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Абстракт
Настоящето изследване разглежда националните отличия на българските футболни
отбори в родното първенство. Главните категории на статистическия анализ са брой
отличия от официални и неофициални турнири, класифициране на трофеите, които
се считат за Национална купа, разпределение на клубните отличия по градове, анализиране на коефициента на успеваемост на българските отбори, подробен анализ на
успеваемостта на “ПФК Левски (София)”, “ПФК ЦСКА (София)” и “ПФК Лудогорец
(Разград)” и последно - анализ на дубълите и требълите на българските футболни отбори.
Статистическите данни са изложени в раздел “Статистика”. Преди това е представена
кратка история на българския футбол, обяснения по официалните трофейни турнири и
пълен списък на 26-те отбора, които са печелили национални отличия. Изследването
завършва със секция, която обобщава резултатите, и представя няколко интересни факта. Изследването не е рецензирано и е отворено за дискусии и по-нататъшни корекции
и надграждания.

I.

История

утболът е най-популярният спорт в
България. Представянето му в страната се извършва през 1893-1894 г. от
швейцарски учители по физкултура и носи
названието ритнитоп. Първият футболен
мач се играе във Варна, в Мъжката гимназия
през 1894. Първият футболен клуб е ученическият отбор “Искра”, основан през 1907 в
“Първа мъжка гимназия” (Класическата гимназия) в град София. В последствие през 1909
“Искра” е преименуван на “Футбол Клуб Савата”, наречен така в чест на Сава Киров - един
от пионерите на този спорт в София. През
1911 клубът е преименуван на “Раковски”, но
само две години по-късно дава началото на
друг футболен отбор с името “ФК‘13 (Футболен клуб 1913)” - име което отборът запазва
до 1944. През 1947 “ФК‘13” се обединява с
ФК “Юнак” и дава началото на ФК “Спартак”
(София).

Ф

Най-старите футболни клубове в България, които съществуват и до днес са “Тича

(Варна)” през 1909, “Ботев (Пловдив)” през
1912, “Славия (София)” през 1913 и “Левски
(София)” през 1914.
Футбол в България започва да се практукува организирано през 1924. Тогава е създадено първото българско футболно Държавно
първенство (с 10 отбора), което е на принципа на директните елиминации. Между 1937
и 1940 са направени опити за организация на
първенството в единна футболна група. Трите издания на така наречената “Национална
футболна дивизия” обаче не се причисляват
към историята на най-висшата футболна дивизия в България, т. нар. “А” футболна група.
Първенците от Държавното първенство с директни елиминации са се водили Шампиони
на България.
Между 1948 и 2000 футболното първенство в България е организирано в групов формат. Турнирът се нарича “А” Републиканска
футболна група, която през годините се е състояла от между 10 и 18 отбора. Форматът
на шампионата е преки двубои на всеки срещу всеки, като за победа се дават 3 точки,
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за равенство 1, а за загуба не се присъждат
точки. Изключение правят сезони 1984/1985,
1985/1986 и 1986/1987, когато за 0:0 също не
се присъждат точки.
С настъпването на новото хилядолетие
настъпват и сериозни промени във формата
на футбола в България. “A РФГ” е преименувана на “Висша професионална футболна
лига”. Лигата се запазва за 3 години(до 2003),
но всяка година с различен регламент. Участвали са 14 отбора.
Съвременният и най-последен формат на
най-висшия български футболен ешелон е “А”
Професионална футболна група. Новият турнир връща формата на “А РФГ” и включва
16 отбора на принципа всеки срещу всеки.
Първото издание на “А” Професионална футболна група е от сезон 2003/2004, като продължава до днес. Шампионът на групата се
счита за Шампион на България.

II.

Национални трофейни
турнири

Трофеен турнир е всеки футболен турнир, който завършва с излъчването на първенец, който получава официално признание
за своето постижение под формата на купа,
медали или подобно отличие.
Официален трофеен турнир e всеки
трофеен турнир, чието официално признание
е с държавен статут и включва отбори от организираните футболни дивизии. Към тази
графа се причисляват всички Официални
национални отличия, които представляват
Шампионската титла, Националната купа и
Суперкупата на страната.
Национален трофеен турнир e всеки
футболен турнир, който се организира и извършва на територията на Република България. Към тази графа се причисляват всички
официални отличия, като това включва
Шампионската титла, Царската купа, Купата
на Съветската армия, Купата на НРБ, Купата на България, Купата на БФС, Купата
на ПФЛ и Суперкупата на страната. Голяма част от тези отличия се припокриват с
Официалните национални отличия, но има и
2

няколко допълнителни, които не влизат към
предната категория, но се включват тук.
Българските турнири от най-висок футболен ранг са три: Турнир за Шампион на
България, Турнир за Националната купа и
Двубой за Суперкупата на България.

II.1

Турнир за
България

Шампион

на

Турнирът за Шампион на България е имал
два формата през годините. До 1944 той се
е наричал Държавно първенство и е бил на
принципа на директни елиминации. От 1948
форматът на турнира е единна елитна футболна група, съставена от между 10 и 18 отбора, които играят на принципа всеки срещу
всеки, и определят Шампиона на България.
В историята на българския футбол, до края
на сезон 2012/2013, са връчени общо 86 шампионски титли. От 1924, началото на организирания футбол в България, до 2013 шампиони не са били определяни само два пъти през 1927, когато шампионатът е прекъснат, и
през 1944, когато първенството не завършва.
Шампионската купа на България се нарича
също така “титла”. Шампионът на България
получава правото да участва в турнира за
Купата на европейските шампиони (КЕШ),
като първото участие датира през 1965. След
1993 турнирът е преименуван на Шампионска
лига.

II.2

Турнир
купа

за

Националната

Националната купа на България е български
футболен трофей, който се дава на крайния
победител във общонационален футболен турнир, организиран на принципа на директните
елиминации. През годините Националната купа се е решавала чрез турнири с различни
наименования: Царска купа (1938-1942), Купа на Съветската армия (1946-1990), Купа
на Народна Република България (1981-1990)
и Купа на България (1991-днес). В периода
1981-1990 са се провеждали два паралелни
национални турнира. За носители на Нацио-
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налната купа през 1981 и 1982 са се считали
победителите от турнира за Купата на Съветската армия, а от 1983 до 1990 победителите
от турнира за Купата на НРБ. Носителите
на Националната купа са имали право да
участват в европейския турнир за Купата на
носителите на купи (КНК) от 1983 до 1999, а
в последствие, Купа на УЕФА (1999-2009) и
Лига Европа (2010-днес).

