
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВ ФЕЪРПЛЕЙ НА НБЛ 

 

I. Общи разпоредби 

1. Тези правила определят минималните изисквания на БФ Баскетбол за финансова 

дисциплина на баскетболния клуб (БК), участник в Държавното първенство (ДП) на 

Национална баскетболна лига (НБЛ)  както и  правата, задълженията и отговорностите 

на БК и БФ Баскетбол във връзка с това. 

 2. Целите на този документ са да се постигне финансов феърплей в НБЛ и по-конкретно: 

-  Да се повиши доверието и прозрачността в дейността на БК; 

- Да се осигури закрила на състезателите и треньорите, сключили 

професионални/трудови договори с БК; 

- Да се въведе повече дисциплина и рационалност в клубните финанси, като се 

стимулират БК да извършват разходи само до осигурения бюджет за съответния сезон; 

 - Да се гарантира по-голяма жизнеспособност и устойчивост на БК и съответно 

на ДП на НБЛ; 

 

II. Картотекиране 

 3. Всяка картотека на състезател или треньор е валидна само след заплащането от 

страна на БК на пълната сума „такса картотека“ на банковата сметка или в касата на БФ 

Баскетбол; 

4. При картотекиране на отбор БК предоставя в БФ Баскетбол следните документи, освен 

документите, посочени в Правила за Държавното първенство на НБЛ: 

4.1. Декларация по образец, че БК е заплатил всички дължими суми на 

състезателите и треньорите по договора им с БК за предишния сезон, включително 

всички дължими разходи за осигуровки. В тази декларация се описват имената на 

състезателите и треньорите, срока на всеки договор и заплатените суми за 

възнаграждение, бонуси и отделно за осигуровки. 

4.2. В случай, че към датата на картотеката на отбора е започнало съдебно дело, 

производство пред Баскетболния арбитражен трибунал на ФИБА (BAT) или пред 

Арбитражния съд по спорта в Женева (CAS) относно спор по договор между БК и 

състезател/треньор за неплатени суми от предишния сезон/сезони то БК може да 

декларира това като предостави доказателства за започналото производство и в този 

случай не трябва да декларира заплащането на каквито и да било суми на този конкретен 

състезател/треньор по съответния договор. 

4.3. Декларация по образец от всеки състезател, който БК иска да картотекира, в 

която се описват срока на договора, брутното или нетното възнаграждение на 

състезателя, предвидените бонуси и декларирането, че всички възнаграждения и бонуси 

по договора ще бъдат плащани по банков път. Тази декларация се подписва от 

състезателя и се заверява от БК преди предоставянето и пред БФ Баскетбол. 



5. БК, който е осъден от български съд да заплати суми на състезател или треньор по 

договор между тях за който и да е предишен сезон трябва да декларира изплащането на 

тези суми преди картотеката на отбора за следващия сезон след обявяването на 

решението на съда; 

6. БК, който не е заплатил всички дължими суми по договора си със състезател или 

треньор от предишния сезон или по обявено съдебно решение по чл.5 няма право да 

картотекира отбора си за следващия сезон; 

 

III. Такса мач 

7. Всеки БК заплаща „такса мач“ в сроковете и размера, определени в чл.96 на 

Правилата за провеждане на ДП на НБЛ.  

8. отм. с реш 31/09.10.2019г. 

9. отм. с реш 31/09.10.2019г. 

 

IV. Заявление от състезател/треньор 

10. Ако състезател или треньор неоснователно не е получил дължими суми за 

възнаграждение или осигуровки от предишния сезон той има право да заяви това пред 

БФ Баскетбол в срок до 31 юли след сезона, във връзка с който не е получил от БК 

дължими суми по договор.  

11. Състезатели или треньор не може да  заяви като неполучени суми, които не е включил 

в декларацията си преди или по-време на сезона, дори и да покаже при подаване на 

заявлението друг договор или анекс с БК за това. 

 

V. Ad Hoc Комисия за произнасяне по спорни финансови казуси 

11. В случай, че състезател или треньор е заявил съгласно чл.10, че неоснователно не е 

получил суми по договора му с БК, то БФ Баскетбол ще изиска от БК доказателства за 

изплащането на тези суми.  

12. Ако БК предостави доказателства, че всички дължими суми съгласно подадената 

декларация по чл. 4.3 са заплатени по банков път, а дължимите осигуровки са внесени, 

то БФ Баскетбол няма да зачете заявлението по чл.10.  

13. Ако обаче БК твърди, че има основание да не заплати част или цялата дължима сума 

по договора  и няма заведено съдебно или арбитражно производство във връзка с това, 

то тогава БК трябва да поиска разглеждането на конкретния казус от тричленна Комисия 

за произнасяне по спорни финансови казуси (Комисията). 

14. Комисията се съставя ad hoc за всеки конкретен случай като нейните членове се 

определят от списък, утвърден от УС преди сезона, който включва изтъкнати 

специалисти с юридическо, икономическо образование и други експерти. 



15. Комисията е длъжна да се събере най-късно в едноседмичен срок от стартирането на 

процедурата от страна на БК; 

16. За да стартира процедурата по разглеждането на съответния казус БК трябва да 

предостави в БФ Баскетбол: 

16.1. Аргументирано искане за събирането на Комисията, подписано от 

представляващия БК. 

16.2. Невъзвръщаема такса в размер на 1000лв., която покрива разходите на 

Комисията, вкл. хонорари на членовете; 

16.3. Заверено копие от подписания договор между страните; 

16.4. Всякакви доказателства, които обясняват законното основание да не се 

платят суми по договора. 

16.4. В случай, че БК твърди, че е приспаднал неплатени суми с наложени глоби 

съгласно договора или Вътрешния правилник на клуба, той трябва да предостави също: 

 - Подписано от състезателя копие от Вътрешния правилник на клуба; 

 - Писмено решение за налагане на глоба с адекватна дата спрямо 

нарушението на състезателя и с подпис на състезателя, удостоверяващ получаването му 

както и датата на получаването. 

 

Тези правила са приети от УС с реш. 29/30.07.2019г. и променени с реш 

31/09.10.2019г. 

 


