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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 
 

 
СИСТЕМА 

от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други изтoчници 
 

1. Oбщи разпоредби 
1.1. В разпределението на средствата за подпомагане дейността на баскетболните клубове (БК) имат право 
да вземат участие само тези клубове, които са взели участие в Държавните първенства (ДП) на България и имат 
картотекиран  не по-малко от 30 състезатели. Последното изискване не се отнася за новорегистрираните БК. поне 
един отбор във възрастова група до 12 г. или по-висока  
1.2. До 25 % от общата набрана сума се разпределя диференцирано към БК, осигуряващи обучението и 
подготовката на отбори за подрастващи. 
 

2. Основни показатели 
2.1. Класиране на представителните отбори в държавното първенство и купите на БФБ. 
Таблица № 1 ЗА ЖЕНИ И МЪЖЕ 

Класиране ДП Агр. Мъже, жени Купа БФБ 
1 250 150 
2 200 130 
3 160 120 
4 120 110 
5 100 100 
6 80 80 
7 60 70 
8 50 60 

  
 Таблица 1  А групи Жени и Мъже 

Класиране точки 
1 250 
2 200 
3 160 
4 120 
5 100 
6 80 
7 60 

8 - последно 50 
 
 Таблица 2  Точки за Купи, организирани от БФБ 

Класиране 
място 

Купа 
България 

Жени/Мъже 

Купа БФБ 
А групи 

жени/мъже 
1 150 100 
2 130 80 
3 120 70 
4 110 60 

 
 2.1.1. При провеждане на Купи за подрастващи, всичките участващи отбори получават 

точките от таблиците за финал Б на съответната възраст. 
2.2. Определянето на точките според вида на състезанието, и възрастовата група и класирането в 
него се извършва по следните таблици: 
Таблица № 2 ЗА ДЕВОЙКИ И ЮНОШИ 

Класиране Финал А Финал Б Зони МОП 
1-8 150 0 50 0 
1-8 0 120 0 0 
1-6 0 0 50 0 

1-последно 0 0 0 80 
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Таблица  № 3 ЗА КАДЕТКИ И КАДЕТИ 
Класиране Финал А Финал Б Зони МОП 

1-8 120 0 50 0 
1-8 0 100 0 0 
1-6 0 0 50 0 

1-последно 0 0 0 80 
 
Таблица  № 4 
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ДО 14 г. 

Класиране Финал А Финал Б Зони МОП 
1-8 120 0 0 0 
1-8 0 100 0 0 
1-6 0 0 40 0 

1-последно 0 0 0 80 
Таблица  № 5 
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ДО 12г. 

Класиране Финал А Финал Б Зони МОП 

1-8 100 0 0 0 
1-8 0 80 0 0 
1-6 0 0 40 0 

1-последно 0 0 0 80 
 
Таблица 3   Точки за участие в първенствата за подрастващи 

Възрастова група Финал А Финал Б Квалификационни 
турнири 

Зонално 
първенство 

Девойки/Юноши  150 120 50 80 
Кадетки/Кадети 120 100 50 80 

Момичета/Момчета 14 120 100 40 80 
Момичета/Момчета 12 100 80 40 80 

 
Таблица  № 6 
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА МИНИБАСКЕТБОЛ ДО 10 г.  

УЧАСТНИЦИ Фестивали 
 при минимум 5 срещи на отбор в минимум 2 фестивала за сезона 
 100 

Таблица № 7 
ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА МИНИБАСКЕТБОЛ ДО 8 г. 

УЧАСТНИЦИ Фестивали 

при минимум 5 срещи на отбор в минимум 2 фестивала за сезона 
 80 

2.3. За възрастите минибаскетбол 10 години и минибаскетбол 8 години и в двата пола БК 
получават по 100 точки на отбор при условие, че са участвали минимум в 2 фестивала и имат 
изиграни минимум 4 срещи. 
 
Таблица № 8 ЗА МЛАДЕЖКИТЕ ЛИГИ  

Класиране Младежка и девическа лиги 

1-5 100 
6-10 50 

 
Tаблица № 9 ЗА „А”ГР. ПОДРАСТВАЩИ  

Класиране Девойки/Юноши Кадетки/Кадети Момичета Момчета до 14г. 
1-4 200 200 200 

5-12 150 150 150 
 
Таблица 4 Точки за участие в елитните първенствата за подрастващи 

А групи девойки/юноши, 
кадетки/кадети, момичета/момчета Младежка/девическа лига Суперлиги 

Водачи в конференциите по 200 т. 1-5 място по 100 т. 200 Останалите участници по 150 т. 6-последно място по 50 т. 
 