II.2.1

Царска купа

Царската купа е български национален футболен трофей, връчван от Цар Борис III. Трофеят е основан за първи път през 1924, когато
е и първото издание на Държавното първенство. До 1937 година включително купата се
дава на шампиона в Държавното първенство и поради тази причина не се счита за
Национална купа. Между 1938 и 1942 турнирът е общонационален и има елиминационен
характер. Носителят на трофея от тези пет
издания се счита за носител на Националната
купа. През 1943 Царската купа се присъжда
на “Славия (София)”, но това няма статут на
национална купа, а през 1944 не се връчва.
След 1944 Царската купа престава да съществува.

II.2.2

Купа на Съветската армия

Купата на Съветската армия е български футболен трофей създаден през 1945 година. Той
е общонационален турнир на принципа на директните елиминации, който до 1982 е определял носителя на Националната купа. Освен
това победителят от турнира е придобивал
правото да участва в турнира за Купата на
носителите на купи (КНК). От 1983 до края
на турнира през 1990 победителят е имал
правото да участва в турнира за Купата на
УЕФА. Отборът с най-много Купи на Съветската армия е “Левски (София)” с 16 отличия,
следван от “ЦСКА (София)” с 13.

II.2.3

Купа на Народна Република
България

По случай 1300-та годишнина от създаването
на Първата българска държава се създава
национален футболен турнир за Купата на
НРБ. Право на участие са имали само отборите от “А” и “Б” футболни групи. Турнирът
е на принципа на директните елиминации. В
първите две години от създаването си, 1981 и
1982, победителят е получавал право за участие в турнира за Купата на УЕФА. От 1983
до края на турнира през 1990 победителят се
е считал за носител на Националната купа и
е придобивал правото да участва в турнира
за Купата на носителите на купи (КНК). Само три отбора са печелили Купата на НРБ:
най-много отличия има “ЦСКА (София)” с
6 отличия, “Левски (София)” с 3 отличия и
отборът на “Сливен” с едно отличие.
II.2.4

Купа на България

Политическите промени в страната през 1989
се отразяват и на футбола. По този начин от
името на турнира - Купа на Народна Република България отпадат двете думи Народна
Република и се преименува в турнир за Купата на България. Турнирът е на принципа на
директните елиминации и е общонационален всички футболни клубове, които са под егидата на Българския футболен съюз имат право
на участие. До сезон 2011/2012 победителите в срещите се определят в един мач, като
домакинът е винаги отборът от по-долната
дивизия, освен в случаите, когато отборите
са от една дивизия - тогава се гледа редът
при тегленето на жребия. Сезон 2012/2013 е
първият, в който всички елиминации се случват в два мача на принципа на размененото
гостуване, като важи правилото за гол на
чужд терен. Единствено финалната среща се
играе в един мач, на неутрален терен, и при
нея правилото за гол на чужд терен не важи.
Победителят от турнира за Купата на България получава правото да играе в турнира за
Купата на УЕФА до сезон 2008/2009, респективно в турнира Лига Европа след това. От
създаването му досега са раздадени 23 Купи
3
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на България. Най-много Купи на България
притежават отборите на “Левски (София)” с
9 отличия, “ЦСКА (София)” с 5 и “Литекс
(Ловеч)” с 4 отличия.

II.3

Двубой за Суперкупата на
България

Суперкупата на България е национален футболен трофей, който се връчва на победителя
от двубоя между носителя на Шампионската титла и носителя на Купата на България.
Когато шампионът и носителят на Купата са
един и същи отбор, тогава противник е втория
финалист за Купата на България. Трофеят
се решава в един мач, на неутрален терен, и
се организира преди началото на нов футболен сезон. Суперкупата е създадена за първи
път през 1989 година, когато е спечелена от
“ЦСКА (София)”. В последствие такава купа
не се връчва в период от 15 години до 2004,
когато двубоят е възстановен отново. Оттогава насам купата се връчва всяка година.
Суперкупата е била връчвана общо 10 пъти
досега, като най-много отличия имат “ЦСКА
(София)” 4 пъти и “Левски (София)” 3 пъти.

II.4

Други национални футболни турнири

През годините се провеждат още два значими общонационални турнира. Това са Купата
на БФС и Купата на Професионалната футболна лига. Те обаче не се причисляват към
официалните трофейни турнири и отличията
не се считат за Национални купи.
II.4.1

II.4.2

Купа на ПФЛ

Купата на Професионалната футболна лига се организира само три пъти - 1995, 1996
и 1997 година, когато най-горната футболна дивизия се нарича “Висша професионална
футболна лига”. В турнира участват само
професионалните български отбори, което го
класифицира като национален, но не и общонационален. Форматът на турнира е директни
елиминации и победителят му получава правото да играе в европейския турнир “Интертото”. Носителите на Купата на ПФЛ са “Етър
(Велико Търново)” през 1995 и “Нефтохимик
(Бургас)” през 1996 и 1997 година.

III.

Български футболни
клубове с трофеи

В историята на Българските футболни турнири, национални трофеи са печелили 23 отбора.
Общият брой на Националните отличия, които те са печелили, е 170. Броят на всички
национални отличията, които са спечелили, е
196. С Ψ са означени купите от националните турнири, които се считат за Национални
купи. Към тези се прибавят и трофеите от
турнира за Купата на България, които не са
означени с Ψ. Таблица, съдържаща данните
представени по-долу, се намира на страница 18. Таблицата е сортирана спрямо общия
брой национални отличия, при равенство според броя шампионски отличия и при ново
равенство според броя Национални купи.

Купа на БФС

Купата на БФС е общонационален български футболен турнир, който се провежда само веднъж през сезон 1990/1991. Турнирът
се създава като продължение на турнира за
Купата на Съветската армия, но не го наследява. Шампионът не получава европейска
квота. Победител в турнира става отборът на
“Етър (Велико Търново)”, който побеждава
отбора на “Нефтохимик (Бургас)” с 2:1 във
4

финален сблъсък, игран на градския стадион
в Сливен.

