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Наредба за провеждане на колоездачни 

състезания на територията на Република 

България 

Състезателен Сезон 2021 

Важи до 31.12.2021 

 

1. Цел: 

 

1. Популяризиране на колоезденето сред общественоста и стимулиране развитието 

на колоездачния спорт във всичките му форми и направление, както за 

професионалисти, така и за полурофесионалисти и любители; 

2. Повишаване на спортното майсторство; 

3. Излъчване на шампиони във всички възрастови групи и дисциплини; 

4. Развитие и усъвършенстване на учебно-тренировъчната работа по клубове; 

5. За основа на тази наредба се взимат утвърдените правила на Международния 

Колоездачен Съюз (UCI). 

 

2. Oсновни задачи: 

 

1. Да се излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони във всички 

дисциплини, възрастови групи и направления на българското колоездене; 

 

2. Да излъчат победителите в националните купи и състезателни серии във всички 

дисциплини, възрастови групи и направления на българското колоездене; 

 

3. Да съдействат за повишаването на майсторството на българските колоездачи и 

да послужат за проверка състоянието на отборите за участието им в 

международни състезания, първенства и Олимпийските игри; 

 

4. Да дадат възможност за изява на млади и талантливи колоездачи, с оглед 

включването им в разширените състави на националните отбори по колоездене, 

съгласно регламент за подбор, описан подробно в друга наредба; 

 

5. Да послужат за обмяна на опит между състезателите, клубните отбори, 

треньорите и съдиите; 

 

6. Да се повиши популярността на колоезденето сред обществото, развивайки 

осведомеността относно ползите от практикуването на колоездене като спорт, 

активен начин на живот и дейност в свободното време.  
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3. Ръководство и организация на състезанията: 

1. Държавните първенства и Обиколката на България се организират от БФК, 

съвместно с колоездачните клубове, на територията на които се провеждат 

състезанията, съгласно Регламента на Международния колоездачен съюз и 

Наредбите за провеждане на Държавни първенства в отделните направления; 

 

2. Националните купи и другите колоездачни прояви, се организират от местните 

колоездачни клубове и организации, съгласувано с БФК. 

  

3. Ръководството и контрола по провеждането на състезанията по т. 1 се 

осъществява от главен съдия (комисар) и съдийска колегия. Състезанията по 

т. 2 се организират и провеждат от местните и регионални съдийски колегии и 

организации, като главният съдия се назначава от БФК. 

 

4. За международните и държавните състезания в страната, УС на БФК определя 

апелационно жури в състав от 3 до 5 члена, съобразено с изискванията на 

Регламента на Международния колоездачен съюз. 

 

5. Състезанията от Държавния личен шампионат, Държавния отборен шампионат 

и Държавния лично-отборен шампионат се провеждат съгласно изискванията 

на Наредбите за провеждане на състезания в отделните направления, 

съобразени с изискванията и правилата на Международния Колоездачен Съюз; 

 

6. Техническата конференция се провежда в деня преди състезанието. Ако 

състезанието започва следобед, конференцията може да се провежда 2 часа 

преди старта. На техническата конференция се установява редовността на 

състезателите и отборите, съобщава се програмата на състезанието и 

подробности по неговото провеждане; 

 

7. Дневният ред на техническите конференции задължително трябва да включва: 

параметри на трасето и опасни участъци, задължителна екипировка за 

участие, реда и мястото за подаване на контестации, броя на състезателите и 

начините на провеждане на квалификациите, материални награди, места за 

разполагане на сервизните шатри и др. 

 

8. БФК и Ръководството на състезанието си запазват правото да изменят 

Програмата при възникване на особени обстоятелства. 

 

9. Националните купи от календара на БФК се провеждат по Наредба на 

организаторите, съгласувана с БФК, минимум 30 дни преди датите на 

състезанието; 

 

10. Задължително е медицинското осигуряване на всички състезания от спортния 

календар, както за състезателните, така и за тренировъчните дни. При 

състезания от МТБ календара е задължително осигуряването на екип на 

Планинска Спасителна Служба (ПСС). Задължително е всички състезатели да 

имат валидна застраховка, която да покрива всички възможни рискове за 

конкретното направление към БФК; 

 

11. Контестация може да бъде подадена до 24 часа след публикуването на 
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официалните резултати. При подаване на контестация следва да се внесе 

сумата от 100 лв. по сметка на БФК или срещу приходен ордер. Ако бъде 

уважена, сумата се възстановява на клуба, който я е подал. 