2.4. За получаване на полагащите им се точки, БК трябва да имат минимум 8 10 официални срещи  в МОП 
Зоналните първенства. 
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2.5. БК, организирали домакинство на финалите А или  Б за подрастващи получават допълнителен стимул от 
точковата равностойност на 2000 лв. за провеждането на финала. 

2.6. БК, чийто отбори са прекратили участието си в даден етап от ДП, независимо от причините, не могат да получават 
точки в съответната възрастова група. Състезанието за Купа БФБ, в което участват само отбори жени и мъже се 
счита за самостоятелна възрастова група и не се обвързва с тези от ДП. 

2.7. Когато дадено първенство се провежда по системата на елиминиране и отпадналите отбори имат групово еднакво 
класиране на съответния етап, то всеки един от тях получава средния брой точки, полагащи се за по-задните 
места. 

2.8. Когато в някоя зона се проведат по-малко срещи независимо от причините, довели до това, то отборите получават 
точки за местата, отговарящи за по-задните места. 

2.9. Представителните отбори на БК за жени и мъже, които участват в НБЛ нямат право да получават точки от 
класирането им в лигите. 

2.10. Когато участниците в НБЛ в рамките на годината не са внасяли определените им суми (депозити, съдийски 
хонорари, глоби и други суми) в сроковете, определени от НБЛ могат да бъдат санкционирани с отнемане до 50% 
от придобитите спечелените точки от другите възрасти. Решението се взима от УС на БФБ. 

 
3. Оценка на състезателите, взели участие в международен спортен календар на националните 

отбори. 
3.1. Точките за един състезател са: 
Tаблица № 10 

ропейско първенство К НО 
класиране 

Жени 
Мъже 

До 20 год. До 18 год. До 16 год. 

К=6 1 600 500 500 500 
К=5 2-3 500 400 400 400 

К=4 4-8 400 400 400 400 
К=3 9-10 350 300 300 300 
К=2 11-13 250 250 250 250 

К=1.5 14-16 150 
Забележка към таб. 10 К=1.2 17-20 120 

К=1 21-24 100 
Други международни 

прояви 
 80 80 60 60 

Забележка към таблица 10 
Националните отбори мъже и жени до 20год., юноши и девойки до18год., кадети и 
кадетки до16год. запазили право на участие в ЕП дивизия А или добили право на 
участие в ЕП дивизия А получават 250 точки при коефицент 1,5. 
 
3.2. Когато един национален състезател в рамките на спортно-състезателната година, играе от името на два 
БК, полагаемите точки се полагат на първоначалния клуб, от който той е излязъл. 
3.3. Състезател, който участва в проявите на повече от един национален отбор получава 100 % от точките на 
най-премирания отбор, в който е играл и по 50 % от точките от другия национален отбор. 
3.4. По този показател не се отчитат точки за състезатели, които не явят или напуснат без уважителни 
причини лагер-сбор на националния отбор. 
3.5. За постигнат индивидуален успех в Европейско първенство (ЕП), като класиране в първата десетка на 
реализаторите, борби под коша, асистенции или откраднати топки, състезателят получава допълнително по 300 
точки за дивизия А и по 150 точки за дивизия Б. 
3.6. УС на БФБ си запазва правото да стимулира допълнително БК, който има състезатели и треньори в състава 

на НО, който е постигнал удовлетворяващо класиране на ЕП, независимо от коя възрастова група е. 
 
4. Стимулиране на високоръстови състезатели  
4.1. Стимулирането им зависи от класирането на отбора и минималния ръст, определен за всяка възрастова група 
от двата пола. 
Таблица  № 11 

Жени Минимален ръст Мъже Минимален ръст 
Девойки 190 см. Юноши 206 см. 
Кадетки 186 см. Кадети 202 см. 

До 14 год. 182 см. До 14год. 195 см. 
 
