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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1.

(1) Правилникът урежда правата и задълженията на футболните клубове
(ФК) като членове на Българския футболен съюз (БФС), условията и реда за
участието на ФК в състезанията по футбол в системата на БФС.
(2) Правилникът урежда и взаимоотношенията между ФК и БФС, както и
между отделните ФК, във връзка с упражняване на правата и изпълнение на
задълженията им като членове на БФС и участието им в състезания по
футбол в системата на БФС.

Член 2.

(1) ФК е основна структурна единица в системата на БФС, която
осъществява дейността си на териториален принцип в съответствие с
административно-териториалното деление на страната.
(2) ФК осъществява дейността си чрез практикуването и развитието на
футболната игра на съответната територия.

Член 3.

(1) В БФС членуват само ФК, които са регистрирани като юридически лица
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или Търговския
закон (ТЗ) и отговорят на изискванията за спортни клубове, определени в
Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
(2) Членуването в БФС е доброволно, без ограничение по отношение на
политическа, етническа и религиозна принадлежност на лицата, които са
членове на ФК.

Член 4.

(1) ФК - членове на БФС, се лицензират за участие в състезанията по
футбол в турнирите на УЕФА и в системата на съюза.
(2) Лицензирането се извършва съобразно статута на клуба, при условията
и по реда, предвидени в закона (ЗФВС), Националното ръководство по
клубно лицензиране - версия 3.0 и вътрешните актове на БФС.

Член 5.

(1) ФК са длъжни да посочват наименованието, правно-организационната
форма и седалището на клуба в документите, които се представят пред
компетентните държавни органи за управление на спорта и БФС.
(2) Документите на ФК се подписват от представляващите ги лица, които са
вписани в съответния регистър или от изрично упълномощени от тях други
лица.
(3) Освен данните по ал. 1 в служебната си кореспонденция ФК могат да
посочват датата на основаване, емблемата, клубните цветове и официалния
стадион.
Глава

втора

ЧЛЕНУВАНЕ В БФС
РАЗДЕЛ I

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФК
ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БФС
Член 6.

(1) ФК, които отговарят на определените в Устава на БФС условия, се
приемат за членове въз основа на решение на Конгрес на съюза.
(2) Приемането става чрез писмена молба до Изпълнителния комитет (ИК)
на БФС, към която се прилагат следните документи:
1. протокол от заседание на компетентния съобразно закона и устава
управителен орган на ФК, на което са взети решенията за членуване в БФС,
приемане на устава на БФС и на уставите и правилниците на ФИФА и УЕФА;
2. съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуалното
състояние на ФК в регистъра на съответния съд;
3. устав и правилник/ци на ФК;
4. списък на членовете на управителните органи и другите длъжностни лица
във ФК;
5. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на
управителния орган, че ще спазват уставите, правилниците и решенията на
ФИФА, УЕФА и БФС, и ФК-кандидат ще отговаря за спазването им от
неговите членове, футболисти и длъжностни лица;
6. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на
управителния орган, че ФК ще спазва действащите правила на футболната
игра;
7. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на
управителния орган, че ФК признава изключителната компетентност на
Арбитражния съд на БФС, на Спортния арбитражен съд в Лозана,
Конфедерация Швейцария, и на дисциплинарните органи на БФС за
разглеждане и решаване на всички подведомствени им спорове в областта
на футбола;
8. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на
управителния орган, че ФК ще организира и неговите отбори ще участват
във всички футболни мачове на територията на страната, на които е
домакин;
9. декларация с нотариална заверка на подписите от членовете на
управителния орган, че съобразно правния статут и устройствения акт на
ФК-кандидат неговите управителни органи могат да вземат решения
самостоятелно и независимо от външни лица или организации.
(3) Декларациите по т. 5-9 на предходната алинея могат да се включат в
един документ.
(4) Документите по ал. 1 и 2 се подават чрез Областния съвет на БФС, на
чиято територия се намира седалището на клуба. Заедно с документите
клубът заявява в Областния съвет стадион за домакинските си срещи, който
трябва да отговаря на изискванията по чл. 42, ал. 2.
(5) Документите се изпращат в БФС - сектор „Координация Зонални и
Областни съвети“. Към документите се прилага становище на Областния
съвет относно:
1. заявения стадион и възможностите да се ползва от клуба през спортносъстезателната година;

2. възможността на клуба да развива детско-юношески футбол;
3. финансовата обезпеченост на клуба за участие в състезанията и
турнирите на БФС.
Член 7.

