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Глава ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 1. Настоящият Устройствен правилник урежда статута на Националната 

баскетболна лига за мъже (НБЛ), органите, управлението, представителството и 

финансирането на НБЛ, както и взаимоотношенията й с Българската федерация 

по баскетбол (БФБ). 

 
Чл. 2. БФБ притежава изцяло правата и задълженията да  организира, 

провежда и администрира Държавното първенство за мъже на основание член 

19 от Закона за физическото възпитание и спорта и член 4, алинея 1 от Устава 

на Федерацията. 

 

Глава ВТОРА 

СТАТУТ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА НБЛ 

 
Чл. 3. НБЛ е структура към БФБ, която е с функции да организира, провежда и 

администрира Елитната група на Държавното първенство по баскетбол за мъже 

и отговаря за дейностите, свързани с тези функции. 

 
Чл. 4. НБЛ не е самостоятелно юридическо лице, но има самостоятелно 

финансиране и отделна банкова сметка. 

 

Чл. 5. Като организационна структура на БФБ, НБЛ извършва дейностите, 

свързани с основните й функции, по правомощията, определени й от БФБ с 

настоящия Устройствен правилник и с други решения на БФБ. 

 

Глава ТРЕТА 

ЧЛЕНСТВО 

 
Чл. 6. Членове на НБЛ могат да бъдат баскетболни клубове – редовни членове 

на БФБ. 

 

Чл. 7. Нов клуб придобива членство в НБЛ, след решение на общото събрание 

на клубовете, при следните условия: 

а) представителният отбор на клуба трябва да е участвал поне един цял сезон в 
Държавното първенство на А група преди подаване на молба за членство в НБЛ; Тази 
разпоредба влиза в сила от сезон 2017/2018г.ю 

б) представителният отбор на клуба трябва да има осигурен бюджет, който дава 
възможност за конкурентноспособно представяне на отбора в НБЛ; 

в) клубът трябва да подаде заявка за участие в НБЛ с всички изискуеми 

документи, да внесе първоначална вноска и заплати дължимата такса за 
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участие в съответния сезон на НБЛ, съгласно сроковете, определени в 

наредбата за провеждане на държавното първенство; 

 

Чл. 8. Клуб прекратява членството си в НБЛ: 

а) по собствено желание – с писмено искане, отправено до НБЛ от 

законния представител на клуба, като в този случай прекратяването на 

членството става от момента на депозиране на искането; 

б) с изключване от НБЛ – по решение на съответното общо събрание на 

клубовете; 

в) при неподаване на заявка за участие в съответното държавно 

първенство – НБЛ в определените от НБЛ срокове. 

 

Чл. 9. Решение за изключване на клуб от НБЛ се взема: 

а) при първоначално неприемане разпоредбите на настоящия Устройствен 

правилник в определения срок; 

б) при системно нарушение на разпоредбите на БФБ; 

в) при системно показване на слаби резултати; 

г) при допускане на повече от една служебна загуба за сезон. 

 

Чл. 10. Решението на общото събрание за изключване на член подлежи на 

обжалване в 7-дневен срок от получаване на решението, пред УС на БФБ. 

Решението на УС на БФБ е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 11. Влизането в сила на решение за изключване на клуб – член на НБЛ, 

води автоматично до изваждане на отбора от участие в НБЛ. 

 

Глава ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИ НА НБЛ 

 
Раздел І 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НБЛ 

 
Чл. 12. Общото събрание на НБЛ е върховен орган на НБЛ. 

 
Чл. 13. Отм. с решение на УС 42/15.09.2015. 
 
Чл. 14. (1) Общото събрание на НБЛ се състои от всички участници – членове на 
НБЛ. 

(2) Всеки клуб има право да участва в Общото събрание с по един свой 

представител, който е актуален законен представител на клуба. В Общото 
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събрание може да участват и пълномощници, упълномощени от законния 

представител с писмено пълномощно. В Общото събрание може да участват 

със съвещателен глас по един клубен представител, който не е редовно 

упълномощен, ако на Общото събрание клубът не е редовно представен. 

