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Настоящата наредба е изготвена във връзка с чл. 19 и чл. 20 от Правилника за
организацията и провеждането на спортносъстезателната дейност в МВР и в
изпълнение на Спортния календар за 2013 г. на „Спортна асоциация” – МВР. С
нея се регламентира организирането и провеждането на Националното първенство
по футбол за служители от МВР за 2013 г., правата, задълженията и
отговорностите на организаторите и участниците.
І. Организатори
Първенството се администрира от „Спортна асоциация” – МВР и СФК
„Свети Никола” при дирекцията на МВР в град Бургас. Организаторите
осигуряват места за настаняване и прехрана на участниците и футболните терени.
ІІ. Период и място на провеждане
Първенството ще се проведе в периода 23.09.–29.09.2013 г. Футболните
срещи ще се играят на терените на община Несебър.
ІІІ. Настаняване
На участниците се предлага настаняване за тяхна сметка в почивния дом на
МВР „Лазур“ гр. Несебър. Заявките се правят до Мирослава Костова - управител
на сл.тел. 55 455.
Срок за подаване – 5.09.2013 г.
ІV. Право на участие
1. Спортните клубове при Дирекциите на МВР, провели вътрешни турнири
по футбол.
2. Клубовете формират съставите си на териториален принцип.
3. В тимовите листове могат да бъдат включени служители, участващи в
първенствата и турнирите на БФС с аматьорски статут.
4. Със самостоятелни отбори могат да участват:
4.1. Клубовете при дирекции на МВР, членове на „Спортна асоциация”:
– ГДГП;
– ГДНП;
– ДСПС при ГДНП;
– клубът на СДВР;
– клубът на Столично управление ПБЗН;
– клубовете при специализираните дирекции, АМВР (служители и
курсанти), научноизследователските и научно-приложните институти.
4.2. Клубовете на други служби, членове на „Спортна асоциация” на МВР:
– ДАНС;
– НСО;
– НСлС;
– ГДО при Министерство на правосъдието;
– ГДИН при Министерство на правосъдието.
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5. Служителите от териториалните звена по т. 4.1 (без тези на територията на
София), които не са включени в отборите на съответната дирекция, могат да
участват от името на спортния клуб, в чийто регион работят след съответното
съгласуване и разрешение.
6. При неучастие на службите НСлС, ГДО при Министерство на
правосъдието и ГДИН при Министерство на правосъдието, след съответното
съгласуване и разрешение, може да се включи по един служител в отбора на
спортния клуб при дирекцията на МВР, в чийто регион работи.
7. На базата на съгласувано решение между СА – МВР и ДАНС,
служителите на Агенцията могат да участват от името на спортния клуб, в чийто
регион работят след разрешение на съответните директори.
8. Стажантите, преминаващи първоначално професионално обучение,
участват от името на спортния клуб при структурното звено, в което ще бъдат
назначени, след разрешение на учебното заведение.
9. Отборът се състои от ръководител, треньор, 18 състезатели (максимален
брой), съдия, лекар.
10. Документите за участие са:
– заявка, включваща брой участници, лице и телефон за контакт и място за
настаняване изпратена до 05.09.2013 г.
– протокол от проведено вътрешно първенство до 05.09.2013 г.
– Документи след упоменатия срок не се приемат.
Забележка: Въпроси, отнасящи се до правото за участие се изпращат в
секретариата на СА – МВР в срок до 1.09.2013 г. и се разглеждат от спортнотехническата комисия на СА – МВР.
V. Персонални документи
1. Служебна карта.
2. Разрешения дадени в случаите, описани в точки 5, 6,7 и 8 от раздел „Право
на участие”.
3. Състезателен списък с имената и номерата на фланелките на 18
футболисти.
4. Медицинско свидетелство за допускане до участие от съответната
медицинска служба, изготвено не по-късно от 3 дни от началната дата на
първенството.
Забележка:
1. Медицинското свидетелство се представя на техническата конференция, а
личните документи – преди началото на всяка среща.
