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Стилово ръководство за именуване на клубовете 
 
 

1. Въведение 
 

Пълните имена на клубовете според юридическата им регистрация често са прекалено 

дълги, изпълнени с излишни повторения (предимно на града), включват формата на 
дружеството (АД, ООД, ДСО, ДФС и т.н.) и често неиздържани от граматическа гледна 

точка препинателни знаци. 
 

Тези официални и пълни юридически имена на клубовете, както и промените в тях (и 
причините за тези промени), ще бъдат отразявани на клубната страница като част от 

информацията за всеки клуб, но за ежедневното отразяване на представянето на 
клубовете (в класирания, програми, резултати, новини и т.н.) с цел по-добра прегледност 

имената на клубовете ще бъдат опростявани според настоящото стилово ръководство. 

 
От своя страна това налага като част от това ръководство да има и правила за 

разграничаване на именуването на клубове, които имат сходни имена и които опростени 
имена според стиловото ръководство биха довели до дублиране. 

 
2. Формат на изписване на името на клуба 

 
2.1. Национални отбори 

2.1.1. „А“ национални отбори мъже: Изписва се общоприетото име на страната (а не 

пълното официално име). Например „България“, а не „Република България“. 
2.1.2. Останалите национални отбори: След името на страната се добавя в скоби вида 

национален отбор както следва: „Б“ национален отбор („Б“), олимпийски и младежи до 
23 г. (ол.), младежи до 21 г. (мл.), юноши до 19/18 г. (юн.ст.), юноши до 17/16 г. (юн.мл.), 

жени (жени), девойки до 19/18 г. (дев.ст.), девойки до 17/16 г. (дев.мл.) . Например: 
България (ол.) 

 
2.2. Клубни отбори 

2.2.1. Клубни отбори от чужбина: Общоприетото опростено име на отбора според 

традициите за неговата страна, следвано от изписани в скоби в този ред: населено място 
на клуба; съкратено изписване на държавата, от която е клубът; нивото на пирамидата в 

местното първенство, в което участва към настоящия сезон. Например: Атлетик (Билбао, 
Исп, 1). 

 
2.2.2. Български клубни отбори: Опростено име, следвано от населеното място на клуба 

в скоби. Например: Спартак (Плевен). 
2.2.2.1. Изписване на вида отбор (възрастова група): Обичайно вида отбор не се 

уточнява. Т.е. в групи и състезания, където участват юношески отбори, те пак се 

изписват с опростеното си име. Изключение от това правило са състезания или турнири, 
в които участват както мъжки, така и юношески отбори – обикновено приятелски срещи. 

В такива случаи при участие на отбор от различна категория спрямо категорията на 
съответното състезание, след опростеното му име с наклонени скоби се уточнява вида 

отбор. Например: Септември /юн.ст./ (София), ако отборът участва в сезон с приятелски 
срещи на мъжки отбори 
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2.2.2.2. Участие на повече от един отбор на даден клуб в едно и също състезание : 

2.2.2.2.1. Мъже и жени: Когато даден клуб участва с повече от един отбор в основната 
футболна пирамида (мъже или жени), то всеки следващ отбор в по-долно ниво на 

пирамидата се отбелязва с поредно римско число след опростеното си име. Това важи и 
за случаи, в които като втори отбор в мъжката футболна пирамида участва с юношески 

отбор (той пак се отбелязва като втори, трети и т.н. мъжки отбор, а не като юношески 
отбор). Ако два отбора от един клуб участват в една и съща група, то разпределението 

между първи и втори отбор трябва да е предварително указано. Отбори, които са 
зависими от или са в системата на други клубове (напр. работнически колективи в 

системата на ДФС), дори и да са с практически статут на втори отбори, се изписват по 

стандартен начин, но зависимостта или свързаността им се отбелязват в бележка под 
класиране. Пример за изписване: Пирин 1941 II (Разлог). 

2.2.2.2.2. Юношески отбори: При състезания между детско-юношески отбори изписване 
на втори, трети и т.н. отбори с римско число се прави само при наличие на два или повече 

отбора от един и същи клуб в състава на една група. 
2.2.2.3. Особености при изписване на населени места: името на населеното място на 

отбора се изписва винаги във вида, който е актуален към сезона в съответното 
състезание. (напр. Добруджа (Толбухин) в годините, в които Добрич носи това име) . 