III.1

ЦСКА (София)

“ПФК ЦСКА (София)” е български футболен
клуб с общо 59 официални турнирни отличия,
от които 54 официални национални отличия.
Шампион на България за: 1948, 1951,
1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1961, 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973,
1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989,
1990, 1992, 1997, 2003, 2005, 2008. Общо 31
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титли, което прави “ЦСКА (София)” найтитулуваният български отбор.
Носител на Националната купа 19 пъти.
Носител на Суперкупата за: 1989, 2006,
2008, 2011. Общо 4 купи.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1951Ψ , 1954Ψ , 1955Ψ , 1961Ψ , 1965Ψ ,
1969Ψ , 1972Ψ , 1973Ψ , 1974Ψ , 1985, 1986, 1989,
1990. Общо 13 купи.
Носител на Купата на НРБ за: 1981,
1983Ψ , 1985Ψ , 1987Ψ , 1988Ψ , 1989Ψ . Общо 6
купи.
Носител на Купата на България за:
1993, 1997, 1999, 2006, 2011. Общо 5 купи.

III.2

Левски (София)

“ПФК Левски (София)” е български футболен клуб с 54 национални отличия, общо 60
официални турнирни отличия и 15 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1933, 1937,
1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968,
1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993,
1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009.
Общо 26 титли.
Носител на Националната купа 25 пъти, най-много от всички български отбори.
Носител на Суперкупата за: 2005, 2007,
2009. Общо 3 купи.
Носител на Царската купа за: 1933, 1937,
1942Ψ . Общо 3 купи.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1946Ψ , 1947Ψ , 1949Ψ , 1950Ψ , 1956Ψ ,
1957Ψ , 1959Ψ , 1967Ψ , 1970Ψ , 1971Ψ , 1976Ψ ,
1977Ψ , 1979Ψ , 1984, 1987, 1988. Общо 16 купи.
Носител на Купата на НРБ за: 1982,
1984Ψ , 1986Ψ . Общо 3 купи.
Носител на Купата на България за:
1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005,
2007. Общо 9 купи.
Други купи и отличия, които “ПФК Левски (София)” притежава във витрината си
са: Купа “Улпия Сердика” за 1926, 1930, 1931,
1932. Общо 4 купи. Първенец на София за

1923, 1924, 1925, 1929, 1933, 1937, 1942, 1943,
1945, 1946, 1948. Общо 11 пъти.

III.3

Славия (София)

“ПФК Славия (София)” е български футболен клуб с 14 национални отличия, общо 18
официални турнирни отличия и 13 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1928, 1930,
1936, 1939, 1941, 1943, 1996. Общо 7 титли.
Носител на Националната купа 7 пъти.
Носител на Царската купа за: 1928, 1930,
1936, 1943. Общо 4 купи.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1952Ψ , 1963Ψ , 1964Ψ , 1966Ψ , 1975Ψ ,
1980Ψ . Общо 6 купи.
Носител на Купата на България за:
1996. Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “ПФК Славия (София)” притежава във витрината си са:
първенец на София за 1922, 1923, 1926, 1927,
1928, 1930, 1932, 1934, 1936. Общо 9 пъти, Балканска купа за 1986, 1988. Общо 2 пъти. Купа
Интертото за 1977. Общо 1 път. Купа “Сали
Мугабе” (Зимбабве) през 1993. Общо 1 път.

III.4

Литекс (Ловеч)

“ПФК Литекс (Ловеч)” е български футболен
клуб с 9 официални турнирни отличия и 1 неофициално (или от турнири, които са местни
или вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1998, 1999,
2010, 2011. Общо 4 титли.
Носител на Националната купа 4 пъти.
Носител на Суперкупата за: 2010. Общо
1 купа.
Носител на Купата на България за:
2001, 2004, 2008, 2009. Общо 4 купи.
Други купи и отличия, които “ПФК Литекс (Ловеч)” притежава във витрината си
са: Купа "Норча"(Италия) през 2001. Общо 1
купа.
5
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III.5

Локомотив (София)

“ПФК Локомотив (София)” е български футболен клуб с 8 официални турнирни отличия
и 11 неофициални (или от турнири, които са
местни или вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1940, 1945,
1964, 1978. Общо 4 титли.
Носител на Националната купа 4 пъти.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1948Ψ , 1953Ψ , 1982Ψ . Общо 3 купи.
Носител на Купата на България за:
1995. Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “ПФК Локомотив (София)” притежава във витрината си
са: Балканската купа за 1973. Общо 1 купа.
Европейски железничарски шампион за 1961
и 1963. Общо 2 пъти. Носител на Железничарската купа на България за 1935, 1941, 1942,
1943, 1946, 1954, 1956, 1957. Общо 8 купи.

III.6

Ботев (Пловдив)

Шампион на България за: 2012 и 2013.
Общо 2 титли.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Суперкупата за: 2012. Общо
1 купа.
Носител на Купата на България за:
2012. Общо 1 купа.

III.8

Владислав (Варна)

“ФК Владислав (Варна)” е български футболен клуб с 3 национални отличия, общо 6
официални турнирни отличия и 2 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи). Клубът е основан през
1916 и престава да съществува през 1945, когато е обединен с “ФК Тича (Варна)” и дава
началото на “ПФК Черно Море (Варна)”.
Шампион на България за: 1925, 1926,
1934. Общо 3 титли.
Носител на Царската купа за: 1925, 1926,
1934. Общо 3 купи.
Други купи и отличия, които “ФК Владислав (Варна)” притежава във витрината си са:
Купа на Букурещ (Румъния) за 1926. Общо
1 купа. Шампион на Варна за 1925. Общо 1
път.

“ПФК Ботев (Пловдив)” е български футболен клуб с 4 национални отличия, общо 5
официални турнирни отличия и 16 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1929, 1967. Общо 2 титли.
Носител на Националната купа 2 пъти.
Носител на Царската купа за: 1929. Общо 1 купа.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1962Ψ , 1981Ψ . Общо 2 купи.
Други купи и отличия, които “ПФК Ботев
(Пловдив)” притежава във витрината си са:
Балканска купа за 1972. Общо 1 купа. Купа
“Тримонциум” за 1943, 1984, 1987, 1989. Общо
4 пъти. Първенец на Пловдив за 1926, 1929,
1930, 1931, 1937, 1940. Общо 6 пъти. Областен
първенец на Пловдив за 1929, 1930, 1937,1940,
1946. Общо 5 пъти.

“ПФК Берое (Стара Загора)” е български футболен клуб с 3 официални турнирни отличия
и 4 неофициални (или от турнири, които са
местни или вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1986. Общо 1
титла.
Носител на Националната купа 2 пъти.
Носител на Купата на България за:
2010, 2013. Общо 2 купи.
Други купи и отличия, които “ПФК Берое
(Стара Загора)” притежава във витрината си
са: Балканската купа за 1968, 1969, 1982, 1984.
Общо 4 пъти.