(3) В Общото събрание участва със съвещателен глас президентът на БФБ или 

друг упълномощен представител на БФБ. 

(4) Всеки клуб има право на един глас в Общото събрание на клубовете. 

 

Чл. 15. Общото събрание на НБЛ се събира най-малко веднъж годишно. 

Чл. 16. Общото събрание на НБЛ се свиква от Генералния Мениджър на НБЛ: 

а) по негова инициатива; 

б) по искане на президента на БФБ; 

в) по искане на управителния съвет (УС) на БФБ; 

г) по искане на най-малко 1/3 от клубовете, участници в НБЛ. 

 

Чл. 17. Генералният Мениджър на НБЛ е длъжен да свика общо събрание най- 

късно в 3-дневен срок от получаване на съответното искане. При отказ или 

невъзможност на Генералния Мениджър да свика общо събрание, свикването се 

извършва от президента или друг упълномощен представител на БФБ. 

 

Чл. 18. Свикването на общо събрание става с писмена покана, изпратени до 

официалния електронен адрес на клуба. 

 

Чл. 19. (1) Поканата трябва да съдържа най-малко: деня, мястото, часа и 

дневния ред на общото събрание. 

(2) Поканата трябва да бъде изпратена най-малко 7 дни преди датата  на 

общото събрание на клубовете. В извънредни случаи поканата може да бъде 

изпратена най-малко 3 дни преди датата на общото събрание на клубовете. 

 

Чл. 20. (1) Промени в дневния ред могат да се правят, по реда на свикването 

на общо събрание, най-късно до 3 дни преди датата на общото събрание. 

(2) Промени в дневния ред могат да се правят на самото общо събрание, само 

ако присъстват законни или редовно упълномощени представители на всички 

клубове и само при единодушно тяхно решение. 

 

Чл. 21. (1) Общо събрание може да взема решения, ако присъстват законни  

или редовно упълномощени представители на най-малко 2/3 от общия брой 

членове на съответното общо събрание. 

(2) Ако в определения час няма необходимия кворум, заседанието се отлага с 1 
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час и може да взема решения, ако присъстват законни или редовно 

упълномощени представители на повече от половината от общия брой членове 

на съответното общо събрание. 

 

Чл. 22. (1) Общото събрание на НБЛ се председателства от Генералния 

Мениджър на НБЛ или посочено от него лице. 

(2) При отсъствие на Генералния Мениджър на НБЛ общо събрание се 

председателства от председателстващ, избран от общото събрание за 

конкретното заседание. 

 

Чл. 23. (1) Общото събрание на НБЛ взема решения по следните въпроси: 

1. Приема и променя структурата на НБЛ; 

2. Приема/променя и предлага за утвърждаване от УС на БФБ на 

Устройствения правилник на НБЛ; 

3. Избира/освобождава дисциплинарно-административен съвет и го 

предлага за утвърждаване от УС на БФБ; 

 3а. (нов) Избира/освобождава Генералния мениджър на НБЛ 

4. Одобрява изпълнението на бюджета на НБЛ за предходния сезон и 

приема проекта на бюджет за следващия сезон; 

5. Приема/променя и предлага за утвърждаване от УС на БФБ 

наредба за провеждане на държавното първенство; 

6. Приема/променя и предлага за утвърждаване от УС на БФБ 

вътрешни правила за работа на помощните органи на НБЛ – дисциплинарен 

съвет на НБЛ 

7. Утвърждава, по предложение на Генералния Мениджър на НБЛ, 

спортния директор на НБЛ; 

8. Определя размера, реда и начина на внасяне на имуществени 

вноски за участие в НБЛ – Държавното първенство за съответното  

направление; 

9. Определя размера, реда и начина на плащане на такси, 

възнаграждения, командировъчни и други разходи във връзка с обслужването 

на срещите от НБЛ; 

 9а. Избира/освобождава Надзорен съвет; 

10. (нова) Приема нови членове на НБЛ; 

11. (нова) Прекратява участието на членове в НБЛ; 

12. (нова) Приема и предлага за утвърждаване от УС на БФБ Системата 

и Календара за провеждане на НБЛ - Държавното първенство за съответния 

сезон; 

13. (изм. – стара т. 12) Решава и други въпроси, в съответствие с 

възложените правомощия в нормативните документи на БФБ. 

