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НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НУШ ПО ФУТБОЛ – 2021/2022 г. 

 

I. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

  Националният Университетски Шампионат (НУШ) по футбол – 2021/2022 

г. се организира и провежда от АУС „Академик”, Техническата комисия (ТК) по 

футбол и Аматьорската футболна лига (АФЛ) към Българския футболен съюз 

(БФС) и  нейните зонални структури. 

  Състезанията се организират и провеждат съгласно действащите Правила 

на играта, Наредбата на БФС по футбол за сезон 2021/2022 г., Финансовата 

наредба на БФС за сезон 2021/2022 г., Правилник за спортно-състезателната 

дейност и Дисциплинарния правилник на АУС „Академик” и настоящата 

наредба. 

 

II. УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ 

 

ГРУПА “А”      

1. АМВР  6. ТУ   11. ПУ (Пд)  

2. СУ   7. УНСС  12. ШУ (Шн)  

3. НСА  8. НБУ  13. МУ (Вн) 

4. ЛТУ  9. ЮЗУ  14. ВТУ (ВТ)   

5. УАСГ  10. Агр.ун.(Пд) 15. РУ (Рс)  

     

III.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ 

На 15.03.2022 г. от 13.00 ч. в Конферентната зала на спортен комплекс 

„Бонсист“ на ул. „8-ми декември“, №2– гр. София се проведе заседание на 

Техническата комисия по Футбол към АУС „Академик“. 

Според прието решение на Техническата комисия по футбол с протокол № 

1/15.03.2022 г. за 1/8 и 1/4 финалите между петнайсетте отбора заявили участие 

се тегли ДИРИЖИРАН ЖРЕБИЙ. 

- Поставени: СУ; УНСС; НБУ; НСА; ЮЗУ; ПУ; МУ; РУ; 

- Непоставени: УАСГ; ШУ; ВТУ; ЛТУ; ТУ; АМВР; Агр.Ун.; 

 

 Беше изтеглен дирижиран жребий за 1/8 и ¼ финалите, както е прието в 

наредбата за 2021-2022 г. Бяха изтеглени следните двойки и потоци до финала: 
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Поток 1 Дати и място на провеждане 

1. 11.04.     14.00ч. (гр. Ихтиман)  

УНСС – Аграрен Университет(Пловдив) 

2. 12.04.     14.00ч. (гр. Дряново) 

РУ – АМВР  

3. 12.04.     14.00 (гр. Радомир) 

ЮЗУ – ТУ  

4. 27.04.     14.00ч. (гр. Дряново) 

МУ (Варна) – ЛТУ 

Поток 2 

5. 11.04.    14.00ч. (гр. Етрополе) 

 НБУ – ВТУ (В. Търново) 

6. 13.04.   14.00ч. (Сливен) 

ПУ – ШУ  

7. 11.04.   17.00ч. (гр. София – ст. Герман) 

СУ – УАСГ 

8. НСА - почива 
Забележка: В Поток 1 на ¼ финалите, победителят от среща 1 играе с победителя от среща 2, а 

победителят от среща 3 играе с победителят от среща 4. Победителите от тези две срещи играят на 

полуфинал. В поток 2 на ¼ финалите, победителят от среща 5 играе с победителя от среща 6, а 

победителят от среща 7 играе с победителят от среща 8. Победителите от тези две срещи играят на 

полуфинал. 

Срещите от 1/8 финалите се провеждат в периода 11-15 април 2022 г., 

а срещите от 1/4 финалите в седмицата 9-13 май 2022 г. За 1/2 финалите и 

финалът са предвидени за 23-25 май в дома на студентския футбол – НСА 

„Васил Левски“. 

  

IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

В Националният Университетски Шампионат по футбол ще участват само 

отбори на Висши училища (ВУ) или Академии, които са картотекирали 

състезателите си съгласно изискванията на АУС „Академик” и БФС. Отборите 

трябва да бъдат картотекирани в срок най-късно до 7 (седем) дни преди 

изиграване на първият си мач. За всяка изиграна среща всеки отбор заплаща по 

100.00 лв. на АУС. В зависимост от броя на изиграните срещи всяко ВУ трябва 

да заплаща таксите на куп, а не след всеки изигран мач по отделно.    