 

 

4. Основни състезателни направления в българското колоездене 

 

1. Шосе 

2. Планинско колоездене 

3. Писта 

4. BMX 

5. Дърт джъмп и трейл байкинг 

 

 
5. Лицензионен режим 

 

1. Редовен клубен лиценз – с този лиценз имате право да участвате във всички 

официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания от 

международния календар, както и в клубни класирания; 

2. Редовен индивидуален лиценз – с този лиценз имате право да участвате във 

всички официални прояви в календара на БФК, включително ДЛОШ и състезания 

от международния календар; 

3. Любителски лиценз - – с този лиценз имате право да участвате във всички 

официални прояви в календара на БФК, с изключение на ДЛОШ и състезания от 

международния календар. 

4. Лицензи за треньори, технически лица, клубни мениджъри и шофьори се издават 

срещу попълнена таблица съгласно инструкциите, като таксата е обявена на 

сайта на БФК. Застраховката е задължителна! 

5. Сроковете, условията и цените за издаване на лицензи се определят от УС на 

БФК за всеки сезон поотделно и се публикуват на уебсайта на БФК и социалните 

мрежи. 

6. (в сила от 01.01.2022) Лицензиран състезател към даден клуб, който (клуб) се занимава 
преимуществено с едно или две направления по колоездене (шосе, писта, МТБ), има 
право да участва към друг клуб в състезания от календара на БФК (с изключение на 
държавните шампионати), които са от направление, към което неговият клуб 
(лицензодържател) не проявява интерес и не развива дейност, при следните условия:  

 Клубът, притежател на лиценза на състезателя, издаде писмено разрешение 
неговият състезател да участва в състезание за друг клуб, като в разрешението 
трябва да се впише задължително периодът, за който то важи, трите имена на 
състезателя и неговият UCI ID номер.  

 Клубът, притежател на лиценза на състезателя, участва с не повече от един 
състезател в дадената дисциплина.  

 Разрешението не важи за ДЛОШ  
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 Точките, спечелени към програми за ММС и др., от дадения състезател, важат за 
клуба, притежател на лиценза на състезателя. Изключение се прави само при 
отборни класирания на клуба, към който състезателят е преотстъпен, колоездачни 
серии и други класирания, към които БФК няма пряко отношение.  

 

 

6. Възрастови категории 

ДЕЦА ДО 7 ГОДИНИ (YOUTH U7) 2015 – 2016 

ДЕЦА ДО 9 ГОДИНИ (YOUTH U9) 2013 – 2014 

ДЕЦА ДО 11 ГОДИНИ (YOUTH U11) 2011 – 2012 

МОМЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH U13) 2009 – 2010 (2011)  

МОМЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH 13-14) 2007 – 2008 

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (MEN YOUTH 15-16) 2005 – 2006 

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (MEN JUNIORS 17-18) 2003 – 2004 

МЪЖЕ ДО 23 ГОДИНИ        (MEN UNDER 23) 1999 – 2002 

МЪЖЕ ЕЛИТ                       (MEN ELITE) <1998 

МЪЖЕ МАСТЪРС                 (MEN MASTERS 30+) по избор/ без право на замяна 

на категорията през сезон 

2021 

  

МОМИЧЕТА МЛАДША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH U13) 2009 – 2011 

МОМИЧЕТА СТАРША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH 13-14) 2007 – 2008 

ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (WOMEN YOUTH 15-16) 2005 – 2006 

ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ  (WOMEN JUNIORS 17-18) 2003 – 2004 

ЖЕНИ ЕЛИТ                            (WOMEN ELITE) <2002 

ЖЕНИ МАСТЪРС                      (WOMEN MASTERS 30+) по избор/ без право на замяна 

на категорията през сезон 

2021 

 

Организаторът на всяко състезание, без ДЛОШ, самостоятелно определя кои 

възрастови категории ще бъдат включени. Във възрастовите категории под 11, под 

9 и под 7 години момчетата и момичетата участват заедно в едно класиране. За тези 

възрастови категории не се провежда ДЛОШ. По желание на организаторите, 

съгласувано с БФК, могат да се сливат две съседни възрастови категории, като 

организаторите трябва да информират отборите за тези промени. 