 

Чл. 24. (1) Общото събрание на НБЛ приема решения с мнозинство повече от 
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половината от присъстващите членове. 

(2) По т. т. 1, 2, 3 и 6 на чл. 23, ал. 1, Общото събрание на НБЛ приема решения 

с мнозинство повече от половината от всички членове. 

(3) Решение за приемане на нов член или за изключване на член се приемат с 

мнозинство 2/3 от всички членове на общото събрание. 

 

Чл. 25. Решенията на общото събрание влизат в сила с приемането им, с 

изключение на: 

а) решение за изключване на член, което влиза в сила, ако не бъде 

обжалвано или ако след обжалването му бъде потвърдено от УС на БФБ; 

б) решения, подлежащи на утвърждаване от друг орган, които влизат в 

сила след утвърждаването им. 

 

Чл. 26. 

(1) За всяко заседание на общо събрание се води протокол. 

(2) Протоколът се изготвя в тридневен срок от провеждане на заседанието, 

подписва се от Генералния Мениджър и съставителя на протокола и незабавно 

след това се изпраща на всички членове. В 7-дневен срок от изпращане на 

протокола членовете могат да правят писмени бележки и възражения. 

 

Чл. 27. ОС може да взема решения и неприсъствено, като в този случай 

решенията се приемат с единодушие от всички членове на ОС. Взетото по реда 

на тази разпоредба решение влиза в сила с подписването на неприсъствения 

протокол от заседанието от всички членове на ОС. 

 

Раздел ІІ 

 

ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР НА НБЛ 

 
Чл. 28. Генералният Мениджър на НБЛ управлява и представлява НБЛ, в 

съответствие с настоящия Устройствен правилник, другите нормативни 

документи на БФБ и предоставените му от БФБ правомощия. 

 

Чл. 29. (нов) Генералният мениджър на НБЛ се избира/освобождава от общото 

събрание на НБЛ по реда на настоящия Устройствен правилник и другите 

нормативни документи на БФБ 

 
Чл. 30. Генералният Мениджър на НБЛ се избира с мандат до три години. 

 

Чл. 31. (отм. с. ) 

(нов) Отношенията между БФБ/НБЛ и Генералния Мениджър се уреждат с 
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договор. 

 
Чл. 32. Генералният Мениджър на НБЛ взема всички оперативни решения във 

връзка с осъществяване функциите на НБЛ. 

 

Чл. 33. Генералният Мениджър на НБЛ води преговори и сключва сделки, по 

предоставените от БФБ правомощия и съгласувани с Надзорния съвет 

правомощия. 

 

Раздел IIA 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

Чл. 33а. Надзорният съвет на НБЛ контролира и подпомага дейността на 

Генералния Мениджър и Администрацията на НБЛ. 

Чл. 33б. Надзорният съвет е в състав от 3 лица, представляващи БК, избрани 

от ОС на НБЛ за период от 1 година. 

Чл. 33в. Надзорният съвет съгласува решения на Генералния Мениджър 

относно сделки, надвишаващи 50 000 лева еднократно и 150 000 лева общо за 

годината. 

 

Раздел ІІІ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НБЛ И ДРУГИ ОРГАНИ 

 
Чл. 34. 

(1) Спортният директор на НБЛ подпомага Генералния Мениджър на НБЛ при 

осъществяване на функциите му. 

(2) Спортният директор на НБЛ отговаря за администрирането на НБЛ и 

комуникацията с клубовете. 

