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Класификация на нивата във футболната 

пирамида 
 

1. Въведение 

Структурата на футболната пирамида в България се променя непрекъснато през 
годините. 

Докато за всеки сезон поотделно това не представлява проблем от гледна точка на това 

ясно да се подредят йерархично различните групи и първенства вътре в пирамидата, за 
целите на исторически справки и статистика (вечни ранглисти за дадено ниво или група, 

индивидуални статистики на футболисти за определено ниво и др.) е необходима единна 

класификация на нивата във футболната пирамида така че за всеки отделен сезон всяко 
ниво да може да бъде приобщено към определено базово ниво в историческата футболна 

пирамида. 

2. Критерии за приобщаване на сезонно ниво към базово ниво в пирамидата 

За да може да бъде класифицирано като част от ниво във футболната пирамида, дадено 

състезание трябва да има основна част, в която то да се провежда на групов принцип и 
той да е водещият (а не елиминационният). 

2.1. Първо базово ниво (I) 

 Единна и общонационална група (обхваща цялата страна и няма други групи с 
равен ранг) 

 Групата е с най-висок ранг за текущия сезон. 

 Победителят в групата е шампион на страната (а не излъчен чрез друг или 
допълнителен турнир) 

 Постоянен състав. Съставът на групата не се определя от предходни състезания в 
същия сезон (например градски първенства или турнири), освен при извънредни 

обстоятелства. Има механизъм за попълване на групата (изпадане/влизане, 
възможно е регламентът и да не предвижда изпадане или влизане като 

изключение) и всички отбори извън зоните на изпадане запазват правото си на 

участие в нивото и за следващия сезон. 

 Примери: НФД, РФД, „А“ РФГ, Висша лига, Първа лига. НЕ Държавното първенство 
на елиминационен принцип 

2.2. Второ базово ниво (II) 

 Общонационална група или най-много 3 групи от равен ранг, обхващащи цялата 
територия на страната 

 Второ по ранг ниво за текущия сезон 

 При състав от две или три групи – те трябва да са съставени от приблизително 

равен брой отбори и да покриват относително еднаква по големина територия 

 Постоянен състав (виж т. 2.1.) 

 Примери: двете групи под НФД през 1940 г.; МФД за 1948/49 г.; „Б“ РФГ през 

повечето сезони, ППФЛ, Втора лига. НЕ „Б“ РФГ през периода 1953-1956 г. 

2.3. Трето базово ниво (III) 
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 Нивото обхваща цялата страна и се състои от 3 до 7 вкл. отделни групи от равен 
ранг 

 Най-много второ и най-малко трето ниво за текущия сезон 

 Подгрупите да са съставени от приблизително равен брой отбори 

 Постоянен състав 

 Примери: „Б“ РФГ в периода 1953-1956 г., „В“ РФГ, Трета лига. НЕ зоналните 
футболни групи в периода 1962/63-1965/66 г., НЕ „В“ ЗФГ от 1993/94 г., НЕ 

окръжните групи през 50-те (12-15 групи) 

2.4.1. Четвърто базово ниво при наличие на първо базово ниво (IV) 

 Нивото обхваща цялата страна и се състои от 8 до 16 вкл. отделни групи от равен 

ранг. 

 Най-много трето и най-малко четвърто ниво за текущия сезон 

 Подгрупите да са съставени от приблизително равен брой отбори 

 Обхватът на всяка група е по-голям от обхвата на една административна област 
(по деленето на 28 области), изключение за София (столица) 

 Примери: окръжните групи от 50-те; зоналните футболни групи в периода 
1962/63-1965/66 г., „В“ ЗФГ от 1993/94 г., зоналните футболни групи в периода 

1994/95-1997/98 г. 

2.4.2 Четвърто базово ниво без активно първо базово ниво (IV-р) 

 Нивото обхваща цялата страна и се състои от 8 до 16 вкл. отделни групи от равен 

ранг (когато обхваща територия извън настоящите граници на страната, е 
възможно да има и повече групи). 

 В текущия сезон липсва единно общонационално първо базово ниво (обикновено 
– когато шампионът се определя чрез елиминации), съответно в групите участват 

всички отбори, попадащи в географския ѝ обхват 

 Примери: спортните области в периода преди 48/49 и извън сезоните, с 

действаща НФД 

2.5. Пето базово ниво 

 Нивото обхваща цялата страна и се състои от 17 и повече отделни групи от равен 
ранг 

 Групите като цяло не обхващат по-голяма територия от тази на една област 
според настоящото административно деление (с изключения за отделни отбори 

или за група от две съседни области поради недостатъчен брой отбори) 

 Примери: „А“ областните групи от съвремието 

2.6. Шесто базово ниво 

 Възможно е да не обхваща цялата страна, а да присъства само в области с повече 
отбори 

 Не може да съществува без наличието в текущия сезон на старша по ранг група от 
пето базово ниво 

 Примери: „Б“ областните групи от съвремието 

 

Еталонен сезон, в който присъстват групи от всички базови нива, е 1994/95 г.  