(1) След одобряване на молбата от ИК на БФС, до нейното разглеждане от
конгреса, съответният ФК упражнява правата и изпълнява задълженията на
член на БФС, освен правото на глас на конгреса и правото да предлага
кандидати за избирането им в състава на органите на съюза.
(2) До приемането му за редовен член ФК може да участва в първенствата,
турнирите и другите състезания по футбол в системата на БФС при
условията и по реда, предвидени в устава и вътрешните актове на съюза.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ФК - ЧЛЕНОВЕ НА БФС
Член 8.

(1) Всички членове на БФС са равнопоставени по отношение на правата и
задълженията, определени в устава и вътрешните актове на съюза.
(2) ФК - членове на БФС могат да се сдружават на професионален или
спортно-технически принцип при спазване разпоредбите на устава и
вътрешните актове на съюза.

Член 9.

ФК-член на БФС има право:
1. да участва в дейността на БФС за постигане на целите, определени в
устава на съюза;
2. да поставя за обсъждане и решаване от компетентните органи на БФС
важни въпроси, свързани с развитието на футбола в страната;
3. да бъде информиран за дейността на органите на БФС и да получава
преписи от техните решения;
4. да участва в първенствата, турнирите и другите състезания по футбол,
организирани от БФС, при условията и по реда, определени в съответните
вътрешни актове на съюза;
5. да ползва услугите на администрацията на БФС и да поставя въпроси
пред комисиите и другите помощни органи на съюза;
6. да участва в работата на Конгреса на БФС съгласно определеното
представителство;
7. да предлага кандидати за избирането им в органите на БФС
8. да упражнява без ограничения всички други права, предвидени в устава
и вътрешните актове на БФС.

Член 10.

ФК-член на БФС е длъжен:
1. да спазва устава и вътрешните актове на БФС и да осигури спазването им
от своите членове;
2. да изпълнява решенията на Конгреса и ИК, на помощните и другите
органи на съюза;

3. да заплаща в определените срокове членските и лицензионните вноски,
съдийските, делегатските и другите такси, определени в нормативните
актове на БФС, както и отчисленията в определените размери от сумите,
реализирани при трансфер на футболисти в чужбина;
4. да спазва принципите на честност и добро спортсменско поведение в
отношенията с другите членове на съюза.
Член 11.

ФК - членове могат да обжалват решенията на управителните, помощните и
другите органи на БФС в случаите и по реда, предвидени в Устава и
вътрешните актове на съюза.
РАЗДЕЛ IІІ
ПРОМЕНИ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ФК - ЧЛЕНОВЕ НА БФС

Член 12.

(1) ФК - членове са длъжни да уведомяват БФС за промените в
устройствените им актове и в лицата, които ги представляват, във форма и
по ред, определени от ИК.
(2) В правно-организационната форма на ФК - членове не могат да се
извършват промени, с които се ограничават правомощията на управителните
им органи и възможността за вземане на решения от тези органи
самостоятелно и независимо от външни лица или организации.

Член 13.

(1) ФК може да промени наименованието си по предвидения в закона ред
само преди започване на нова спортно-състезателна година.
(2) ФК, който участва в турнирите на УЕФА, може да промени
наименованието си след края на съответния цикъл на турнирите и преди
започване на новата спортно-състезателна година.
(3) ФК не може да приеме наименованието на прекратeн или изваден от
първенствата друг ФК в продължение на 5 (пет) години след прекратяването
или изваждането му от първенствата.

Член 14.