Когато в обхвата на групата съществуват повече от едно населени места със същото име, 

то се пояснява областта към която принадлежи населеното място със запетайка след 
името на населеното място (напр. Бенковски (Бяла, обл.Русе) ). Ако в обхвата на групата, в 

която участва отборът, няма други населени места със същото име (дори и да има такива 
извън нейния обхват), това уточнение не е необходимо. Когато клубът е от обособен 

квартал на населено място, обикновено намиращ се отдалечен от ядрото на населеното 
място и особено в случаи, когато настоящият квартал в миналото е бил самостоятелно 

населено място; то кварталът се уточнява преди името на населеното място, следван от 
запетайка (напр.: Ботев (кв.Дебър, Първомай) 

2.2.2.4. Промяна на името на отбор или населено място по време на сезона. В 

случаите, в които името на отбора/клуба или на населеното място, което той 
представлява, бъдат променени по време на сезона; Отборът или населеното място се 

изписват с името, с които завършват сезона. Специална бележка под класиране уточнява 
настъпилата промяна и нейната дата, заедно с причините за промяната. Когато такива 

промени настъпват между сезони, те се отразяват в бележка под класиране в първия 
сезон след промяната. 

 
3. Образуване на опростеното име на клубовете 

 

3.1. От опростеното име се изключват следните елементи на пълното юридическо име на 
клуба: 

3.1.1. вида търговско или правно дружество, било в пълна или съкратена форма (ДФС, 
АД, ООД, СНЦ и т.н.). Изключение от това правило са доброволните спортни организации 

(в периода 1949-1957 г.), които се изписват съкратено ДСО преди останалата част от 
името на клуба и само в името на представителния отбор на ДСО в съответното населено 

място. 
3.1.2. вида клуб, било в пълна или съкратена форма (обединен, общински, 

професионален, аматьорски и т.н.) освен ако той не е общовъзприета част от името на 

клуба. Напр.: ФК 13, ЦСКА, ПСК, ЖСК и др. 
3.1.3. имена на населено място, освен ако името на населеното място на клуба 

съставлява и неговото име – изцяло или в част – или ако в името на клуба присъства 
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населено място, различно от населеното място, което клубът представлява. Напр. София 

2010 (София), Сливнишки герой (Сливница), Несебър (Несебър), Черноморец Бургас (София). 
3.1.4. всички видове препинателни знаци Напр. Академик Гео Милев (София), а НЕ 

Академик – Гео Милев (София); Септември 98 (Тервел), а НЕ Септември ´98 (Тервел)  и др. 
3.1.4.1. запазва се изписването на тире само при наличие на съставно име образувано 

след обединение на два или повече клуба. В такъв случай се премахват евентуални 
интервали преди или след тирето и то е слято с предходната и следващата част от името. 

Същевременно ако съставното име на обединен клуб не включва тире в пълното 
юридическо име на клуба, то тире НЕ се добавя. Напр.: Левски-Спартак (София), Спартак-

С 94 (Пловдив), но ПСК Левски (София), а НЕ ПСК-Левски (София). 

3.1.4.2. ако в името на клуба присъства и собствено име на търговска фирма или 
предприятие и в името присъстват и други елементи, то името на предприятието се 

огражда с кавички. Напр.: Мини „Марица-изток“ (Раднево), Завод „Ернст Телман“ (София), 
но Оптикоелектрон (Панагюрище), а НЕ „Оптикоелектрон“ (Панагюрище). 

3.1.5. години, числа, цифри и особени съкращения се включват в опростеното име. 
Напр.: ФК 13 (София), Славия 1913 (София), Суворово 1 (Суворово), ИТД Гигант 

(Съединение) 
3.1.6. цялото или част от пълното юридическо име на клуба могат да се съкращават с 

инициали, спрямо общоприетата към настоящия времеви период традиция, както и 

според възприетата от самия клуб идентичност. Напр.: ФК 13 (София), а НЕ Футбол клуб 
13 (София), ЖСК (София), а НЕ Железничарски спортен клуб (София), ЦСКА (София), а НЕ 

Централен спортен клуб на армията (София) и др. 
 

