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Раздел първи 

Общи положения 
 

Чл. 1 Този статут определя необходимите изисквания за придобиване на лиценз на 

баскетболния треньор, процедурата по придобиването му, както и видовете 

треньорски лицензи в системата на БФБаскетбол. 

 

Чл.2. Видовете лицензи в ситемата на БФБаскетбол са: 

 

 Лиценз D 

 Лиценз C  

 Лиценз B  

 Лиценз A 

 СУПЕР Лиценз  

 

Чл. 3. Лице, което няма лиценз от БФБаскетбол не може да бъде картотекирано, нито 

може да води официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство, 

турнирът за Купа България или други състезания, администрирани от БФБаскетбол. 

 

Чл. 4. Треньор, който не посети задължителният ежегоден семинар, организиран от 

БФБаскетбол  , минава в по-долната категория треньорски лиценз. 

 

Чл. 5. По решение на Лицензионната комисия, утвърдено от УС: 

5.1. За постигнати много високи спортни резултати треньорите могат да 

получат по висока категория треньорски лиценз.  

5.2. Състезателите с голям принос към българският баскетбол , след 

приключването на състезателната си кариера и при наличието на необходимото 

образование, получават стартов лиценз B. 

 

 

Раздел втори 

Придобиване на Лиценз D 

 
Чл. 6. За придобиването  на Лиценз D   е необходима завършена първа степен на 

Треньорската школа БФБ-НСА. За треньори чужди граждани или българи учили в 

чужбина е необходимо завършено висше спортно образование или треньорска школа, 

призната от Национална федерация. 

Чл. 7. Треньори, притежаващи Лиценз D могат да бъдат картотекирани и да водят 

официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство и други 

състезания, администрирани от БФБаскетбол само като треньори на отбори от 

възрастовите групи – минибаскетбол, момичета и момчета до 14 г. 

 

 

Раздел трети 

Придобиване на Лиценз С 
 

Чл. 8. За придобиването  на Лиценз С   е необходимо : 

8.1. Завършено висше образование в НСА “В.Левски”, специалност 

“баскетбол” или завършена втора степен на Треньорската школа БФБ-

НСА. За треньори чужди граждани или българи учили в чужбина е 

необходимо завършено висше спортно образование или треньорска 

школа, призната от Национална федерация. 

 

8.2.  За български треньори две години стаж в системата на БФБаскетбол  

като лицензиран треньор или в системата на друга национална 

федерация. За чуждестранни треньори две години стаж в системата на 

БФБаскетбол  като лицензиран треньор или три години треньорски стаж 

в системата на друга национална федерация.  
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Чл. 9. Треньори заършили НСА “В.Левски”, специалност “баскетбол” получават 

стартов лиценз С без да е необходим треньорски стаж. 

Чл. 10. Треньори, притежаващи Лиценз С могат да бъдат картотекирани и да водят 

официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство и други 

състезания, администрирани от БФБаскетбол само като треньори на отбори от 

възрастовите групи – минибаскетбол, момичета и момчета до 14г., кадети и кадетки, 

девойки и юноши и дублиращи състави.  

 

 

Раздел четвърти 

Придобиване на Лиценз В 
 

Чл. 11. За придобиването  на Лиценз В   е необходимо : 

11.1.  Завършено висше образование в НСА “В.Левски” специалност “баскетбол” или 

завършена втора степен на Треньорската школа БФБ-НСА. За треньори чужди 

граждани или българи учили в чужбина е необходимо завършено висше 

спортно образование или треньорска школа, призната от Национална 

федерация. 

11.2. За български треньори две години треньорски стаж в системата на 

БФБаскетбол с лиценз С  или 4 години треньорски стаж в системата на друга 

национална федерация; За чуждестранни треньори две години треньорски стаж 

в системата на БФБаскетбол с лиценз С или пет години треньорски стаж в 

системата на друга национална федерация; 

Чл. 12. Треньори, притежаващи Лиценз В могат да бъдат картотекирани и да водят 

официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство и други 

състезания, администрирани от БФБаскетбол само като треньори на отбори от 

възрастовите групи – минибаскетбол, момичета и момчета до 14г, кадети и кадетки, 

девойки и юноши, дублиращи състави и мъже и жени от А група  на Държавното 

първенство. 

 

 

Раздел пети 

Придобиване на Лиценз А 

 
Чл. 13 . За придобиването  на Лиценз А   е необходимо : 

13.1.  Завършено висше образование в НСА “В.Левски”, специалност баскетбол или 

завършена трета степен на Треньорската школа БФБ-НСА. За треньори чужди 

граждани или българи учили в чужбина е необходимо завършено висше 

спортно образование или треньорска школа, призната от Национална 

федерация. 