(1) Преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на
аматьорски футболни клубове (АФК) се извършва при условията и по реда,
предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и е
възможно с участието на АФК със седалище на територията на една област
само между две спортно-състезателни години.
(2) При вливане или сливане приемащият или новият ФК поема правата и
задълженията
на
преобразуващите
се
ФК,
включително
и
представителството в първенството според категорията и класирането на
ФК.
(3) След отделяне или разделяне новите ФК отговарят солидарно за
задълженията, възникнали до преобразуването.
(4) Членството на ФК, които са преобразувани чрез вливане или сливане в
нов ФК, в БФС се прекратява по реда на чл. 17, ал. 1, т. 3.
(5) Членството на ФК, които са преобразувани чрез отделяне или разделяне
се определя в протокола за отделяне или разделяне.

Член 15.

Преобразуването на Професионални футболни клубове (ПФК) се извършва
при условията и по реда, определени в Търговския закон (ТЗ) и при
спазване изискванията на съответните вътрешни актове на БФС.

Член 16.

(1) ФК се прекратява въз основа на решение на компетентния управителен
орган по реда, предвиден в закона, въз основа на който клубът е
регистриран.
(2) При прекратяване на ФК се извършва ликвидация съгласно
изискванията на съответния закон.
РАЗДЕЛ IV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БФС

Член 17.

(1) Членството в БФС се прекратява:
1. с едностранно изявление до ИК на БФС по решение на компетентния
управителен орган на ФК, което се представя в деловодството на съюза;
2. с изключване;
3. с прекратяване на юридическото лице на ФК или откриването на
производство за обявяването му в несъстоятелност
4. при отпадане.
(2) В случаите по т. 1 на ал. 1 членството се прекратява след погасяване
на финансовите и други задължения от имуществен характер на клуба към
БФС или друг член на съюза.

Член 18.

ФК може да бъде изключен при нарушаване на устава и вътрешните актове
на БФС и решенията на неговите органи или друго поведение на негови
членове или длъжностни лица, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо.

Член 19.

(1) ФК, който не внася дължимите членски и лицензионни вноски или не
участва в първенствата и другите спортни дейности на БФС в продължение
на една спортно-състезателна година, отпада като член на съюза.
(2) Отпадането се констатира с решение на ИК. При отпадане клубът не
може да упражнява правата на член на БФС.
Глава

трета

ЧЛЕНУВАНЕ ВЪВ ФК
РАЗДЕЛ І
ЧЛЕНОВЕ НА ФК

Член 20.

(1) Във ФК могат да членуват само дееспособни физически лица, които са
подали молба за членство и заплащат редовно членски внос, без разлика на
национална, етническа, религиозна и политическа принадлежност.
(2) Лицата, които не са навършили 16-годишна възраст, могат да бъдат
одобрени за кандидати за членове.
(3) Почетните членове се записват в специална книга.
(4) Членове на ФК не могат да бъдат състезатели, сключили договор за
наемане на професионален футболист със същия клуб.

Член 21.

Членовете на ФК могат да бъдат и лица с постоянен адрес в други населени
места извън територията на общината и областта, на която е регистриран
клубът.

Член 22.

(1) Членството във ФК се установява само с редовно заверена членска карта
или квитанция за платен членски внос.
(2) ФК е длъжен да води на отчет своите членове и да следи за редовното
плащане на членския внос.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 23.

Всички членове на ФК имат право да участват в организационните и
спортно-състезателните му дейности, както и да ползват уредите,
съоръженията и помещенията от материалната база на клуба.

Член 24.

(1) Редовен член има право на един глас в Общото събрание на клуба.
(2) ФК определят самостоятелно формата на общото събрание и начина на
представителство.
(3) Редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани на
ръководни длъжности в клуба и за делегати на по-висшите форуми в
системата на БФС.

Член 25.

Членовете на ФК се задължават да спазват устройствените и другите актове
на клуба, устава и вътрешните актове на БФС.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Член 26.

Структурата, управителните, контролните и помощните органи на ФК се
определят съобразно статута на клуба и закона, въз основа на който клубът
е регистриран.