7. Права и задължения на състезателите, треньорите, съдиите и 

техническите лица 

 

1. Състезателите са задължени да посещават редовни профилактични медицински 

прегледи, но не по-малко от два през текущия състезателен сезон; 

2. Състезателите са длъжни да спазват правилата и разпоредбите, упоменати в 

Наредби и правилници на БФК и Международния Колоездачен Съюз. При спор 

относно тяхното тълкуване се прилага правилника на Международния 

Колоездачен Съюз; 
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3. Състезателите имат право да получават информация своевременно и да се 

възползват от правото си да подават контестации в указания срок; При 

шосейното и пистовото колоездене такава информация се изисква от 

представителя на дадения отбор. Изключение се прави за индивидуални 

състезатели. 

4. Състезателите са задължени да имат валидна застраховка, покриваща всички 

рискове, касаещи конкретната състезателна дисциплина; 

5. Състезателите са длъжни да спазват всички анти-допингови разпоредби на UCI, 

МОК, БОК и БФК и да оказват пълно съдействие при евентуалното вземане на 

проба за изследване. Всички наложени санкции са отговорност на конкретния 

състезател и неговите треньори и БФК си запазва правото да потърси правата си 

пред компетентните органи с оглед на обезпечаването на наложените санкции и 

запазването на доброто име на българското колоездене; 

6. Треньорите са длъжни да следят за своевременното поддаване на информация, 

касаеща подготвянето на състезателни списъци по начин, указан в съответната 

състезателна наредба; 

7. Треньорите са длъжни да отговарят за редовното посещение на състезателите на 

медицински прегледи и носят отговорност при подадена невярна информация. 

При издаване на състезателен лиценз, треньорите писмено декларират, че 

състезателите са минали такъв преглед, който може да бъде изискан от БФК; 

8. Треньорите, техническите лица и клубното ръководство са задължени да спазват 

всички наредби на състезанията, както и разпорежданията на главния съдия и 

директора на състезанията; 

9. Треньорите, техническите лица и клубното ръководство имат право да получават 

информация своевременно и да се възползват от правото си да подават 

контестации в указания срок; 

10. Съдиите следва да спазват стриктно Наредбите и правилниците за провеждане 

на състезанията и да подпомагат правилното и успешно провеждане на 

повереното им събитие; 

11. Съдиите са задължени да изготвят писмен доклад за всяко проведено събитие, 

който да представят за сведение на Съдийската колегия и УС на БФК в срок от 

72 часа след финала на последния състезател; 

12. Съдиите следва да представят в електронен вариант официалните резултати от 

проведеното състезание, по утвърдена бланка за протокол от УС на БФК, до 24 

часа след финала на последния състезател на Съдийската колегия и УС на БФК. 

Неофициалните резултати да се представят до 1 час след финала на последния 

състезател на Съдийската колегия и УС на БФК. 

8. Условия, принципи и такси при организиране на колоездачни 

състезания на територията на Република България 

1. Административни такси за включване в календара на БФК 

За шосейни състезания: 

Състезания тип критериум, изкачване до 25 км, индивидуално бягане по часовник |Без такса за 
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участие 

Административна такса за участие в календара – 110 (50 лв. такса за включване в календара и 60лв. 

хонорар на главния съдия) лв. 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Състезания тип критериум, изкачване до 25 км, индивидуално бягане по часовник |С такса за 

участие 

Административна такса за участие в календара – 125 лв. 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Състезания тип общ старт над 60км (за юноши и дев. мл.в. и момчета/момичета дистанцията е над 

30 и 15км съответно) |Без такса за участие 

Административна такса за участие в календара – 120 лв. 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Състезания тип общ старт над 60км (за юноши и дев. мл.в. и момчета/момичета дистанцията е над 

30 и 15км съответно) |С такса за участие 

Административна такса за участие в календара – 135 лв. 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Многоетапни състезания |Без такса за участие 

Административна такса за участие в календара – 120 лв. (+70лв. на допълнителен ден с вкл. хонорар на 

главен съдия) 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Многоетапни състезания |С такса за участие 

Административна такса за участие в календара – 140 лв. (+70лв. на допълнителен ден с вкл. хонорар на 

главен съдия) 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

 

За МТБ състезания: 

Състезания | Клас 1 | Без такса за участие 

Състезания от всички дисциплини, които развиват спорт за високо спортно майсторство, и имат над 

40% лицензирани състезатели  към БФК в стартовия лист, с изискване за минимален брой от поне 20 

лицензирани състезатели (в противен случай състезанието се определя като клас 2, дори и броят на 

лицензираните да е над 40%). 