III.7

III.10

Лудогорец (Разград)

“ПФК Лудогорец (Разград)” е български футболен клуб с 4 официални турнирни отличия.
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Берое (Стара Загора)

Спартак (Пловдив)

“ПФК Спартак (Пловдив)” е български футболен клуб с 2 официални турнирни отличия.
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Шампион на България за: 1963Ψ . Общо
1 титла.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Купата на Съветската артмия за: 1958. Общо 1 купа.

III.11

АС-23 (София)

“Атлетик-Слава ’23” е български футболен
клуб с 2 официални турнирни отличия и 4 неофициални (или от турнири, които са местни
или вече несъществуващи). “АС-23” е основан
през 1923 и съществува до 9 ноември 1944 г,
когато е обединен с “Шипка-Победа” и “Спартак (Подуене)” под името “Чавдар (София)”.
Шампион на България за: 1931. Общо 1
титла.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Царската купа за: 1941Ψ . Общо една купа. През 1931 “АС-23” трябва да
получи Царската купа отново, но тя не е връчена, тъй като победителят в последния мач
на Държавното първенство е определен служебно: “АС-23” губи мача си срещу “Шипченски сокол” (Спартак Варна) с 2:1, когато 17
минути преди края на мача Борислав Габровски от “АС-23” влиза много остро в краката
на играч от “Шипченски сокол”, и варненци
остават с 10 човека (смени по това време не
са разрешени). “Шипченски сокол” настояват
Габровски да бъде отстранен, но съдията не
уважава претенциите, при което варненци напускат терена. Мачът е присъден служебно с
3:0 в полза на “АС-23” с което отборът става
държавен първенец.
Други купи и отличия, които “АС-23 (София)” притежава във витрината си са: шампион на София за 1931, 1938 и 1944. Общо 3
пъти. Купа "Улпия Сердика"за 1933. Общо 1
път.

III.12

Локомотив (Пловдив)

“ПФК Локомотив (Пловдив)” е български
футболен клуб с 2 национални отличия, общо
3 официални турнирни отличия и 2 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи).

Шампион на България за: 2004. Общо 1
титла.
Носител на Суперкупата за: 2004. Общо
1 купа.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1983. Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “ПФК Локомотив (Пловдив)” притежава във витрината
си са: Първенец на Южнобългарска футболна дивизия за 1941. Общо 1 път. Албена Къп
за 2006. Общо 1 купа.

III.13

ФК-13 (София)

“Футбол Клуб 1913 (София)” е български футболен клуб с 2 официални турнирни отличия.
Съществува от 1913 до 1944, когато се обединява с “ФК Юнак” и футболните клубове на
МВР под името “Спартак (София)”.
Носител на Националната купа 2 пъти.
Носител на Царската купа за: 1938Ψ и
1940Ψ . Общо 2 купи.

III.14

Етър (Велико Търново)

“ПФК Етър (Велико Търново)” е български
футболен клуб с общо 3 официални турнирни отличия, от които общо едно национално
отличие.
Шампион на България за: 1991. Общо 1
титла.
Носител на Купата на БФС за: 1991. Общо 1 купа.
Носител на Купата на ПФЛ за: 1995.
Общо 1 купа.

III.15

Спартак (Варна)

“ПФК Спартак (Варна)” е български футболен клуб с едно национално отличие, общо 2
официални турнирни отличия и 3 неофициални (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи).
Шампион на България за: 1932. Общо 1
титла.
Носител на Царската купа за: 1932. Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “ПФК Спартак (Варна)” притежава във витрината си са:
7
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Купа на Варна за 1927. Общо 1 купа. Шампион на Варненска окръжна спортна област
за 1929 и 1944. Общо 2 пъти.

Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Купата на НРБ за: 1990Ψ .
Общо 1 купа.

III.16

III.19

Спортклуб (София)

“Спортклуб (София)” е български футболен
клуб с едно национално отличие, общо 2 официални турнирни отличия и 1 неофициално
(или от турнири, които са местни или вече несъществуващи). “Спортклуб” е основан през
1919 и съществува до 25 октомври 1944 г, когато се обединява със столичните клубове “Сокол (Ючбунар)”, “Акоах (пл. Възраждане)”
и “Възраждане (гара Сердика)” под името
Септември.
Шампион на България за: 1935. Общо 1
титла.
Носител на Царската купа за: 1935. Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “Спортклуб
(София)” притежава във витрината си са: Победител в Софийското първенство за 1935
година. Общо 1 отличие.

III.17

Тича (Варна)

“ФК Тича (Варна)” е български футболен
клуб с 1 официално турнирно отличие и 4 неофициални (или от турнири, които са местни
или вече несъществуващи). “ФК Тича” е основан през 1909 и съществува до 1945 г, когато
е обединен с “Владислав (Варна)” под името
“Тича-Владислав ’45” - отборът, който дава
началото на “ПФК Черно Море (Варна)”.
Шампион на България за: 1938. Общо 1
титла.
Други купи и отличия, които “ФК Тича
(Варна)” притежава във витрината си са: Купа на Букурещ (Румъния) през 1925. Общо 1
купа. Шампион на Варна за 1935, 1936, 1943.
Общо 3 пъти.

“Шипка (София)” е български футболен клуб
с 1 официално турнирно отличие и 1 неофициално (или от турнири, които са местни или
вече несъществуващи). Съществува от 1923
до 1945, когато е обединен с “АС-23” и “Цар
Борис III” в “Чавдар (София)”.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Царската купа за: 1939Ψ . Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “Шипка (София)” притежава във витрината си са: Купа
“Улпия Сердика” за 1937. Общо 1 купа.

III.20

ФК Сливен

“ФК Сливен” е български футболен клуб с 1
официално турнирно отличие. Съществува от
1949 до 2000, когато е преобразуван в “ОФК
Сливен 2000”.
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Септември (София)

“ФК Септември (София)” е български футболен клуб с 1 официално турнирно отличие
и 1 неофициално (или от турнири, които са
местни или вече несъществуващи).
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1960Ψ . Общо 1 купа.
Други купи и отличия, които “ФК Септември (София)” притежава във витрината си са:
Шампион на I-ва Софийска дивизия за 1948.
Общо 1 отличие.

III.21

Марек (Дупница)

“ПФК Марек (Дупница)” е български футболен клуб с 1 официално турнирно отличие.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1978Ψ . Общо 1 купа.

III.22
III.18

Шипка (София)

Спартак (София)

“Спартак (София)” е български футболен
клуб с 1 официално турнирно отличие. Съществува от 1947 до 22 януари 1969 г, когато
се обединява с “Левски София” под името
“ДФС Левски Спартак”. Въпреки това “ПФК
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Левски (София)” не наследява успехите му.
Отборът е възстановен през 1990 година.
Носител на Националната купа 1 път.
Носител на Купата на Съветската армия за: 1968Ψ . Общо 1 купа.

