
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 
 

ТАКСИ, САНКЦИИ И ГЛОБИ ЗА СЕЗОН 2019-2020 г 

 

 

1.  Такси за участие в състезания организирани от БФВТ за сезон 2019-2020 

година са както следва: 

 

Държавни първенства 

 

№ Възрастова група Сума в лева 
   

1 Мъже 200 

2 Жени 200 

3 Мъже до 19 години(U19) 200 

4 Мъже до 17 години(U17) 200 

5 Жени до 17 години(U17) 200 

6 Мъже до 15 години(U15) 200 

7 Жени до 15 години (U15) 200 

8 До 13 години(U13) 200 

 

Таксите се превеждат по сметка на БФВТ на три вноски, както следва: 

 

 Първа вноска 40% до 20.10.2019 година придружена със заявката за участия по 

образец качен на сайта на БФВТ) подпълнена, подписана и подпечатана от 

Представляващия КВТ; 

 Втора вноска 30% до 1.02.2020 година; 

 Трета вноска. 30% до 1.05.2020 година. 

 

Вноските не се възстановяват на КВТ, които откажат участие след заявено участие в 

Шампионата за дадената възраст по каквато и да е причина . 

 

2. Парични санкции за клубове 

 

№ Вид на нарушението Размер на санкция 

в лева 

1 Клуб започнал първенство и не е редовно 

класиран в края на сезона по каквато и да е 

причина отказ, служебни резултати и/или други 

причини. Наказанието не се налага, ако 
причината е от медицинско естество. 

500 

2 Клуб по водна топка, който използва нередовни 

състезатели, състезатели, които нямат картотека 

и/или поради други причини използваните 

състезатели са нямат или са нямали право да 

участват в турнири организирани от БФВТ 

1 000 



3. Персонални санкции на треньори, помощник треньори и длъжностни лица 

от КВТ 

 

Треньори/помощник треньори получили червен картон заплащат следните парични 

санкции: 

 

№ Нарушение Размер на 

санкцията в 
лева 

1 При първи червен картон 50 

2 При втори червен картон 100 

3 При трети червен картон 200 

4 При четвърти червен картон 400 

5 При пети червен картон 800 

 

Поредността на отчитането/отброяването на картоните е за спортно-състезателната 
2019-2020 година. 

 

Получилите червен картон треньори/помощник треньори от съответния КВТ, 

независимо от паричните санкции посочени по-горе, няма право да водят и/или 

присъстват на треньорската скамейка в следващия мач на отбора си. 

 

Треньори/помощник треньори и/или длъжностни лица на КВТ, които по време на 

турнири организирани от БФВТ малтретират (измъчват, гнетят, отнасят се лошо, 

тормозят, изтезават, терзаят, подлагат на изтезание, тероризират, удрят бият и т.н.) 

състезатели не навършили 18 години се наказват със парична санкция от 500 лева. 

Длъжностното лице от БФВТ задължително вписва в протокола констатираното деяние. 

Дисциплинарната комисия разглежда случая и ако прецени може да наложи по-тежка 

санкция за конкретното деяние съобразно действащите правила и правилници на БФВТ. 

 

Наложените санкции са автоматични и персонални. Наложените парични санкции се 

заплащат се по банков път по сметката на БФВТ: 

 

Банка ДСК 

IBAN: BG92STSA93000001682839 

BIC: STSABGSF 

 

Не се допуска до участие в състезание отбор, които има неплатени глоби или други 

неуредни финансови отношения към БФВТ. 
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