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Предупреждението е напомняне за съдържанието на дисциплинарно правило, което може да 

бъде предоставено от комисар или от Дисциплинарната комисия. 

2.0 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Дисквалификацията може да бъде под формата на състезател или отбор, на когото е забранено да 

се яви на старта, да бъде елиминиран по време на състезанието или с решение, взето след 

приключване на състезанието. 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯТА  

Дисквалификацията на състезател или отбор обезсилва всички резултати и класирания, постигнати 

във въпросните събития и отнемането на всички свързани награди, точки и медали. Освен ако 

изрично не е посочено друго, класирането на дисквалифициран състезател или отбор се извършва 

от следващия състезател или отбор в класирането, освен ако не е елиминационна фаза, в която 

мястото не се заема от никого. Състезател, дисквалифициран от етапно състезание, няма право да 

участва в друго събитие по време на състезанието, за което е наказан, в противен случай той може 

да бъде санкциониран от Дисциплинарната комисия. 

3.0 ГЛОБИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

С изключение на глобите за състезателни инциденти, които са в компетенцията на комисията на 

комисарите, както е предвидено в специфични разпоредби, всяко лице или образувание, предмет 

на настоящата част от правилника, може да бъде глобено от Дисциплинарната комисия между 

100лв и 10 000лв. 

СЪБИРАНЕ НА ГЛОБИ  

Глобите, наложени за състезателни инциденти в националния календар на различните 

дисциплини, се събират от БФК.  

4.0 ВРЪЩАНЕ НА НАГРАДИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
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Лице, наредено да върне награда, трябва да изпрати обратно всички получените парични и 

материални стимули. 

ПРОЦЕДУРА  

Наградата трябва да бъде върната на субекта, който я е изплатил (организатор, Национална 

федерация или централизирана платформа) в рамките на съответното известие. След това 

наградата ще бъде разпределена според променената класификация.  

Колоездачът или отборът ще бъдат автоматично спрени, ако наградата не бъде върната в рамките 

на един месец от уведомяването и докато дължимата сума не бъде възстановена.  

Предходният параграф се отнася също за посредници или бенефициенти, притежаващи наградата 

от момента, в който е поискано нейното завъртане. 

 

5.0 ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Физическо или юридическо лице, което е обект на временно спиране, не може по време на 

периода на спиране да участва в каквото и да е качество в събитие или дейност, разрешени или 

организирани от UCI, Континентална федерация или свързана национална федерация. 

СПИРАНЕ НА ОТБОР, АСОЦИАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ  

В случай на спиране на работа на отбор, асоциация или друга организация, всички притежатели на 

лицензии, които са членове или свързани по друг начин, също се суспендират, освен ако не са 

упълномощени от Управителния съвет на БФК да упражняват дейността си в индивидуално 

качество при подходящи условия, определени от Управителен съвет на БФК. 

ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ  

Спирането води до отнемане на лиценза за времето на спирането. В края на периода на 

суспендиране, суспендираното лице няма да се възползва от връщане на лиценза си или издаване 

на нов лиценз, нито е прието да участва в каквито и да било качества в колоездачни събития, 

докато не изпълни всички свои задължения, регламентите на БФК и регламентите на UCI като 

цяло и се е съобразил с всяко решение, взето в съответствие с тези разпоредби.  
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ЕФЕКТИВНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ  

Преустановяването трябва да бъде ефективно в спортно отношение. То трябва да се извършва в 

рамките на нормалната дейност на съответното лице. За тази цел датата на влизане в сила може 

да бъде определена по специфичен начин и спирането да се разпредели в няколко периода. 

6.0 ДОКАЗАТЕЛСТВА  

Дисциплинарната комисия се произнася въз основа на доказателствата, налични към момента на 

решението. 

Дисциплинарната комисия взема своето решение възможно най-скоро. Решението подлежи на 

незабавно изпълнение. 

В спешни случаи или когато обстоятелствата налагат това, Комисията не трябва да изслушва 

заинтересованата страна или страни преди да издаде решение. 

6.0 НАРУШЕНИЯ 

6.1 ДИСКРИМИНАЦИЯ  

Всяко лице или субект, предмет на тази точка, което с дума или дело унижава, дискриминира или 

очерня лице или група лица по начин, който нарушава човешкото достойнство въз основа на раса, 

цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, религия, политическа вяра, език, етнически или 

национален произход или социално състояние, ще получи дисциплинарно наказание. 

6.2 ЗАПЛАХИ  

Всяко лице или субект, предмет на тази точка, което отправя заплахи, ще получи дисциплинарно 

наказание. 

6.3 ПРИНУДА  

Всяко лице или субект, предмет на тази точка, което чрез насилствени средства, заплахи или по 

какъвто и да е друг начин, упражнява натиск върху комисар, състезател или друг орган, ще получи 

дисциплинарно наказание. 