III.23

Нефтохимик (Бургас)

“ПФК Нефтохимик (Бургас)” е български
футболен клуб с 2 официални турнирни отличия и 3 неофициални (или от турнири, които
са местни или вече несъществуващи).
Носител на Купата на ПФЛ за: 1996 и
1997. Общо 2 купи.
Други купи и отличия, които “ПФК Нефтохимик (Бургас)” притежава във витрината
си са: Купа на Аматьорската футболна лига
за 2011. Общо 1 купа. Работнически шампион за 1978. Общо 1 път. Албена Къп за 2005.
Общо 1 купа.

IV.
IV.1

Статистика

Общо отличия

Данните с броя трофеи на българските отбори, анализирани по-долу са представени в
Таблица 1 на страница 18.
Отборите с най-много национални отличия (Шампионски титли, Национални купи
и Суперкупи) са “ПФК ЦСКА (София)” и
“ПФК Левски (София)”. Двата клуба имат
по равно 54 трофея. От тези отличия наймного шампионски титли има “ПФК ЦСКА
(София)” - 31, най-много национални купи
има “ПФК Левски (София)” - 25 и най-много
Суперкупи има пак “ПФК ЦСКА (София)” 4. Определяне броя на националните купи е
обяснен подробно в следващия подраздел.
Когато под внимание се взимат всички
официални отличия, на първо място се подрежда отборът на “ПФК Левски (София)” с
60, на второ място отборът на “ПФК ЦСКА
(София)” с 59 и на трето място отборът на
“ПФК Славия (София)” с 18.
Отличията в графа “Всичко” не се взимат
под внимание в определяне на официално
подреждане, защото информацията в колона
“Други” е непълна и неофициална.

От статистиката става ясно, че “ПФК Левски (София)”, “ПФК ЦСКА (София)” и “ПФК
Славия (София)” притежават 71.76% от националните отличия на страната (Шампионската титла, Националната купа и Суперкупата).
Също така трите отбора притежават 69.90%
от всички официални титли и купи, за които е имало държавни турнири през годините
(Ш, ЦК, КСА, К на НРБ, К на Б, К на БФС,
К на ПФЛ и СК). Тези данни са изложени
във Фигура 1 на страница 10 и Фигура 2 на
страница 11.
Подробно представяне на тези данни за
всички отбори е предоставено в следващата
таблица.

Клуб
ЦСКА
Левски
Славия
Литекс
Локо Сф
Ботев Пд
Лудогорец
Владислав Вн
Берое
Спартак Пд
АС-23 Сф
Локо Пд
ФК-13 Сф
Етър
Спартак Вн
Спортклуб Сф
Тича Вн
Сливен
Шипка Сф
Септември Сф
Марек
Спартак Сф
Нефтохимик
Общо

ОНО
54
54
14
9
8
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
170

%ОНО
31.76
31.76
8.24
5.29
4.71
2.35
2.35
1.76
1.76
1.18
1.18
1.18
1.18
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.00
100.00

ВОО
59
60
18
9
8
5
4
6
3
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
196

%ВОО
30.10
30.61
9.18
4.59
4.08
2.55
2.04
3.06
1.53
1.02
1.02
1.53
1.02
1.53
1.02
1.02
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
1.02
100.00

Легенда: ОНО = Официални национални отличия, което включва Ш, НК и СК. %
ОНО представлява процента от ОНО. ВОО
= Всички официални отличия (без Други),
които са Ш, ЦК, КСА, КНРБ, КБ, КБФС,
9
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Фигура 1: Левски, ЦСКА и Славия притежават 71.76% от националните отличия (Ш, НК, СК).

КПФЛ и СК. % ВОО представлява процента
от ВОО.

IV.2

Национална купа

За определяне на броя на Националните купи
се взима под внимание значението на следните четири турнира през годините: Царска
купа, Купа на Съветската армия, Купа на
НРБ и Купа на България. Тези турнири са
решавали Националната купа в съответните
години: Царска купа от 1938 до 1942, Купа
на Съветската армия от 1946 до 1982, Купа
на Народна Република България от 1983 до
1990 и Купа на България от 1991 до днес.
Спечелените Национални купи от всички
23 отбора, включени в това изследване, са
представени в Таблица 2 на страница 19.

IV.3

По градове

Отличията на отборите по градове са представени в следващата таблица. От нея става
ясно, че най-много футболни отличия имат
отборите от София: 138 официални национални отличия и 154 общо официални отличия.
Това прави 81.18%, респективно 78.57% от
отличията. На второ място се нарежда Ловеч
с 9 ОНО и 9 ВОО (5.29%, респ. 4.59%) и на
трето място се нарежда Пловдив с 8 ОНО и
10

10 ВОО (4.71%, респ. 5.10%).
Графики, представящи информацията, са
изложени във Фигури 3 на страница 11, 4 на
страница 12 и 5 на страница 12.
Легенда: ОНО = Общо национални отличия (Ш, НК, СК). ВОО = Всички официални
отличия (Ш, ЦК, КСА, КНРБ, КБ, КБФС,
КПФЛ, СК).

Град
София
Ловеч
Пловдив
Варна
Разград
Стара Загора
Велико Търново
Сливен
Дупница
Бургас
Общо

IV.4

Клубове
10
1
3
3
1
1
1
1
1
1
23

ОНО
138
9
8
5
4
3
1
1
1
0
170

ВОО
154
9
10
9
4
3
3
1
1
2
196

Отличия на година

Следващата таблица представя математическото отношение колко отличия (титли/купи)
печели всеки отбор на година. За да се изчисли правилно този коефициент, се имат
предвид годината на създаване на клуба и
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Фигура 2: Левски, ЦСКА и Славия притежават 69.90% от всички официални отличия (Ш, ЦК,
КСА, КНРБ, КБ, КБФС, КПФЛ, СК).

Фигура 3: Разпределение на (Ш + НК + СК) по градове.

годината на приключването му (ако той не
съществува, в противен случай се взема настоящата година). Периодът на съществуването
е разликата между двете години. След това
броят отличия (ОНО и ВОО) се разделят на
годините на клуба и полученото отношение
представлява коефициентът Отличия на година. Данните са изложени в Таблица 3 на
страница 20.
Отборите с най-много отличия на година са “ПФК ЦСКА (София)”, “ПФК Левски
(София)” и “ПФК Лудогорец (Разград)”. От
данните излиза, че “ПФК ЦСКА (София)”
печели минимум 4 отличия на всеки 5

години. За “ПФК Левски (София)” статистиката казва, че отборът печели минимум
1 отличие на всеки 2 години, а за “ПФК
Лудогорец (Разград)” минимум 1 отличие
на всеки 3 години съществуване.