 

В НУШ по футбол имат право на участие всички редовно записани 

студенти за съответната академична година от всички степени-бакалаври и 
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магистри от всички форми – редовна и задочна, както и редовни докторанти в 

съответното ВУ, без възрастово ограничение (Влизащо в сила след решение 

от заседанието на УС на АУС „Академик“, проведено на 08. 10. 2015 г.), 

които не са картотекирани в „А” и „Б” професионални футболни групи за 

съответната спортно-състезателна, в случая 20201/2022 г. (Решение на редовно 

заседание на НМОФ – протокол №17/17.09.2013г.). 

 

 

 Студенти и докторанти, които са завършили семестриално през 2022 

година, могат да участват в Националните университетски шампионати до 

01.10.2022 година. 

 Всички завършили семестриално 2021г. нямат право да участват в 

шампионатите след 1 октомври 2021г.  

 Прекъснали студенти и докторанти, нямат право да участват в 

състезания на АУСА. 

 Студенти от други ВУ (които не участват в НУШ по футбол нямат право 

да участват от името на друго ВУ. 

 ВУ носят отговорността си за спазването на сроковете при вкарването на 

данните на записаните си студенти за съответната учебна година в Регистъра на 

МОН (за зимен семестър – до 15 октомври и за летния – до 15 март). При липса 

на студент в Регистъра на МОН за участие важи само Заповед на съответния 

Ректор на ВУ (уверения не важат). 

 В случай, че даден професионален договор бъде прекратен до 01.03.2022г., то 

съответният студент има право да участва в студентското първенство до края на 

спортно-състезателната година. 

 В случай, че даден професионален договор бъде прекратен след 01.03.2022г., 

то съответният студент няма право да участва в студентското първенство до края 

на спортно-състезателната година. 

 Състезатели, които не са картотекирани в „А” и „Б” професионални футболни 

групи (нямат професионален договор), но са взели участие в тези групи с 

аматьорски статут (без професионален договор) нямат право да участват в 

студентското първенство до края на спортно-състезателната година. 

 Във всички срещи отборите извършват по 5 (пет) смени във всяка среща. 

 Във всички срещи, отборите имат право на 18 (осемнадесет) състезатели за 

всяка среща. 

V.ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Личен състезателен картон (картотека – по предварително изпратената бланка) 

– заверен от Учебен отдел (Отдел студенти) за сезон 2021/2022 г., на съответното 

Висше училище и подпечатана снимка с печата на спортния клуб или спортна 

катедра (департамент) на съответното ВУ. Състезателният картон да бъде 
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заверен АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за извършен периодичен 

медицински преглед. 

Всички отбори да представят (на електронната поща) на Николай Стайков 

– Председател на ТК по футбол към АУС „Академик“ – списък на отборите си 

(задължително трите имена, ЕГН, курс, специалност, факултетен номер) по 

раздадената бланка образец до 7 (седем) дни преди изиграване на първият си 

мач. 
 

2. Предсъстезателен медицински преглед – ОТПАДА. 

3. Студентска книжка и документ за самоличност (лична карта). 

4. Застраховка за участие в спортно състезание за всеки отбор. Ако съответното 

ВУ не е в състояние да застрахова състезателите си, то всеки студент е задължен 

да направи застраховка за своя сметка. Отговорността за извършване на 

застраховките носят съответното ВУ, както и съответният треньор – 

преподавател. При получаване на контузии на даден студент по време на 

първенството АУС „Академик“ не носи отговорност. 

 

 VI.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

А. Наказания:  

Наказанията се определят от ДК на АФЛ, според Дисциплинарния 

правилник на БФС за сезон 2021/2022г. и Дисциплинарния правилник на 

АУС „Академик”. 

 Даден състезател се наказва с лишаване от състезателни права за една среща, 

след натрупани 3 (три) жълти картона в 1/8,1/4 и 1/2 финалите. Състезателят 

отпада за финала. 

 Даден състезател се наказва с лишаване от състезателни права за една среща 

за получен червен картон (за втори жълт картон в една среща).  

 При получен червен картон в дадена среща наказания състезател губи 

състезателни права автоматично за една среща и изчаква решението на ДК при 

ЗС на БФС за броя срещи лишаване от състезателни права – една, две и т.н.). 

Председателят на ТК по футбол е отговорен за уведомяването на съответното 

ВУ за наложените наказания и за техните спазвания в първенството. 

Б. Жалби: 

 Жалба се подава в писмена форма в два екземпляра (до АУС „Академик“ и до 

Председателя на ТК по футбол) в срок до 24 часа след приключване на срещата. 