Член 27.

Управителните органи на ФК са длъжни да осигурят финансовите средства,
които са необходими за постигане на целите и задачите, определените в

устройствения акт и за безпроблемно участие на отборите му в съответните
първенства.
Глава

четвърта

УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФУТБОЛ
РАЗДЕЛ I
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ФК
В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ФУТБОЛ
Член 28.

(1) ФК - членове на БФС са длъжни да участват с отбори в състезанията по
футбол в системата на БФС при условията и по реда, определени в
съответните вътрешни актове на съюза.
(2) ФК, които се контролират от едно физическо или юридическо лице
пряко или чрез свързани лица, не могат да участват в едно първенство или
състезание.
(3) Телевизионните и рекламните права за първенствата и турнирите,
организирани от БФС, принадлежат единствено на БФС.
(4) ФК, които участват в първенствата и турнирите в системата на БФС,
безусловно и автоматично отстъпват на съюза, като организатор на срещите,
правата за реклама и телевизионните им излъчвания.
(5) БФС въз основа на договор отстъпва част от постъпленията по ал. 3 за
разпределяне между ФК - участници в първенствата и турнирите.

Член 29.

(1) В турнирите на УЕФА участват само ФК - членове на БФС, придобили
това право, които са утвърдени от УЕФА след представяне от БФС.
(2) В първенствата на “А” ФГ и на “Б” ФГ участват ПФК, които са придобили
това право и получили лиценз по реда и при условията на Националното
ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0.
(3) Лицензът по ал. 2 е със срок на валидност една спортно-състезателна
година - 1 юли на текущата година до 30 юни на следващата година.
(4) В първенствата на “В” ФГ и на областните групи участват АФК, които
отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Член 30.

(1) ФК са длъжни да спазват правилата на футболната игра, определени от
компетентния орган на ФИФА, и да осигурят спазването им от техните
футболисти и длъжностни лица, които участват в състезания по футбол.
(2) ФК са длъжни да спазват принципите на честност и спортсменско
поведение в отношенията с другите ФК - членове на съюза.

Член 31.

(1) Критериите и изискванията за лицензиране на ФК, както и документите,
които трябва да се представят за удостоверяване на изпълнението или
съответствието с тях, са определени в Националното ръководство по клубно
лицензиране - версия 3.0.
(2) Лицензът се получава по молба на ФК, към която се прилагат
декларация за приемане условията на вътрешните актове и решенията на

органите на БФС, декларация за обстоятелствата по чл. 24, ал. 4 от Устава
на БФС, с нотариална заверка на подписите и всички доказателства за
съответствие с критериите, установени в Националното ръководство по
клубно лицензиране - версия 3.0.
(3) При констатиране на правна възможност за контрол върху два или
повече футболни клуба, в едно състезание или първенство, от едно
физическо или юридическо лице, Лицензионната комисия дава на
контролиращото лице срок за преустановяване на контрола до началото на
състезанието/първенството.
(4) Ако към датата на картотекирането футболните клубове не установят
преустановяването на контрола, Лицензионната комисия отнема лиценза за
съответната група на футболния клуб, предизвикал конфликта в съответната
група.
(5) Лицензът за първенствата и турнирите в системата на БФС може да бъде
издаден и под условие, че ПФК-кандидат за лиценз, се задължи да изпълни
определено задължение в срок, определен от Лицензионната комисия.
(6) С издаването на лиценз БФС разрешава на ФК да участват със свои
отбори в съответните категории първенства.
(7) Лицензионната комисия извършва/възлага проверка във футболни
клубове, участвуващи в едно състезание или първенство при съмнения за
съществуването на контрол върху тях от едно физическо или юридическо
лице. При установяването на контрол Лицензионната комисия отнема
лиценза на футболните клубове за съответното състезание/първенство, а
резултатите им от футболните срещи не се зачитат.
(8) Случаите, редът и последиците от отказването, отнемането, връщането и
изгубването на лиценза се уреждат в този правилник и съответните други
вътрешни актове на БФС.
РАЗДЕЛ II
СПОРТНИ КРИТЕРИИ
Член 32.