Административна такса за участие в календара – 110 лева (+100 лв. за всеки допълнителен ден с 

вкл. хонорар за главен съдия) 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни разходи; 
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- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Състезания | Клас 2 | Без такса за участие 

Състезания от всички дисциплини, които развиват масов спорт и имат под 40% лицензирани 

състезатели към БФК в стартовия лист. 

Административна такса за участие в календара – 130 лева (+100 лв. за всеки допълнителен ден с 

вкл. хонорар за главен съдия) 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Състезания | Клас 3 | С такса за участие 

Състезания от всички дисциплини, които развиват спорт за високо спортно майсторство, и имат над 

40% лицензирани състезатели  към БФК в стартовия лист, с изискване за минимален брой от поне 20 

лицензирани състезатели. В противен случай състезанието се определя като клас 4, дори и броят на 

лицензираните да е над 40%. 

Административна такса за участие в календара – 200 лева (+100 лв. за всеки допълнителен ден с 

вкл. хонорар за главен съдия) 

включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Забележка:  

Задължителен награден фонд – 10% от приходите от таксите за участие. Удостоверява се от главния 

комисар.  

Резултатите на лицензираните състезатели в състезанията от Клас 3 важат за годишната ранглиста в 

техния пълен размер. 

Административната такса за всички състезания в дисциплината ХСО (Кросс-Кънтри Олимпик)  през 

колоездачен сезон 2021 се определя на 110 лева, в които се включва  хонорар на главен комисар за 

един състезателен ден. 

Състезания | Клас 4 | С такса за участие 

Състезания от всички дисциплини, които развиват масов спорт и имат под 40% лицензирани 

състезатели към БФК в стартовия лист. 

Административна такса за участие в календара – 300 лева (+100 лв. за всеки допълнителен ден с 

вкл. хонорар за главен съдия) 

- включва еднодневен хонорар за главен комисар; 

- не включва разходи по настаняване и пътни; 

- при нужда от допълнителни съдии се следва ценоразписа на Съдийската колегия към БФК.  

Забележка:  

Задължителен награден фонд – 10% от приходите от таксите за участие. Удостоверява се от главния 

комисар.  

Резултатите на лицензираните състезатели в състезанията от Клас 4 важат за годишната ранглиста на 

50% от техния пълен размер. 

 

Състезания | Клас 5 | С такса за участие 
Състезания от всички дисциплини, които развиват масов спорт и следват 

различни от утвърдените от БФК наредби за типовете дисциплини, използват 

различни състезателни категории, ръчно времеизмерване и т.н. 

Административна такса за участие в календара – 110 лева 

 

Резултатите на лицензираните състезатели в състезанията от Клас 5 не 

важат за годишната ранглиста на БФК. 
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Заб.: UCI състезанията не подлежат на таксуване спрямо тази класификация за шосе и МТБ. 

2. Провеждане на състезание: Спортните клубове имат право да организират 

спортни състезания след одобрение от съответната спортна федерация – чл. 17, 

ал.1, т.5 от ЗФВС обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018г. Спортен клуб, който не е 

член на лицензирана спортна федерация и не е вписан в регистъра ѝ по чл. 9, 

ал. 1, т.1, не може да осъществява дейностите по ал. 1, т.4 – 9, освен в случая 

по чл. 25, ал. 3 – чл. 17. Ал 2 от ЗФВС обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018г. На 

лицe, което извършва дейност, за която се изисква спортен лиценз, без да 

притежава такъв, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 

лв. – чл. 14 ал. 1 от ЗФВС обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018г. 

3. Всеки организатор (включително по гл. VIII, т.2) е длъжен да заплати 

административната такса за включване в календара не по-късно от един месец 

преди провеждане на състезанието. Ако таксата не бъде заплатена в срок, 

състезанието отпада от календара. Въпреки това, ако състезанието бъде 

проведено, всички участващи лицензирани състезатели подлежат на санкция – 

лишаване от право на участие в ДЛОШ за текущата година в съответната 

дисциплина, а ако ДЛОШ вече е проведен, наказанието се прехвърля за 

следващия спортно-състезателен сезон. БФК се задължава да информира 

клубове и състезатели за нелоялни организатори в срок от седем календарни 

дни след изтичане на срока за внасяне на таксата към БФК. Въз основа на 

класиранията на състезателите във вътрешния и международния календар, БФК 

се задължава да направи годишно класиране за най-добър състезател във 

всички разновидности на спорта колоездене. 