 При подаване на жалба се внася сумата от 50.00 лв. в касата на АУС 

„Академик“. 

 Подадена жалба се разглежда до 72 часа след приключване на съответната 

среща, като в този срок отбор, който не предостави необходимите документи и 

не окаже необходимото съдействие, се счита за загубил спора. 
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 Жалбоподателя се уведомява писмено за резултата най-късно 24 часа преди 

започване на  следващия му по програмата мач. 

 При подадени жалби от решения на ДК или СТК пред УС на АФЛ, същият 

взима окончателно решение, което не подлежи на обжалване! 

 

 

В. Други: 
За възникнали проблеми по време на квалификационния етап отборите да 

се обръщат към Зоналните съвети на БФС и Председателя на ТК по футбол. 

За възникнали проблеми по време на елиминационните етапи и финалната 

четворка, отборите да се обръщат към администриращият орган – АФЛ и 

председателя на ТК по футбол. 

 

VII.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Класирането се извършва според Наредбата на БФС за сезон 2020/2021 г. 

Класиралият се отбор на 1-во място получава званието „Национален 

Университетски Шампион” и се награждава с купа, медали (25 бр.). Класиралият 

се отбор на 2-ро място получава купа, медали (25 бр.). 

Класиралите се на 3-то място два отбора получават медали (по 25 бр.) и 

плакети. 

За всички неупоменати случаи по време на първенството важат 

документите на АУС „Академик” и БФС. 

 

VIII.ФИНАНСИВИ УСЛОВИЯ 

За всяка изиграна среща в 1/8, 1/4, 1/2 финалите и финалът всеки отбор 

заплаща по 100.00 лв. на АУС „Академик“ като дофинансиране на средствата 

отпуснати по проекта за студентския спорт от МФВС. В зависимост от броя на 

изиграните срещи всяко ВУ трябва да заплаща таксите на куп, а не след всеки 

изигран мач по отделно. За баража между АУ – МУ не се заплащат такси от 

участващите ВУ.   

Разходите на отборите (път, храна и хотел) във всички срещи са за сметка 

на ВУ/УСК или на АУС „Академик“. Организационните разноски за терени, 

съдии, лекар и охрана са за сметка на Организаторите. 

При възникване на неразрешим проблем с финансирането от страна 

на АУС, разходите на участниците и съдийските такси в 1/8, 1/4, 1/2 

финалите и финалът ще са изцяло за сметка на ВУ или УСК при 

Университетите (Академиите). При такива обстоятелства във всички 

срещи разходите ще се заплащат по равно от двата отбора. 

За всички неупоменати случаи по време на първенството важат 

документите на АУС „Академик” и БФС. 

mailto:office@aus.bg
mailto:sport@aus.bg


    
АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК” 

ASSOCIATION OF UNIVERSITY SPORTS  “ACADEMIC” 
 1700 София, район Студентски, НСА „Васил Левски” 

1700 Sofia, Studentski grad, National Sport Academy «Vasil Levski», 

Tel:(+359) 0898776587,  E-mail: office@aus.bg, sport@aus.bg, 

 

Средствата за спортно-състезателната 2021/2022 г. трябва да бъдат 

превеждани на сметката на АУС „Академик“:  

ТИТУЛЯР: АУС „АКАДЕМИК“ 

БАНКА ДСК ЕАД КЛОН „ГЕО МИЛЕВ“ 

IBAN: BG95 STSA 9300 0012 7241 01 

Банков код: STSABGSF  

Основание: НУШ ФУТБОЛ 2022 

 

 

 

ФИНАНСОВА НАРЕДБА 

До финал (1/8 финали, 1/4 финали, 1/2 финали и финал): 

Главен съдия - 70.00 лв.   

Асистент съдии - 2 x 50.00 лв. 

Делегат  - 70.00 лв. 

Лекар   - 50.00 лв. 

 

Съдиите имат право на пътни пари. Кортаджии – 2 x 30.00 лв., охрана – 2 

x 30.00 лв. Наем за стадион – до 250.00 лв.  

 

 

 

 

 

 

/Разходите са според финансовия правилник на БФС за сезон 2021-22 г./ 

 

Председател на ТК по футбол: 

/д-р Николай Стайков/ 

 

Председател на АУС „Академик”: 

          /доц. д-р Златко Джуров/ 
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