат да се обжалват пред АК. Жалбата се подава чрез ДК
в 7-дневен срок от уведомлението, като се изпраща незабавно в АК.
(3) Жалбата се връща на жалбоподателя, когато не е подадена в срок или не е внесена
съответната такса в БФС.

Член 54.

Информация за работата на ДК и нейните решения се дава на средствата за масово
осведомяване от говорителя на комисията или пресаташето на БФС.
ГЛАВА СЕДМА
ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ

Член 55.

(1) Жалба срещу решение на ДК се подава чрез нея до Апелативната комисия (АК) в
писмена форма, подкрепена със съответните доказателства.
(2) Необходимите документи и доказателства се представят от заинтересованите страни.
Жалба, подадена след определения срок или без доказателства, не се разглежда.
(3) Към жалбата се прилага документ за платена такса, определена във Финансовия
правилник на БФС. При невнесена такса в определения срок, жалбата не се разглежда.

Член 56.

(1) АК се произнася по жалби:
а) подадени срещу решения на ДК в случаите, посочени в чл. 53, ал. 1 от този
правилник
б) нарушения на Устава, Правилници и Наредби на БФС.
(2) Подадената жалба пред Апелативната комисия не спира изпълнението на решението
на ДК, освен в случаите на предявени парични претенции или наложени парични глоби.
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(3) Право за подаване на жалби имат клубовете, техните състезатели и служебните
лица, ако решенията ги засягат.
(4) АК оставя без разглеждане жалба, която не е подадена от лицата по ал. 3.
(5) Страните се представляват лично, от законните им представители или надлежно
упълномощени от тях лица. Те могат да ползват правна помощ.
Член 57.

(1) Жалбата се подава до Апелативната комисия, а в случай, че се обжалва решение на
ДК – чрез нея до АК, в посочения в чл. 53, ал. 2 7-дневен срок, в деловодството на БФС.
(2) В заседанието на комисията страните могат да излагат допълнителни мотиви и
съображения.

Член 58.

Жалбата трябва да съдържа:
- наименование на органа, до който се подава;
- мотиви, за подаването й;
- изложение на фактите;
- в какво се състои искането;
- приложените доказателства;
- подпис на жалбоподателя.

Член 59.

АК се произнася по жалбата в 7-дневен срок от постъпването й.

Член 60.

(1) Страните имат право да присъстват и да участват в заседанието до момента, в който
комисията се оттегли на съвещание.
(2) В заседанието участва и председателя на ДК, или упълномощен от него друг член от
ДК, чието решение се обжалва.

Член 61.

(1) За доказателства се считат:
- доклади на съдиите;
- доклад на делегата на БФС;
- доклад на наблюдателя на БФС;
- доклад на началника на охраната;
- доклад на дежурния лекар;
- документи на ДК;
- видеозапис, съгласно чл. 54, ал. 3 от този Правилник;
- разпит на свидетели;
- разпит на страните по делото и други лица;
- други материали, документи и експертизи.
(2) АК може да поиска представянето на допълнителни доказателства.
(3) След приключване на устните разисквания производството
приключено. Съвещанието на членовете на комисията е тайно.

се

обявява

за

Член 62.

(1) При вземане на решението Апелативната комисия се ръководи от Устава,
Дисциплинарния правилник и Наредбите на БФС, както и от задължителните указания
на ФИФА и УЕФА.
(2) Решението на комисията може да се съобщи на страните устно след заседанието, а
в 7-дневен срок и в писмена форма. Решението се мотивира.
(3) АК може да потвърди, да измени или да отмени решението на ДК. Когато отмени
решение на ДК тя се произнася по същество. Тя няма право да връща на ДК решението
за преразглеждане.

Член 63.

Решенията на АК са окончателни и не подлежат на обжалване. Те влизат в сила с
писменото известие.
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Член 64.

Процедурните разходи включват всички разходи на АК. Те трябва
разпределени справедливо между страните, според изхода на процедурата.

да

бъдат

ГЛАВА ОСМА
САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ВЛЕЗЛИ В СИЛА РЕШЕНИЯ
Член 65.

Член 66.