IV.5

Успеваемост

Успеваемост е понятие, което обозначава промяната в коефициента на печелене на титли
(обяснен в предишната секция) през годините.
Изчислява се по формулата:
Коеф =

спечелени отличия до определена година
възраст на клуба до съответната година
11
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Фигура 4: Разпределение на всички официални отличия по градове.

Фигура 5: Брой клубове от представените градове.

В този смисъл коефициентът представлява
отношението отличия на година към дадена
година.

данните показват, че отборът остава на доста
високо ниво, и до момента е с най-високия коефициент на успеваемост. (Фигура 6, стр. 14)

В тази секция е разгледана успеваемостта
на трите отбора с най-голям коефициент от
Таблица 3 на страница 20, а именно отборите на “ПФК ЦСКА (София)”, “ПФК Левски
(София)” и “ПФК Лудогорец (Разград)”. От
графиките се вижда, че с най-голяма успеваемост е отборът на “ПФК ЦСКА (София)”,
задържаща се предимно между 0.85 и 1.15.
Това означава, че “ПФК ЦСКА (София)” има
постоянство в печеленето на национални отличия. От статистиката обаче се вижда негативната тенденция клубът да понижава своя
коефициент заради по-малкото отличия, които печели в последните години. Въпреки това

Втората графика (Фигура 7, стр. 14) представя отборът на “ПФК Левски (София)”, от
която се вижда, че успеваемостта на клубът
е сравнително постоянна, макар и не толкова
висока като тази на “ПФК ЦСКА (София)”.
Статистиката обаче показва, че “ПФК Левски
(София)” бавно, но с позитивна тенеденция
се представя все по-добре през годините. От
графиката се вижда, че има леки периоди
на спад през годините, но след това следват
периоди на сериозни успехи, които преодоляват влиянието на спадовете в цялостната
картина на представянето на отбора. В такъв
спад се намира отборът и в момента, но при

12
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преекспониране на данните следва, че “ПФК
Левски (София)” би трябвало да навлезе във
възход в близкото бъдеще.
Третата графика (Фигура 8, стр. 15) представя отборът на “ПФК Лудогорец (Разград)”.
Данните показват рязко израстване на клуба
в последните две години вследствие на коренна промяна в амбициите и възможностите на
отбора. За момента “ПФК Лудогорец (Разград)” се движи с бързи темпове към печелене
на все повече отличия и трупане на коефициент на успеваемост. Ако темповете се задържат, отборът би могъл да настигне “ПФК
ЦСКА (София)” и “ПФК Левски (София)”
по коефициент на успеваемост в близките 4-7
години. Това може да стане възможно заради
сравнително младата възраст на клуба, но е
в силна зависимост от политиката на управлението и спортно-техническото представяне
на отбора в българските турнири.

IV.6

Дубъли и требъли

Дубъл е понятие, което във футбола означава спечелването на два трофея.
Требъл е понятие, което във футбола означава спечелването на три трофея.
От българските отбори само 10 са постигали дубъли през годините. Това са “ЦСКА (София)”, “Левски (София)”, “Славия (София)”, “Литекс (Ловеч)”, “Ботев (Пловдив)”,
“Владислав (Варна)”, “Локомотив (Пловдив)”,
“Етър (Велико Търново)”, “Спартак (Варна)”
и “Спортклуб София”. В някои специални случаи става въпрос за дубъл от типа: шампионска титла и Царска купа, но в ранните години
на шампионата Царската купа се е връчвала
на победителя от Държавното първенство без
турнир. Други случаи има когато отбор печели шампионската титла и Купата на Съветската армия, когато турнирът е неофициален.
Въпреки че такива случаи се различават в някаква степен от съвременните разбирания за
“дубъл”, в това изследване всички официални
купи от национални турнири и първенства
са взети с еднаква тежест при определяне на
понятията “дубъл” и “требъл”. В този смисъл
отбор с точно два национални трофея има

“дубъл” за съответната година, а отбор с три
- “требъл”.
В този смисъл първият български отбор,
който печели дубъл, е “Ботев (Пловдив)”. Клубът постига това през 1929, когато печели
шампионата на страната и получава Царската купа.
От българските отбори само 2 са постигали требъл. Това са “Левски (София)” с
два требъла (най-много) и “Лудогорец (Разград)” с един. “ПФК Левски (София)” постига
требъл през 1984, когато печели шампионската титла, Купата на Съветската армия и
Купата на НРБ, и през 2007, когато печели
шампионската титла, Купата на България и
Суперкупата на страната. Постижението от
1984 е и първият требъл в историята на
българския футбол.
Интересен е требълът на “Лудогорец (Разград)”, чийто отбор постига това през 2012
също със спечелването на шампионската титла, Купата на България и Суперкупата. Полюбопитен обаче е фактът, че отборът постига
това в първия си сезон в “А” група. Никой
друг български отбор не е постигал това.
Най-интересен е случаят на “ПФК ЦСКА
(София)”, който печели четири национални
отличия през сезон 1988/1989. Това са шампионската титла, Купата на Съветската армия,
Купата на НРБ (считаща се за Национална
купа, но в неофициален турнир) и Суперкупата на страната в първото й издание. Постижението на “ЦСКА (София)” е в известна степен
недостижимо, тъй като съвременният формат на българските първенства не предполага
печеленето на повече от 3 отличия за сезон.
Тези данни са представени в Таблица 4 на
страница 21.

V.
V.1

Обобщения

Факти

За 120-те години футбол в България и 89 години организирани първенства 23 български
отбора са спечелили общо 196 национални
футболни трофея.
• 87 шампиона на България
13
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Фигура 6: Коефициент на успеваемост на “ПФК ЦСКА (София)”.

Фигура 7: Коефициент на успеваемост на “ПФК Левски (София)”.