(1) ПФК следва да изпълнява спортните критерии, заложени в
Националното ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0
(2) ПФК е задължен да има сключени договори със старши треньор и
треньор на отбора с валидни лицензи за съответното равнище.
(3) При наемането на чуждестранни треньори е необходимо и разрешение за
работа от Агенция по заетостта.

Член 33.

(1) ПФК е задължен да има сключени договори с най-малко 16
(шестнадесет) професионални футболисти, за “А” ФГ и със 7 (седем) - за “Б”
ФГ.
(2) ПФК има право да сключва договори и с чуждестранни футболисти от
държави извън ЕС, които са получили разрешение за работа в Република
България от Агенция по заетостта за съответния клуб с лиценз от БФС. За
„А” ФГ максималният брой на тези състезатели е трима, за „Б” ФГ - един.

(3) ФК/ПФК - участници в “Б” ФГ, започват срещите си от първенството на
„Б” ФГ за сезон 2012/2013 задължително с двама футболисти от
картотекираните на възраст до 21 години.
Член 34.

ПФК е задължен да застрахова срещу трудова злополука и заболяване
всички свои професионални футболисти за застрахователна сума, не помалка от 20 000 лева за всяка спортно-състезателна година или за
съответната част от нея, освен ако в договора, сключен с отделния
футболист е договорена друга сума.

Член 35.

ПФК задължително осигурява техническо ръководство със специалисти,
наети с трудови договори.

Член 36.

(1) АФК не могат да сключват договори с футболистите за използването им
като състезатели. АФК могат да изплащат от бюджета на ФК премии на
спортно-техническото ръководство на отбора за спечелени точки и
класиране.
(2) При осъществяване на трансфер на футболист от АФК в ПФК,
взаимоотношенията между ФК, както и между АФК и футболиста, се уреждат
съобразно Правилника за статута и трансферите на футболисти и
Правилника за състезателните права на футболистите.
РАЗДЕЛ III
ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ

Член 37.

(1) ПФК следва
да изпълнява финансовите критерии, заложени в
Националното ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0.
(2) ПФК доказва икономическата си стабилност пред Лицензионната
комисия с представянето на:
1. декларация за финансовата състоятелност на клуба за съответната
спортно-състезателна година;
2. декларация и доказателства за уредени взаимоотношения по трансфер на
състезатели към друг ПФК (ФК) и към БФС;
3. декларация и доказателства за уредени други задължения към ПФК/ФК и
БФС;
4. декларация и доказателства за изплатени задължения към държавното
обществено
осигуряване,
задължителното
пенсионно
осигуряване,
допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, здравното осигуряване,
трудова злополука и данък върху доходите на физическите лица.
5. застрахователни полици като доказателство, че е спазен чл. 34 от този
правилник.

Член 38.

(1) ПФК задължително планира и изразходва най-малко 10 % от бюджета си
за издръжка на детско-юношеската школа.
(2) АФК задължително планира и изразходва най-малко 20 % от бюджета за
издръжка на детско-юношеската си школа.

Член 39.

ПФК представя в БФС счетоводен отчет за приходите и разходите през
предходната финансова година и с отделна извадка на тези, които се
отнасят за детско-юношеската школа.

Член 40.

(1) АФК приема бюджет за всяка финансова година, въз основа на който се
утвърждава щатното разписание.
(2) Имуществото на АФК се ползва само за спортно-състезателната му
дейност.
РАЗДЕЛ IV
ИНФРАСТРУКТУРНИ КРИТЕРИИ

Член 41.