2. Състезателният списък се изпраща в електронен вариант на e-mail:
office@sa-mvr.com до секретариата на СА – МВР в срок до 05.09.2013 г.
3. Промяна на състезателния списък както и корекции на номерата на
фланелките е възможна само по време на техническата конференция.
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VІ. Ръководство на първенството
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа комисия в състав:
– председател – служител на ЦБПС;
– секретар – служител на ЦБПС;
– членове – съдия и двама представители от отборите участници.
2. Съдията, член на спортно-техническата комисия е председател на
съдийската колегия, която включва по един съдия от всеки отбор.
3. Членовете се избират на техническата конференция.
4. Задължения на спортно-техническата комисия:
– следи за прилагането и спазването на настоящата наредба, регламента на
първенството, решенията на ръководството на СА – МВР;
– взима решения по подадени писмени жалби;
– при необходимост прилага нормативните документи на МВР, Правилника
за организиране и провеждане на спортносъстезателната дейност в МВР и
разпоредбите на БФС.
– изготвя доклад за първенството, които представя пред спортнотехническата комисия на СА – МВР.
VІІ. Спортно-технически изисквания
1. Екипировка и номерация на състезателите:
– всеки отбор трябва да има два екипа с различни (контрастни) цветове –
основен и резервен;
– в случай на съвпадение на цветовете, отборът гост на срещата по протокол
трябва да промени основния екип с резервен;
– играчите трябва да са облечени в екипи, които са номерирани и да запазят
същата номерация през цялото първенство.
2. Времетраене – 2 полувремена по 35 минути.
3. Всеки отбор има право на 4 смени по време на футболната среща.
4. Отстраняване за една среща:
– при натрупани 3 жълти картона;
– получен в една среща жълт картон, последван от жълт или червен картон;
– при получен червен картон за опасна игра и умишлени действия за
предотвратяване на гол.
5. Отстраняване от игра за цялото първенство:
– състезател получил червен картон за лошо поведение или обиден език към
съдията, противник или длъжностно лице;
– отбор демонстрирал групов протест;
– използване на дързък, обиден и оскърбителен език, нарушаване на реда и
сигурността в игрално и неигрално време и подстрекаване към такива действия от
страна на състезатели и ръководители. За случая се представя писмен доклад до
секретариата на СА – МВР.
6. При установяване на нередовен състезател в дадена среща, същият се
отстранява от игра до края на първенството. На отбора, от чието име играе, се
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присъжда служебна загуба и се представя писмен доклад до секретариата на СА –
МВР.
7. Жалби се подават до 60 минути (1 час) след приключване на срещата чрез
водача или треньора на отбора и се разглеждат от спортно-техническата комисия.
VІІІ. Структура на първенството
1. Регламентът ще се изготви след приемане на заявките, подадени до
посочения срок.
2. Съгласно схемата, разпределението на отборите ще се извърши чрез
жребий.
3. В програмата ще се включат срещи за определяне на всички места в
крайното класиране.
ІХ. Техническа конференция ще се състои на 22.09.2013 г. от 1930 часа
почивния дом на МВР „Лазур“.
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Х. Протокол и награждаване
1. Провеждането на първенството се съпътства от протокол по откриване и
закриване, които се разясняват по време на техническата конференция.
2. Награди:
– Национален първенец – купи за първите три отбора.
– Купа за голмайстор на първенството.
– Купа за спортменство.
По време на първенството националният флаг и този на СА – МВР трябва да
са поставени на видно място.
ХІ. Други
1. В случай, че в заявката на отбор участник не е посочен съдия, на
техническата конференция ръководството на тима посочва името на състезател
или член на делегацията, които ще изпълнява тази функция.
2. Настоящата Наредба, временните и окончателни резултати от
Националното първенството се отразяват на електронната страница на СА – МВР
– www.sa-mvr.com.
Адрес за кореспонденция:
1408 София
ул. Балша №18, стадион „Раковски”
Телефони за връзка: сл.тел. 25 892, 25 806 – Симеон Гугалов;
служебна ел. поща: Деловодство ЦБПС
e-mail: office@sa-mvr.com
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