• 73 Национални купи
• 10 Суперкупи
• 170 официални национални отличия
(ОНО) и 196 всички официални отличия (ВОО).
• “ЦСКА (София)” е най-титулуваният
отбор в България с 31 шампионски титли
• “Левски (София)” има най-много Национални купи - 25
• “ЦСКА (София)” има най-много Суперкупи - 4
• “ЦСКА (София)”, “Левски (София)” и
“Славия (София)” са трите отбора с най14

много отличия в България. Притежават
общо 71.76% от раздадените отличия в
турнирите.
• Столицата е най-добре представена в
българските футболни турнири. В столицата са се съзтезавали (се сътезават)
10 отбора, които са печелили купи, и
81.18% от спечелените отличия са отлишли при отбори от столицата. Останалите градове имат общо 13 отбора с
отличия, но тези отбори са спечелили
само 18.82% от купите.
• “ЦСКА (София)”, “Левски (София)” и
“Лудогорец (Разград)” са отборите с найвисок коефициент на успеваемост, който
се изчислява като отношение на наци-
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Фигура 8: Коефициент на успеваемост на “ПФК Лудогорец (Разград)”.

оналните отличия на един отбор спрямо възрастта му. “ЦСКА (София)” има
най-висок коефициент - 0.83, “Левски
(София)” - 0.55 и “Лудогорец (Разград)”
- 0.33
• “Левски (София)” е с най-голямо постоянство на успеваемост. Въпреки че
периодично навлиза в периоди на неуспехи, тези периоди са кратковременни
и до момента винаги са били следвани
от периоди на силни успехи.
• Отборът на “ЦСКА (София)” има бавно
понижаващ се коефициент, но въпреки
това до момента най-висок от всички.
• 10 отбора в България са постигали дубъли.
• “Ботев (Пловдив)” е първият български
отбор с дубъл.
• “Лудогорец (Разград)” е единственият
отбор, който още при влизането си в “А”
група печели требъл.
• “Левски (София)” е първият български
отбор, който печели требъл и е отборът
с най-много требъли - 2.
• “ЦСКА (София)” е единственият български отбор печелил 4 държавни трофея в един сезон.

V.2

Бележки

Това изследване взима предвид само националните отличия на българските клубни отбори. Представянето на родните футболни
отбори в чужбина също е повод за гордост с
някои много силни периоди, особено през 70те и 80-те. Спечелването на престижен международен трофей обаче все още не е факт и
остава като едно от най-силните очаквания и
надежди на феновете на футбола в България.
Анализираните данни са събрани от множество статии в българската версия на “Уикипедия”. Авторът разбира, че “Уикипедия”
не е официален научен източник, но разчита
на фактологическата вярност на предоставената информация. Авторът е отворен към
дискусии на данните с лица, които могат да
представят достоверна научна информация, и
към дискусии относно получените резултати.
За контакти използвайте имейла посочен в
заглавието на изследването.

VI.

Бъдещи изследвания

Събраната информация може да бъде тълкувана по още допълнителни критерии. Графики с коефициентите на успеваемост могат да
бъдат получени за всички отбори. Също така
информацията може да бъде разширена да
включва резултати от мачове в първенството
или двубои като “Вечното дерби”, “Битката
за Пловдив”, “Битката за Тракия” и др. Тези
15
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данни биха могли да дадат още по-пълна и
по-интересна картина относно представянето
на българските футболни отбори в отделните

VII.
VII.1

дивизии и в българските турнири.

Литература

История и турнири

• Уикипедия, История на българския футбол:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Български_футбол
• Уикипедия, “А” футболна група и шампиони:
http://bg.wikipedia.org/wiki/„А“_футболна_група
• Уикипедия, Националната купа:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Националната_купа
• Уикипедия, Купа на България:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Купа_на_България
• Уикипедия, Суперкупа на България:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Суперкупа_на_България
• Уикипедия, Царска купа:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Царска_купа
• Уикипедия, Купа на Съветската армия:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Купа_на_Съветската_армия
• Уикипедия, Купа на Народна Република България:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Купа_на_НРБ
• Уикипедия, Купа на Българския футболен съюз:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Купа_на_БФС
• Уикипедия, Купа на Професионалната футболна лига:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Купа_на_Професионалната_футболна_лига

VII.2

История и клубове

• Уикипедия, ПФК ЦСКА (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_ЦСКА_(София)
• Уикипедия, ПФК Левски (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Левски_(София)
• Уикипедия, ПФК Славия (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Славия
• Уикипедия, ПФК Литекс (Ловеч):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Литекс_(Ловеч)
• Уикипедия, ПФК Локомотив (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Локомотив_(София)
16
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• Уикипедия, ПФК Ботев (Пловдив):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Ботев_(Пловдив)
• Уикипедия, ПФК Лудогорец (Разград):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Лудогорец_1945_(Разград)
• Уикипедия, ФК Владислав (Варна):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Владислав_(отбор)
• Уикипедия, ПФК Берое (Стара Загора):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Берое_(Стара_Загора)
• Уикипедия, ФК Спартак (Пловдив):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Спартак_(Пловдив)
• Уикипедия, ФК АС-23 (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/АС‘23
• Уикипедия, ПФК Локомотив (Пловдив):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Локомотив_(Пловдив)
• Уикипедия, ФК-13 (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ФК‘13
• Уикипедия, ПФК Етър (Велико Търново):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Етър_(Велико_Търново)
• Уикипедия, ФК Спартак (Варна):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Спартак_(Варна)
• Уикипедия, Спортклуб (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Спортклуб_(София)
• Уикипедия, ФК Тича (Варна):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ФК_Тича
• Уикипедия, ФК Сливен:
http://bg.wikipedia.org/wiki/ФК_Сливен
• Уикипедия, ФК Шипка (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Шипка_(София)
• Уикипедия, ФК Септември (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Септември_(София)
• Уикипедия, ПФК Марек Дупница:
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Марек_(Дупница)
• Уикипедия, ФК Спатак (София):
http://bg.wikipedia.org/wiki/Спартак_(София)
• Уикипедия, ПФК Нефтохимик (Бургас):
http://bg.wikipedia.org/wiki/ПФК_Нефтохимик_(Бургас)
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Клуб
ЦСКА (София)
Левски (София)
Славия (София)
Литекс (Ловеч)
Локомотив (София)
Ботев (Пловдив)
Лудогорец (Разград)
Владислав (Варна)
Берое (Стара Загора)
Спартак (Пловдив)
АС-23 (София)
Локомотив (Пловдив)
ФК-13 (София)
Етър (Велико Търново)
Спартак (Варна)
Спортклуб (София)
Тича (Варна)
Сливен
Шипка (София)
Септември (София)
Марек (Дупница)
Спартак (София)
Нефтохимик (Бургас)
ОБЩО