6.4 ЗАСТРАШАВАНЕ  
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Всяко лице или субект, предмет на тази точка, който излага друга страна на непосредствен риск от 

смърт или нараняване чрез умишлено действие или поведение, противоречащо на разпоредбите 

относно безопасността или грижите, ще получи дисциплинарно наказание. 

6.5 ИЗМАМА  

Неправомерно лице или субект, предмет на настоящата точка, който измами, мами или действа 

по несправедлив начин, за да получи обезщетение, ще получи дисциплинарно наказание. 

Предаването на невярна информация представлява измама за целите на тази разпоредба. 

Измамата е с давност от 5 години от датата на нарушението. 

6.6 НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ  КОДЕКС НА  UCI 

Чрез Етичният кодекс на UCI Дисциплинарната комисия може да санкционира в съответствие с 

разпоредбите на Кодекса. 

6.7 ДРУГИ  

Лице или субект, които са обект на тази точка, трябва да се държат в съответствие с принципите на 

надеждност, почтеност и честна игра. 

 Тези правила са нарушени от всеки, който по-специално:  

 а) се държи в такива маниери, за да навреди на имиджа, репутацията или интересите на 

колоездене, БФК или UCI;  

 б) не спазва решенията и/или инструкциите на съдебни органи, комисии или други органи 

на БФК или UCI; 

 в) не спазва инструкциите, дадени от комисарите;  

 г) държи се обидно, прави клеветнически коментари или случай нарушава основните 

правила за благоприличие; 

 д) сериозно и/или многократно нарушава всяка разпоредба на регламента на БФК;  

 е) държи се по друг начин, който е неспортен. 

 

7.0 ТАБЛИЦА НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ  ИНЦИДЕНТИ   

Дисциплина Събитие Наказание 

Коло-крос Елит  
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Световен шампионат 

Света купа; Клас 1 

Пара - колоездене Елит  

Световен шампионат 

Света купа; Клас 1 

 

МТБ Елит  

Световен шампионат 

Света купа; Клас 1 

 

Шосейно колоездене • Еднодневно 
състезание  

• Етапно състезание 

 

1.0 НАКАЗАНИЯ ЗА 
НЕИЗПРАВЕН ВЕЛОСИПЕД  

  

1.1 Явяване на старта на 
състезание или етап с 
велосипед, който не отговаря 
на предписанията 

Всички видове Недопускане до старт 

1.2 Използване на велосипед, 
който не отговаря на 
предписанията в състезанието 

Всички видове Елиминация или 
дисквалификация 

1.3. Използване или 
присъствие на велосипед, 
който не отговаря на член 
1.3.010 от правилника на UCI 

Всички видове Дисквалификация на 
състезател или отбор 

2.0 НАКАЗАНИЯ ЗА 
ЕКИПИРОВКА  

  

2.1 Представяне на старт с 
несъответстващо облекло (чл. 
1.3.033) на UCI 

Всички видове Недопускане до старт 

2.2 Явяване на старт без каска Всички видове Недопускане до старт 

2.3 Сваляне на каска по време 
на състезание. 

Всички видове Дисквалификация 
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2.3 Номер на тялото, номер на 
рамо, номер на велосипед 
или номер с модифициран 
номер или не е позициониран 
в съответствие с разпоредбите 

Всички видове 50лв Глоба 

2.4 Идентификационният 
номер не се вижда или не се 
разпознава 

 

Всички видове • 1-во нарушение: 30лв 
глоба  

• 2-ро нарушение: 50лв 
глоба  

• 3-то нарушение: 
елиминиране 

2.5 Обличане или събличане 
на дрехи в противоречие с 
Правилника 

Всички видове • 1-во нарушение: 30лв 
глоба  

• 2-ро нарушение: 50лв 
глоба  

• 3-то нарушение: 
елиминиране 

3.0 ДЪРПАНЕ  
  

3.1 Между съотборници Всички видове 100лв глоба + изпадане до 
последно място в групата на 
колоездача, в която се е 
намирал 

3.2 Между съперници • Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

Елиминация и 100лв глоба. 

Класиране на последно място 
в етап и 200лв глоба 

4.0 СПРИНТ  
  

4.1 Отклонение от избраната 
линия, която застрашава 
други ездачи 

Всички видове Дисквалификация и 100лв 
глоба. 