(1) ПФК следва да изпълнява инфраструктурните критерии, заложени в
Националното ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0.
(2) ПФК е длъжен да регистрира в БФС - Отдел „Спортно - технически“,
стадион на територията по седалището на клуба, на който ще провеждат
срещите на представителния отбор, при спазването на следните изисквания:
а) При регистрацията се представя протокол/акт за годността на стадиона,
издаден по реда на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките
срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след
провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
- ДВ, бр. 74 от 2000 г.;
б) Регистрацията се извършва в срок до 14 дни преди началото на спортно състезателната година.
(3) В срока по ал. 2, б. „б“ ПФК е длъжен да регистрира в БФС - Отдел
„Спортно-технически“, най-малко два тренировъчни терена на територията
на седалището на клуба, които приоритетно ще се ползват от детско юношеската школа.
(4) В случаите, когато стадионите на ФК - участници в европейските
турнири не отговарят на изискванията на УЕФА, съответният клуб
своевременно заявява друг стадион, който отговаря на тези изисквания, на
който ще играе срещите си.

Член 42.

(1) АФК е длъжен да регистрира в ОС на БФС (за областна група) или ЗС на
БФС (за „В“ ФГ), стадион, на който ще се провеждат срещите от
първенствата и турнирите, при спазването на следните изисквания:
а) При регистрацията се представя протокол/акт за годността на стадиона,
издаден по реда на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките
срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след
провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
- ДВ, бр. 74 от 2000 г.;
б) Регистрацията се извършва в срок до 14 дни преди началото на спортно състезателната година.
в) Стадионът следва да бъде на територията на населеното място, в което е
седалището на клуба или на територията на общината, към която е
населеното място.
(2) Стадионът по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. затревен футболен терен или терен с изкуствено тревно покритие с
нормални размери;
2. съблекални за два отбора - домакин и гост. Всяка съблекалня трябва да
разполага с баня с топла и студена вода, и с тоалетна;
3. съдийска стая;
4. сектор за привържениците на отбора-домакин;
5. обособен и обезопасен сектор за привържениците на отбора-гост;
6. резервна и допълнителна скамейки с козирка за резервните състезатели и
длъжностните лица;
7. обезопасен паркинг в близост до стадиона за превозните средства на
отбора-гост.
(3) ОС на БФС преценява годността на стадиона за срещи от областната
група, а ЗС на БФС - годността на стадиона за срещи от “В” ФГ.
(4) По изключение, с решение на ОС или ЗС на БФС се регистрира стадион на
територията на друга община.
(5) АФК задължително предоставя представителния си стадион за изявите
на детско-юношеските отбори, освен ако има други помощни терени, на
които те да осъществяват учебно-тренировъчната и състезателна дейност.
Член 43.

АФК задължително регистрира цветовете на екипите си в началото на всяко
първенство пред администриращия орган.

РАЗДЕЛ V
КРИТЕРИЙ - АДМИНИСТРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Член 44.

(1) ПФК следва да изпълнява критерия Административни и човешки
ресурси, заложен в Националното ръководство по клубно лицензиране версия 3.0.
(2) ПФК са длъжни:
1. да притежават спортна квалификация на представителния отбор,
основаваща се на спортно-техническото класиране в групата, което му
осигурява участие в съответната категория първенство;
2. да организират и провеждат учебно-тренировъчна и състезателна дейност
с най-малко 5 (пет) отбора и 2 (две) подготвителни групи в детскоюношеската школа, които в съответствие със спортната им квалификация
задължително участват в:
а) първенствата за деца, юноши младша и старша възраст
б) юношеските турнири за купата на БФС.
3. да развиват, при възможност, футбола сред жените и девойките.
4. Всички треньори и отбори в детско-юношеските школи, отборите за жени
и девойки трябва да притежават валиден лиценз за съответното равнище,
съгласно Статута на треньора.

Член 45.

(1) АФК имат право да назначават на договор (трудов или граждански) само
треньори с валиден лиценз, както и да използват за отделни отбори

треньори без лиценз, на доброволни начала само в случай, че няма
кандидат с валиден лиценз.
(2) АФК приоритетно развиват детско-юношеския футбол.

РАЗДЕЛ VI
ПРАВНИ КРИТЕРИИ
Член 46.

ПФК следва да изпълнява правните критерии, заложени в Националното
ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0.

Член 47.