(1) Влезлите в сила решения на Дисциплинарната комисия, на Апелативната комисия,
на Комисията за лицензиране и за дейността на агентите на играчи, на Арбитражния съд
при БФС и на Спортния арбитражен съд в Лозана, Конфедерация Швейцария, с които са
наложени парични глоби или имуществени санкции, или са присъдени парични суми, се
изпълняват от задълженото лице в сроковете, определени в решението.
(2) Когато в решението не е определен срок за изпълнение, решението се изпълнява в
7-дневен срок от писмената покана на заинтересованата страна или в друг срок,
определен в нея.
Когато влязлото в сила решение на орган по чл. 65 не е изпълнено в сроковете,
определени в предходните разпоредби, заинтересованата страна може да подаде жалба
до Дисциплинарната комисия, в съответствие с чл. 11, ал. 6.

Член 67.

(1) Когато Дисциплинарната комисия установи, че влязло в сила решение на орган по
чл. 65 не е изпълнено в определените срокове, тя налага на лицето глоба до петстотин
лева., съответно - имуществена санкция до две хиляди лева. В решението се определя
срок до 14 дни за плащането на дължимата сума.
(2) В решението по ал. 1 се вписва предупреждение към задължения ФК, че
неизпълнението на решението в определения срок ще бъде санкционирано с отнемане
на точки.
(3) В решението по ал. 1 се вписва предупреждение към задълженото физическо лице,
че неизпълнението на решението в определения срок ще бъде санкционирано със
спиране на състезателни права или със забрана да се изпълняват функции.
(4) Решението по ал. 1 не подлежи на обжалване.

Член 68.

(1) Когато Дисциплинарната комисия установи, по жалба на заинтересованата страна и
внесена в съответствие с чл. 11, ал. 6, че влязло в сила решение на орган по чл. 65 не е
изпълнено в определения срок по чл. 67, тя определя срок до 7 дни за изпълнение на
решението и налага следните дисциплинарни наказания:
1. на ФК - отнемане на три точки;
2. на състезател – спиране на състезателни права за 6 месеца;
3. на физическо лице – забрана да се изпълняват функции за срок от 6 месеца.
(2) В решението по ал. 1 се вписва предупреждение към задължения ФК, че
неизпълнението на решението в определения срок ще бъде санкционирано с
преместване в по-ниска група или ниво.
(3) В решението по ал. 1 се вписва предупреждение към задълженото физическо лице,
че неизпълнението на решението в определения срок ще бъде санкционирано със
спиране на състезателни права или със забрана да се изпълняват функции.
(4) Наложените дисциплинарни наказания по ал. 1 не освобождават лицето от
задължението да изпълни влязлото в сила решение на орган по чл. 65.
(5) Когато Дисциплинарната комисия установи, по жалба на заинтересованата страна и
внесена в съответствие с чл. 11, ал. 6, че влязло в сила решение на орган по чл. 65 не е
изпълнено в определения срок по ал. 1, тя налага следните дисциплинарни наказания:
1. на ФК - изваждане от групата;
2. на състезател – спиране на състезателни права за 12 месеца;
3. на физическо лице - забрана да се изпълняват функции за срок от 12 месеца.
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Член 69.

(1) Решение на Дисциплинарната комисия по чл. 68, подлежи на обжалване пред
Апелативната комисия в 7-дневен срок от съобщението за връчването му.
(2) Решението на Апелативната комисия е окончателно.

Член 70.

(1) Жалбите по чл. 66, чл. 68, ал. 1 или ал. 5 се изпращат, от секретаря на ДК, на
другата страна по спора с указание, че може да даде писмен отговор в 3-дневен срок.
(2) Страните по спора имат право да присъстват на заседанията на Дисциплинарната
комисия по тази глава и да представят нови доказателства. Поканата се изпраща от
секретаря на комисията.
(3) Ако решението на орган по чл. 65 е изпълнено до датата на заседанието на
Дисциплинарната комисия, производството се прекратява.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.

§ 2.

$ 3.