5.0 ДЪРПАНЕ НА 
ФЛАНЕЛКА  

  

5.1 Дърпане по време на етап • Етапно състезание 50лв глоба 

5.2 Дърпане в последен км.  • Еднодневно Дисквалификация и 200лв 
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състезание  

• Етапно състезание 

глоба 

6.0 БУТАНЕ  
  

6.1 Бутане от мотор или 
сервизна кола 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

50лв глоба и/или 
дисквалификация 

6.2 Бутане между състезатели • Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

30лв глоба за всеки състезател 

6.3 Бутане от зрител • Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

20лв глова за състезател и 
предупреждение 

7.0 УМИШЛЕНО 
ПРЕПЯТСТВИЕ НА 
КОЛОЕЗДАЧ ИЛИ ОТБОРЕН 
АВТОМОБИЛ  

  

7.1 еднодневно състезание  50лв глоба и 
дисквалификация 

7.2 Етапно състезание  50лв глоба + 10 секунди или 
дисквалификация 

8.0 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
МАРШРУТА ПО ВРЕМЕ НА  
СЪСТЕЗАНИЕ  

  

8.1 Умишлено отклонение от 
състезателния маршрут, с цел 
преимущество, 
възобновяване на 
състезанието след качване в 
превозно средство или на 
мотор 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

200лв глоба и 
дисквалификация 

8.2 Минаване през тротоари   • Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

100лв глоба  
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8.3 Минаване през затворен 
път 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

100лв глоба или 
дисквалификация 

9.0 НЕСПАЗВАНЕ НА 
ИНСТРУКЦИИТЕ НА 
СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ 
КОМИСАРИТЕ  

  

9.1 Обиди, заплахи, 
неподходящо поведение  

 

• Еднодневно 

състезание  

Етапно състезание 

Глоба от 50 до 100лв 

9.2 Актове на насилие • Еднодневно 

състезание  

Етапно състезание 

Глоба 100лв и/или 
дисквалификация 

9.3 Хвърляне на обект по 
невнимателен или опасен 
начин или хвърляне на 
предмет в зрителите 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

Глоба от 60 до 250лв 

9.4 Хвърляне на стъклен обект • Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

Дисквалификация 

9.5 Преминаване на 
финалната линия срещу 
финиширащи състезатели 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

Глоба 150лв и 
предупреждение 

9.6 Неправомерна помощ от 
технически автомобил 

 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

100лв глоба. и 
дисквалификация 

9.7 Неприсъствие на 
церемония по награждаване. 

• Еднодневно 

състезание  

• Етапно състезание 

Отнемане на наградите. 
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10.0 ДРУГИ  НАРУШЕНИЯ  

10.1 ПОДКУПИ И КОРУПЦИЯ 

Лицата, обвързани от Правилниците на БФК и UCI, не трябва да предлагат, обещават, искат, дават 

или приемат каквато и да е форма на неправомерно възнаграждение или комисионна, нито 

каквито и да било скрити ползи или услуги от какъвто и да е характер. Гореспоменатото правило 

се прилага за дейности, свързани с организирането на състезания по колоездене или 

управлението на спорта от БФК, UCI и континентални федерации. 

10.2 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

Лицата, обвързани от Правилниците на БФК и UCI, избягват всяка ситуация, която може да доведе 

до конфликт на интереси. Конфликт на интереси възниква, когато обективността на лице, 

обвързано от тези правилници, при изразяване на мнение, предприемане на някакви действия 

или участие в решение може да бъде повлияно или възприето като повлияно поради лични или 

частни интереси. Частните или личните интереси включват получаване на евентуално предимство 

за лицата, обвързани от правилниците, техните семейства, роднини, приятели и познати.  

10.3 МАНИПУЛАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯ  

Всякакви действия, които са насочени към или могат потенциално да модифицират или повлияят 

на хода или резултата от състезанието, или която и да е част от него, по какъвто и да е начин, 

противоречащ на спортната етика, като манипулация или корупция, са забранени.  

10.4 ЛОБИРАНЕ  

Кандидатите се въздържат да се обръщат към което и да е лице, страна или трети орган с оглед 

получаване на каквато и да е финансова, политическа или фактическа подкрепа, несъвместима с 

разпоредбите на Правилниците на БФК и UCI и разпоредбите, свързани със съответния тръжен 

процес. 

10.5 ДИСКРИМИНАЦИЯ  

Лицата, обвързани от правилниците на БФК и UCI, не трябва да предприемат никакви действия, да 

използват унизителни думи или други средства, които нарушават човешкото достойнство на човек 

или група лица, на каквито и да е основания, включително, но не само, цвят на кожата, раса, 
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религия, етнически или социален произход, политическо мнение, сексуална ориентация, 

увреждане или друга причина, противоречаща на човешкото достойнство. 

10.6 ПРЕДЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОДАРЪЦИ  

Лицата, обвързани от Правилниците на БФК и UCI, могат да предлагат или приемат подарък само 

при условие, че такъв подарък не би бил разумно считан да влияе на поведението на приемащата 

страна, не създава никаква форма на задължение, не създава неправомерно предимство от 

какъвто и да е вид и не създава конфликт на интереси. Като общо правило, трябва да се предлагат 

или приемат само подаръци с чисто символична или тривиална стойност, в съответствие с 

преобладаващите местни обичаи. 
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