3.2. Когато опростените имена на два или повече клуба от едно и също населено място 
съвпадат, то опростените имена на един или повече от тях се променят, така че да бъде 

избегнато това съвпадение 
3.2.1. Когато става въпрос за преименуван или започващ дейност клуб, чието име 

съвпада с друг, вече неразвиващ дейност клуб, то имената на клубовете в сезоните и 

състезанията, в които участват, не се изменят. Името на клуба, развиващ дейност в по-
кратък период от време се изменя на визитката му, както и във всички класации, 

ранглисти, многосезонни справки и др. подобни, като след опростеното му име се 
добавят оградени в наклонени скоби, годините на съществуването му. Ако клубът 

продължава да съществува към настоящия момент, то се изписва само годината на 
основаване, последвана с тире. Това предполага и че с течение на времето тази добавка 

да се премести от единия на другия клуб. Напр.: Академик /2015-2016/ (Варна). 
3.2.2. При дублиране на опростените имена на два или повече клуба, които развиват 

дейност в застъпващ се период от време, опростеното име на клуба, който развива 

дейност по-отдавна под това име се запазва. (т.е. ако по-стар клуб се преименува така, че 
това да доведе до дублиране на опростените имена с вече състезаващ се под това 

опростено име клуб, бил той и с по-кратка история; втория отново запазва опростеното 
си име). 

3.2.2.1. Опростеното име, което подлежи на промяна в следствие дублирането , се 
променя като към него се добавя някой от елементите от пълното юридическо име на 

клуба, които иначе биха били премахнати (по преценка, обикновено вида клуб (ФК, ПФК, 
ОФК и т.н.) или населеното място) 

3.2.2.2. При определяне дали се дублират опростените имена на два клуба по точка 3.2.2. 

се игнорира наличието на числа или години в опростеното име, освен ако в опростеното 
име на новия или новопреименувания клуб не присъства годината, от която клубът е 

основан/носи това име. Напр.: Марек (Дупница) и Марек 2007 (Дупница) не се дублират, 
тъй като Марек 2007 е основан през 2007 г. Светкавица 1922 (Търговище) и Светкавица 
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(Търговище) обаче представлява дублиране. Марек 1915 (Дупница) и Марек 1919 (Дупница) 

/при положение, че Марек 1919 възприема това име от 2018 г./ също представлява 
дублиране. 

3.2.2.3. Измененията, в опростеното име на клуб, възникнали по точка 3.2.2. остават в 
сила дори и ако клубът, заради когото са наложени тези изменения, спре да развива 

дейност. 
3.2.2.4. Ако при развиващи дейност два клуба с дублиращо се опростено име (в следствие 

на които опростеното име на единия е променено по точка 3.2.2. в същото населено 
място започне да развива трети клуб, чието име се дублира с опростеното име на някой 

от тях, то неговото опростено име трябва да се измени така, че да не съвпада с 

опростеното име на нито един от останалите клубове. 
3.2.2.5. Изключение от точка 3.2.2.4 се прави, когато в дадено населено място започне да 

развива дейност клуб, чието опростено име би се дублирало с клуб, който не развива 
дейност над 15 г. Тогава опростеното име на клуба подлежи на промяна по правилата на 

точка 3.2.1. без значение дали в града развиват дейност други клубове, които са имали 
дублиране на опростеното име с вече неразвиващия дейност клуб по точка 3.2.2. 

Хипотетичен пример: ако през 1980 г. се създаде клуб Пирин (Мелник), а през 1985 г. – клуб 
с дублиращо се опростено име, което поради това се изменя на ФК Пирин (Мелник), след 

което Пирин (Мелник) прекрати съществуването си през 1990 г.. То през 2005 г. друг клуб 

в града може да носи опростеното име Пирин (Мелник), дори и ФК Пирин (Мелник) да 
продължава да развива дейност. 

 
4. Промяна на опростеното име на клуб 

 
4.1. При преименуване или пререгистрация на един клуб, опростеното му име се изменя 

само ако промяната засяга някой от елементите, съставящи опростеното му име. 
Промяната на пълното юридическо име на клуба, както и процесите, свързани с тази 

промяна, се описват в съответните раздели на визитката на клуба. 

 
 