Таблица № 12 

ДЕВОЙКИ, ЮНОШИ, КАДЕТИ, КАДЕТКИ,  МОМИЧЕТА ДО 14 г., МОМЧЕТА ДО 14 г.,  
Точки за високоръстов състезател Точки за високоръстов състезател 
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Класиране А група Финал А Б Място А група Финал А Б 
1-во 5 10 1-во 3 6 
2-4 4 8 2-4 2 5 
5-6 3 8 5-6 1 4 
7-8 2 6 7-8 1 3 

 
4.2. Точките за девойки, юноши, кадетки и кадети, момичета и момчета до 14год. се отнасят за отборите, играещи 

в А група подрастващи. Участниците в МОП получават с една точка по-малко за съответното място в таблица 
12. 

4.3. За всеки сантиметър над определения минимален ръст БК получава допълнително по две точки във всеки 
вид състезания, в които е участвал състезателя. 

4.4. Стимулирането ще се извършва след като състезателите бъдат измерени лично от регионалните 
координатори в междуобластните първенства (МОП), отговарящия за А група подрастващи  и главния съдия 
на финалите. 

4.5. След приключване на МОП и финалите Държавните първенства регионалните координатори, 
отговарящият за А група подрастващи  или съответния главен съдия предават в БФБ списъка с 
високоръстовите състезатели измерени лично от тях. подписан лично от тях в БФБ.  

4.6. При появата на свръхръстови състезатели с 5-6 см. над определения минимален ръст, може да има 
допълнително стимулиране с решение на Управителния съвет на БФБ.  

 
5. Допълнителни показатели 
5.1. БК, който няма представителен отбор за мъже или жени, чийто състезател,  навършил 18 г. девойка или 

юноша, премине в друг БК, за да играе в  отбори жени или мъже от А група или НБЛ, получава по 100 точки 
годишно за всеки състезател до навършване на 21 години ако състезателят има участие средно не по-малко 
от 10 минути в срещите за жени или мъже . 

5.2. БК, който има представителен отбор жени или мъже от А група или НБЛ за всеки свой състезател, навършил 
18г. и ненавършил 21г. получава 100 точки годишно при условие, че има участие средно не по-малко от 10 
минути в срещите за  жени или мъже.  

5.3. БК, чийто млади състезатели, не по-възрастни от 21 години играят в чужбина с подписан професионален 
договор получават ежегодно 50 точки, докато имат договор и навършат 21 години. 

5.4. За картотекиране на състезател от друг БК, навършил 13 години и ненавършил 20 години, който е 
бил без договор или е с изтекъл такъв, новият клуб дължи на предишния клуб от спечелените 
свои точки по 100 точки за всяка година, в която състезателят е бил картотекиран в предишния 
след навършването на 12 год. възраст, но не повече от общо 500 точки. 
Тези точки не се дължат в следните случаи:  

- ако предишният клуб няма отбор във възрастовата група на състезателя за сезона, през 
който той си сменя клубната принадлежност; 
- ако предишният клуб писмено се откаже от стимулиране по този член.  
- ако състезателят е освободен от отбора. Този случай се удостоверява със служебната 
бележка за освобождаването му от последния БК, представена при картотекиране. 

5.5. Коефициент за брой отбори в ДП за подрастващи. Полагащите се точки на БК от финалните турнири за 
подрастващи се увеличават с коефициент, съобразно броя на участващите отбори в МОП Зоналното 
първенство и А група подрастващи от страната в съответната възрастова група за женска и мъжка част 
както следва: 

Таблица  № 13 
УАСТВАЩИ 

ОТБОРИ 
  до 25 
отбора 

26-30 
отбора 

31-35 
отбора 

36-40 
отбора 

41-45 
отбора 

46-50 
отбора 

51-55 
отбора 

над 55 
отбора 

“К” за женска част 1.0 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.25 1.25 
“К” за мъжка част 1.0 1.0 1.0 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 

5.6. Коефициент за обхват. 
5.6.1.Коефициентът поощрява БК за броя на отборите им взели участие в Държавните първенства, поотделно за 

женско и мъжко направление, обявени по таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 
5.6.2.БК, който отчита участие участва в състезания в ДП с една или две възрастови групи в съответното 
направление получават коефициент 1, при три или четири възрастови групи – коефициент 1.05, при пет или шест 
групи – коефициент 1.1 и при седем или осем групи К=1.15 
5.6.3. С реално получения коефициент се коригират получените точки само в състезания от Държавния спортен 
календар. 
Настоящата система е приета на Общото събрание на БФБ, проведено на 12.04.2018г.  
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