Всички установени нарушения, по силата на настоящия Дисциплинарен правилник, се
описват от длъжностните лица на БФС подробно, ясно и категорично в протоколите
и/или докладите на срещата, без да се квалифицират по дефинициите на настоящия
Правилник.
1. При описаните случаи на нарушения в чл. 37, ако те са извършени от фенове (агитка)
на гостуващия отбор, санкциите се налагат на ФК-гост.
2. Предвидените в чл. 37, ал. 1, т. 4 парични санкции при среща на неутрален терен или
символичен домакин, се поемат поравно от двата футболни клуба-участници в срещата.
3. При индивидуални сбивания на зрители, с каквито и да било последици, които не са
довели до прекратяване на срещата или нараняване на състезатели, служебни или
длъжностни лица, ФК не носят дисциплинарна и имуществена отговорност.
Определения по смисъла на този правилник:
1. ПФК и ФК – всички състезатели, треньори, ръководители, служебни лица (щатни, на
граждански договор, на обществени начала), или по друг начин обвързани с клуба
привърженици на този клуб.
2. “Служебни лица” – всички лица, служебно ангажирани в дадена среща от ПФК/ФК,
медицинско обслужване, органи на реда, ППО, акредитирани медии.
3. “Длъжностни лица” – съдиите, делегатът, съдийски наблюдател и наблюдателя на
БФС.
4. "Участник в състезанието" - състезател, треньор, служебно лице, длъжностно лице.
5. “Район на стадиона” – обхваща границите, обособени от съществуващата ограда и
прилежащите паркинги, сгради и съоръжения.
6. “Граници на населеното място” – съгласно Закона за устройството на територията.
7. “Игрова обстановка” – ситуация, когато е налице единоборство между двама
състезатели, с цел кой ще овладее топката.
8. “Извън игрова обстановка” – тогава, когато топката е в игра и няма единоборство по
силата на т. 7.
9. “Спряна игра” – тогава, когато топката не е в игра.
10. “Извън игрово време” – периода от 90 минути преди, между полувремената и 90
минути след завършване на срещата.
11. “Системно” – действие или бездействие, осъществени три или повече пъти.
12. “Група, групово, групов протест” – тогава, когато при действието са участвали наймалко три лица.
13. “Последствие” (предмет или физическо лице).
а) Всяко съприкосновение на хвърлените по посока на терена предмети със състезатели,
служебни и длъжностни лица, на които е причинено по-сериозно увреждане, надлежно
констатирано и отразено в докладите на длъжностните лица, лекар, началник охрана.
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б) Всяко съприкосновение на хвърлените по посока на терена предмети с имущество
собственост на държавни, общински, обществени и частни ЮЛ или на ФЛ, при което се
причиняват значителни вредни последици на това имущество, правещи го негодно за
обичайната употреба или се налага отстраняването им по специален технически начин.
в) “Последствие” е налице и тогава, когато липсва съприкосновение, но нарушението с
оглед на начина на извършване, качеството и свойствата на предметите разкрива
изключително висока степен на обществена опасност на деянието и извършителя като
обективна страна при съприкосновение и е в състояние да причини описаните в б. „а” и
б. „б” вредни последици.
В случаите, когато от страна на зрители има хвърлени книжни лента или димка, което
налага временно прекратяване на срещата, като същевременно няма засегнати
състезатели, служебни и длъжностни лица, се приема, че няма последствие.
14. “Тежки последствия” са налице, когато в резултат от “последствията”, посочени в
предходната точка, 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 от два и повече дни.
15. “Обида” – когато публично, в печатни, телевизионни или електронни медии се каже
или извърши нещо унизително за честта или достойнството на друго лице.
16. “Расистки или дискриминационни” – всичко, което води до нанасяне на обида или
посегателство срещу личността, основаващи се на раса, пол, вероизповедание, цвят на
кожата, националност и др.
17. “Тежки провинения” – 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.
18. “Телесно увреждане” – физическо увреждане на тялото, удостоверено с издаден по
надлежен ред официален документ от здравно заведение.
19. "Забрана да се изпълняват функции от името на отбора" – това са функциите по
отношение на представляването на отбора и ПФК/ФК пред БФС, БПФЛ, АФЛ, постоянните
комисии на БФС, органите, администриращи първенството и отделната среща, други
ПФК/ФК.
20. "Микс-зона" - зона, в която се дават интервюта при определени от БФС аранжирани
места.
21. При липса на писта, а зоната е от оградата на трибуната до страничната линия на
игралното поле, се счита че предметите са паднали на пистата.

22. "Спортно-технически персонал" е всеки треньор, инструктор, мениджър, агент,
член на екипа на отбор, медицинско или парамедицинско лице, родител, както и
всяко друго лице, което работи със, лекува или помага на футболист, участващ или
подготвящ се за участие във футболна
среща.
23. „Допинг във футбола” означава всеки случай на нарушение на антидопинговите
правила. Допингът във футбола е забранен.
***
Дисциплинарният правилник на БФС за сезон 2015/2016 г. е приет от Изпълнителния
комитет на БФС с по т. 2.3. от Протокол № 3 от 22 юни 2015 г.

Дисциплинарният правилник е публикуван на Интернет – страницата на БФС –
www.bfunion.bg.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФС:
(Б. ПОПОВ)
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