Ш
31
26
7
4
4
2
2
3
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
87

НК
19
25
7
4
4
2
1
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
73

СК
4
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

ОНО
54
54
14
9
8
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
170

ЦК
0
3
4
0
0
1
0
3
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
17

КСА
13
16
6
0
3
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
45

К на НРБ
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10

К на Б
5
9
1
4
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23

К на БФС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

К на ПФЛ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3

ВОО
59
60
18
9
8
5
4
6
3
2
2
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
196

Др.
0
15
13
1
11
16
0
2
4
0
4
2
0
0
3
1
4
0
1
1
0
0
3
81

Таблица 1: Трофеи на българските клубни отбори
Ш: Шампион, НК: Национална купа, СК: Суперкупа, ОНО: Общо национални отличия, ЦК: Царска Купа,
КСА: Купа на Съветската армия, К на НРБ: Купа на НРБ, К на Б: Купа на България,
К на БФС: Купа на БФС, К на ПФЛ: Купа на ПФЛ, ВОО: Всички официални отличия, Др.: Други отличия и купи
ОНО = Ш + НК + СК
ВОО = Ш + СК + ЦК + КСА + К на НРБ + К на Б + К на БФС + К на ПФЛ
Всичко = ВОО + Др.
Таблицата е подредена по следния начин: първо според ОНО, при равенство според Ш, при ново равенство според НК

Всичко
59
75
31
10
19
21
4
8
7
2
6
5
2
3
5
3
5
1
2
2
1
1
5
277
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Клуб
Левски (София)
ЦСКА (София)
Славия (София)
Локомотив (София)
Литекс (Ловеч)
Ботев (Пловдив)
Берое (Стара Загора)
ФК-13 (София)
Спартак (Пловдив)
Септември (София)
Марек (Дупница)
Спартак (София)
Лудогорец (Разград)
АС-23 (София)
Сливен
Шипка (София)
Владислав (Варна)
Локомотив (Пловдив)
Етър (Велико Търново)
Спартак (Варна)
Спортклуб (София)
Нефтохимик (Бургас)
Тича (Варна)
Общо

ЦК
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5

КСА
13
9
6
3
0
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37

К на НРБ
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8

К на Б
9
5
1
1
4
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23

ОНК
25
19
7
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
73

Таблица 2: Носители на Националната купа
ЦК: Царска купа, КСА: Купа на Съветската армия, К на НРБ: Купа на НРБ,
К на Б: Купа на България, ОНК: Общо Национални купи
ОНК = ЦК + КСА + К на НРБ + К на Б
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Клуб
ЦСКА (София)
Левски (София)
Лудогорец (Разград)
Славия (София)
Владислав (Варна)
Литекс (Ловеч)
Локомотив (София)
АС-23 (София)
ФК-13 (София)
Шипка (София)
Спортклуб (София)
Ботев (Пловдив)
Берое (Стара Загора)
Спартак (Пловдив)
Тича (Варна)
Локомотив (Пловдив)
Сливен
Марек (Дупница)
Спартак (София)
Септември (София)
Етър (Велико Търново)
Спартак (Варна)
Нефтохимик (Бургас)
ОБЩО

Създ.
1948
1914
2001
1913
1916
1921
1929
1923
1913
1923
1919
1912
1916
1947
1909
1926
1949
1947
1947
1944
1924
1918
1962

Прикл.

1945

1944
1944
1945
1944

1945

Възраст
65
99
12
100
29
92
84
21
31
22
25
101
97
66
36
87
64
66
66
69
89
95
51

ОНО
54
54
4
14
3
9
8
2
2
1
1
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0
170

Таблица 3: Отличия на година
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ОНО/г.
0.8308
0.5455
0.3333
0.1400
0.1034
0.0978
0.0952
0.0952
0.0645
0.0455
0.0400
0.0396
0.0309
0.0303
0.0278
0.0230
0.0156
0.0152
0.0152
0.0145
0.0112
0.0105
0.0000

ВОО
59
60
4
18
6
9
8
2
2
1
2
5
3
2
1
3
1
1
1
1
3
2
2
196

ВОО/г.
0.9077
0.6061
0.3333
0.1800
0.2069
0.0978
0.0952
0.0952
0.0645
0.0455
0.0800
0.0495
0.0309
0.0303
0.0278
0.0345
0.0156
0.0152
0.0152
0.0145
0.0337
0.0211
0.0392
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Клуб
ЦСКА

Левски

Лудогорец
Славия
Владислав
Литекс
Локо Пд
Етър
Спортклуб
Спартак Вн
Ботев Пд

Дубъл/Требъл
1951 - Ш, КСА; 1954 - Ш, КСА; 1955 - Ш, КСА; 1961 Ш, КСА; 1969 - Ш, КСА; 1972 - Ш, КСА; 1973 - Ш, КСА;
1981 - Ш, КНРБ; 1983 - Ш, КНРБ; 1985 - КСА, КНРБ;
1987 - Ш, КНРБ; 1989 - Ш, КСА, КНРБ, СК; 1990 Ш, КСА; 1997 - Ш, КБ; 2006 - КБ, СК; 2008 - Ш, СК;
2011 - КБ, СК
1933 - Ш, ЦК; 1937 - Ш, ЦК; 1942 - Ш, ЦК; 1946 - Ш,
КСА; 1947 - Ш, КСА; 1949 - Ш, КСА; 1950 - Ш, КСА;
1970 - Ш, КСА; 1977 - Ш, КСА; 1979 - Ш, КСА; 1984 Ш, КСА, КНРБ; 1988 - Ш, КСА; 1994 - Ш, КБ; 2000
- Ш, КБ; 2002 - Ш, КБ; 2005 - КБ, СК; 2007 - Ш, КБ,
СК; 2009 - Ш, СК
2012 - Ш, КБ, СК
1928 - Ш, ЦК; 1930 - Ш, ЦК; 1936 - Ш, ЦК; 1943 - Ш,
ЦК; 1996 - Ш, КБ
1925 - Ш, ЦК; 1926 - Ш, ЦК; 1934 - Ш, ЦК
2010 - Ш, СК
2004 - Ш, КБ
1991 - Ш, КБФС
1935 - Ш, ЦК
1932 - Ш, ЦК
1929 - Ш, ЦК

Общо
16 дубъла и
1 път четири
купи

16 дубъла и
2 требъла

1 требъл
5 дубъла
3
1
1
1
1
1
1

дубъла
дубъл
дубъл
дубъл
дубъл
дубъл
дубъл

Таблица 4: Дубъли и требъли
Ш: шампионска титла, ЦК: Царска купа, КСА: Купа на Съветската армия,
КНРБ: Купа на НРБ, КБФС: Купа на БФС, КБ: Купа на България, СК: Суперкупа
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