9. Трансферен правилник 

1. При състезатели от категория „деца под седем години“ до категория „юноши 

старша възраст“ и „девойки старша възраст“ включително, не се разрешават 

трансфери през текущия сезон. Изключение се прави при следните случаи: 

 Физическа смяна на местожителство и населено място. 

 Преминаване в чуждестранен клуб. 

 Преустановяване на дейността на стария клуб. 

Ако даден състезател желае да премине в друг клуб по време на състезателния 

сезон, по причина различна от горепосочените, следва да представи в писмен 

вид аргументирано причината за трансфера, писмено съгласие (с подпис и 

печат) от двата клуба и платена такса в размер на 200 лв. към БФК. Ако има 

финансови параметри по трансфера, те се договарят между двата клуба. Ако не 

се стигне до консенсус между тях относно всеки един параметър, трансфер не 

се осъществява. 

2. При състезатели „мъже до 23“, „мъже елит“ и „жени елит“ трансфери се 
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осъществяват както следва: 

 Заплаща се трансферна такса от 800 лв. към БФК 

 Уреждат се финансовите параметри между стария и новия клуб, ако има 

 такива. Ако няма постигнато финансово споразумение между двата клуба, 

 трансфер не се осъществява. 

 Уреждат се допълнителни условия между състезателя и двата клуба, ако 

има такива. Ако някое условие не бъде удовлетворено, трансфер не се 

осъществява. 

3. Ако даден състезател участва под името на друг отбор, същият състезател дължи 

глоба от 800 лв. към БФК, а резултатите на целия отбор, за който е взел 

участие, се изключват от класирането на конкретното състезание. Правилото не 

важи при участие в регионални или микс отбори за стартове от календара на 

БФК или чуждестранни колоездачни федерации, където се допуска участие на 

такива отбори, при сформиране на регионални отбори за участие в национални 

и международни състезания от календара на UCI. 

10. Национален екип, шампионска фланелка и използване на 

идентични цветове на фланелки 

1. БФК официално обявява национален екип – дизайн, цветове, място за реклами 

/с размери/, които се използват през всеки спортно-състезателен сезон. 

Националните състезатели трябва да използват последния посочен екип от БФК, 

като се забранява използването в състезания на предишни такива, както от 

национални състезатели, така и от състезатели на други отбори или 

индивидуални състезатели. Позволяват се следните рекламни места: 

i. Две правоъгълни зони до 80 см2 отпред; 

ii. Правоъгълна ивица до 20 см висока; 

iii. Зона около рамената и ръкавите – ивица с височина до 9 см; 

iv. Зона отстрани на фланелката – до 9 см широка ивица; 

v. Зона отстрани на клиновете – до 9см широка ивица; 

vi. Зона отзад на клиновете – правоъгълна ивица до 10 см широка; 

vii. Етикет на производителя може да се постави на едно място на 

фланелката (до 30 см2) и по веднъж на клина на всеки крак. Дизайнът на 

фланелката и клина може да варират от една състезателна категория към друга. 

Реклами по протекторите на краката за МТБ и БМХ не се считат като реклами по 

клиновете и не подлежат на рестрикции за тях. Като допълнение, името на 

състезателя може да бъде изписано на гърба на фланелката. Гореспоменатите 

изисквания също се прилагат за други видове екипировка като зимно яке, елек 

и др.  

Национален екип може да се използва в следните случаи: 
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i. На световно първенство; 

ii. На европейско първенство; 

iii. На балканско първенство; 

iv. За състезатели от националния отбор други състезания; 

v. На олимпийски и параолимпийски игри спрямо изискванията на 

МОК; 

Фланелка на национален шампион: 

Националните шампиони носят шампионската фланелка на всички състезания в 
категорията, в която са победители. Националният шампион в бягането по часовник 
няма право да използва тази фланелка в отборно бягане по часовник. Бивши 

национални шампиони имат право да използват лента с националния трибагреник 
на своята фланелка в дисциплината, в която са били победители. По правилник на 
Международния колоездачен съюз, БФК трябва да им предостави дизайн на всички 

шампионски фланелки по дисциплини не по-късно от 21 дни преди провеждане 
на съответната дисциплина. Клиновете на националните шампиони трябва да 
съответстват по дизайн с този на шампионската фланелка. За всички неуредени 

случаи в тази точка от наредбата важи правилникът на Международния 
колоездачен съюз. Други състезатели нямат право да използват фланелки с дизайн 

и цветове, които са сходни на националната или шампионската. При нарушение, 
провинилият се състезател се наказва от ДК към БФК. 

 