13.2. За български треньори две години треньорски стаж в системата на 

БФБаскетбол  с лиценз В или 6 години треньорски стаж в системата на друга 

национална федерация; За чуждестранни треньори две години треньорски стаж 

в системата на БФБаскетбол  с лиценз В или осем години треньорски стаж в 

системата на друга национална федерация; 

13.3. Постигнати високи резултати като треньор в Държавните първенства или Купа 

на България или в шампионата на друга национална федерация или 

Национален отбор. 

Чл. 14.  Треньори, притежаващи Лиценз А могат да бъдат картотекирани и да водят 

официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство и други 

състезания, администрирани от БФБаскетбол като треньори на отбори от възрастовите 

групи – минибаскетбол, момичета и момчета до 14г, кадети и кадетки, девойки и 

юноши,  дублиращи състави, мъже и жени от НБЛ и А група на Държавното 

първенство. 
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Раздел шести 

Придобиване на СУПЕР Лиценз 
 

                             

Чл. 16. За придобиването  на СУПЕР Лиценз е необходимо : 

16.1. Завършено висше образование в НСА “В.Левски”, специалност баскетбол или 

завършена трета степен на Треньорската школа БФБ-НСА. За треньори чужди 

граждани или българи учили в чужбина е необходимо завършено висше 

спортно образование или треньорска школа, призната от Национална 

федерация. 

16.2. За български треньори една година треньорски стаж в системата на 

БФБаскетбол  с лиценз А или шест години треньорски стаж в системата на 

друга национална федерация; За чуждестранни треньори една година 

треньорски стаж в системата на БФБаскетбол  с лиценз А или шест години 

треньорски стаж в системата на друга национална федерация като поне 4 

години от тях като треньор на мъже или жени в най-високата дивизия на 

страната или на Национален отбор; 

16.3. Постигнати високи резултати като треньор в Държавните първенства, Купа на 

България, български национален отбор или национален отбор на друга 

държава; 

16.4. Ежегодно участие в минимум 1 международен семинар, провеждан извън 

България; 

Чл. 17. Треньори, притежаващи СУПЕР Лиценз могат да бъдат каротекирани и да 

водят официална среща на отбор, който участва в Държавното първенство и други 

състезания, администрирани от БФБаскетбол като треньори на отбори от възрастовите 

групи – минибаскетбол, момичета и момчета до 14г, кадети и кадетки, девойки и 

юноши,  дублиращи състави, мъже и жени от НБЛ и А група на Държавното 

първенство. 

 

 

Раздел седми 

Лицензионна комисия 
 

Чл. 19. Създава се Лицензионна комисия към УС на БФБаскетбол, която извършва 

лицензирането на треньорите. 

 

Чл. 20. Членовете на Лицензионната комисия се избират от Управителния съвет, по 

предложение на Треньорската комисия.  

Чл.21. Мандатът на членовете на Лицензионната комисия е две години. 

 

Чл.22. Кандидатите за лиценз подават до Лицензионната комисия следните 

документи: 

- Молба по образец; 

- Автобиография, описваща подробно състезателния и треньорския опит на 

кандидата, както и образованието му; 

- Диплом за завършено висше образование или треньорска школа; 

- Свидетелство за съдимост 

- Снимка на електронен носител 

 

Чл.23. Лицензионната комисия е длъжна да се произнесе до 1 месец след 

получаването на молбата. Комисията има право да отнема, спира за определен период 

или понижава лицензите поради некомпетентност, липса на професионализъм или 

дисциплинарни провинения. 

 

Чл.24. В случай че Лицензионната комисия удовлетвори подадената молба, 

секретариата на БФБаскетбол издава на треньора документ, удостоверяващ вида 

лиценз, който той получава. 
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Чл.25.Треньорските лицензи се заверяват от Треньорската комисия на БФБаскетбол 

всяка спортно-състезателна година, след участие в задължителните трененьорски 

семинари. 

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

 

Параграф 1 Лицензирането на треньорите започва веднага след влизането в сила на 

този статут. Никой отбор не може да бъде картотекиран за участие в 

Държавните първенства и Купа България за спортно-състезателната 

20010/2011 г.  и занапред без представяне на съответния за нивото на отбора 

лиценз на старши треньора. Помощник треньора не може да има по-ниска 

категория лиценз от предходната, необходима за старши треньор на отбора.   

 

Параграф 2  Лицензионната комисия има право да издава лицензи на отделни 

треньори, навършили 45 години и притежават  дългогодишен стаж, доказани 

качества и авторитет, без да са изпълнили всички условия. 

 

Параграф 3  Лицензионната комисия има право да издаде временен лиценз за 1 

година на лица, които са записали Треньорската школа към НСА, НСА със 

специалност “баскетбол” или курс по Следдипломна квалификация към НСА.  

   

 

        

            

          

 

 

Председател: 

                                                                            
 

 

 