(1) АФК следва да бъде регистриран като юридическо лице с нестопанска
цел в обществена полза. Копие от решението се представя в ОС или ЗС на
БФС.
(2) ПФК, отпаднал във “В” или областна ФГ, запазва съдебната си
регистрация.
(3) ФК, участник в областна или “В” ФГ, представя в ОС, съответно в ЗС на
БФС актуален устав, както и декларация от представляващия клуба,
нотариално заверена, че дава съгласие за извършването на проверки от
ОС/ЗС на БФС по актуалното състояние на ФК.
РАЗДЕЛ VII
ПОЛУЧАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Член 48.

(1) ПФК, който е изпълнил критериите на Националното ръководство по
клубно лицензиране - версия 3.0 и отговаря на условията, предвидени в
този правилник и на другите нормативни документи на БФС, получава
лиценз за участие във вътрешните първенства и турнири, организирани от
БФС и ПФЛ.
(2) Лицензът се получава въз основа на решение на Лицензионната
комисия.
(3) Отказът на Лицензионната комисия подлежи на обжалване пред
Апелативната комисия по лицензирането в седемдневен срок от връчването на
решението.
(4) Решението на Апелативната комисия е окончателно.

Член 49.

ПФК от “А” ФГ, който не получи лиценз, през предстоящата спортносъстезателна година се състезава в първенството на съответната “Б” ФГ на
териториален принцип, ако отговаря на условията и получи лиценз за “Б”
ФГ.
(2) Ако ПФК по чл. 1 не получи лиценз за “Б” ФГ, се състезава в
първенството на “В” ФГ на териториален принцип.
(3) ПФК от “Б” ФГ, който не получи лиценз от предстоящата спортносъстезателна година, се състезава в първенството на “В” ФГ на териториален
принцип.

(4) Съставът на съответната „В“ футболна група, в която трябва да участват
отбори, които не са получили лиценз по ал. 1, 2 или 3, се формира по
следния начин:
Отборите на ПФК, които не получават лиценз се състезават във „В“ АФГ на
териториален принцип, като от съответната „В“ футболна група отпадат
повече отбори по реда на класирането.
Член 50.

(1) Лицензът на ПФК, който не изпълнява критериите на Националното
ръководство по клубно лицензиране - версия 3.0 или не отговаря на
условията, предвидени в този правилник и на другите нормативни
документи на БФС, се отнема.
(2) Лицензът се отнема с решение на Лицензионната комисия.
(3) Отнемането на лиценз подлежи на обжалване по реда на чл. 48, ал. 3 и
4.

Член 51.

(1) Лиценз, който е отнет по реда на този правилник, не може да бъде
възстановен по време на спортно-състезателната година.
(2) Ако отборът по ал. 1 е бил участник в “А” ФГ, през следващата спортносъстезателна година той може да кандидатства за лиценз за “Б” ФГ на
териториален принцип.
(3) Ако отборът по ал. 1 е бил участник в “Б” ФГ, през следващата спортносъстезателна година се състезава в съответната “В” ФГ на териториален
принцип.
(4) В тези случаи се прилага съответно ал. 4 на чл. 49.

Член 52.

(1) В случаите, когато е отказан или отнет лиценз на ПФК за участие в
професионалния футбол, отборите на клуба участват в първенствата и
турнирите на аматьорския футбол.
(2) В случаите по ал. 1 ПФК няма право да използва, от датата на влизане в
сила на решението на Лицензионната комисия, професионални футболисти с
договори. Клубът има право на Компенсация за обучение, ако са налице
условията за това.

Член 53.

За всички неуредени в настоящия правилник случаи по лицензирането на
ПФК се прилагат разпоредбите на Националното ръководство по клубно
лицензиране - версия 3.0.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§

По смисъла на настоящия Правилник:
1. “Професионален футболен клуб” или “ПФК” е ФК, който ползва
професионални футболисти с договори и футболисти с аматьорски статут и
се състезава в съответните професионални първенства в системата на БФС.
2. “Аматьорски футболен клуб” или “АФК” е ФК, който може да ползва само
футболисти с аматьорски статут.