(3) Спортният директор се утвърждава от ОС на НБЛ, по предложение на 

Генералния Мениджър. 

(4) Отношенията между спортния директор и НБЛ/БФБ се уреждат с договор. 

 

Чл. 35. 

(1) Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни мерки и 

санкции, се подпомага от дисциплинарно-административен съвет на НБЛ 

(ДАС). 

(2) ДАС се избира от общото събрание на НБЛ, по предложение на Генералния 

Мениджър на НБЛ и по реда на настоящия Устройствен правилник. 

(3) ДАС се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно- 

състезателния сезон. 

(4) ДАС се състои от трима члена, които не могат да са свързани с клубове – 

участници в НБЛ. 



8  

(5) ДАС осъществява дейността си по реда на Дисциплинарноадминистративен 

правилник (ДАП) на НБЛ. 
(6) Отношенията между членовете на ДАС и НБЛ/БФБ се уреждат с договор. 

 
Чл. 36. (отм) 

 

Чл. 37. Отношенията между, от една страна - назначаваните съдии, 

комисари/дежурни представители/наблюдатели/оценители, и от друга - 

НБЛ/БФБ, се уреждат с договори. 

 
 

Глава ПЕТА 

ФИНАНСИРАНЕ НА НБЛ 

 
Чл. 38. Финансирането на НБЛ е самостоятелно, в рамките на приетия бюджет 

за съответния сезон. 

 
Чл. 39. Приходната част на бюджета на НБЛ се формира от: 
 
Приходи от генерален спонсор на НБЛ; 

1. Приходи от телевизионни права; 

2. Допълнителни приходи от реклама, спонсорство и дарения; 

3. Приходи от налагани наказания и имуществени санкции в НБЛ; 

4. Приходи от „Мач на звездите“; 

5. Имуществени вноски 

6. Друга дейност. 

 
 
Чл. 40. 

(1) Взаимоотношенията между БФБ и НБЛ във връзка с разпределяне на 

приходите се уреждат с решение на УС на БФБ, по направено от НБЛ 

предложение. 

(2) Всички разходи за възнаграждения или компенсиране на направени 

разноски на органите на НБЛ се покриват от бюджета на НБЛ. 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Кореспонденцията между официалния електронен адрес на НБЛ и 

официалния електронен адрес на клубове и други лица, посочени в настоящия 

Устройствен правилник, се счита за официална кореспонденция. 

 
§ 2. 
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(1) Направените вноски в НБЛ са собственост на БФБ. Вноските или част от тях 

могат да се възстановят на клубовете - членове при техен отказ от участие или 

изключване от НБЛ, след като се приспаднат всички дължими плащания. 

(2) Връщане на вноска или такса на член на НБЛ е възможно да се извърши 

само ако отказът за участие или изваждането на БК са станали след края на 

първенството и преди крайния срок за подаване на заявки за следващия сезон. 

 
§ 3. 

(1) Към септември 2017 г. членове на Общото събрание на НБЛ са: 

 
1. Членове на НБЛ – Направление „Мъже“: 

1 Баскетболен клуб „Балкан”, Ботевград, БУЛСТАТ: 131176435 

2 Баскетболен клуб „Берое“, Стара Загора, БУЛСТАТ: 833051323 

3 Баскетболен клуб „Левски 2014”, София, БУЛСТАТ: 176922010 

4 Баскетболен клуб „Рилски спортист“, Самоков, БУЛСТАТ: 122017487 

5 Баскетболен клуб „Спартак Пл“, Плевен, БУЛСТАТ: 176830284 

6 Баскетболен клуб „Тунджа“, Ямбол, БУЛСТАТ: 128004728 

7 Баскетболен клуб „Тича“, Варна, БУЛСТАТ: 177029421 

8 Професионален баскетболен клуб „Академик” ЕАД, София, БУЛСТАТ: 

121746417 

9 Баскетболен клуб „Академик-Бултекс 99”, Пловдив, 

БУЛСТАТ: 176937603 

 

(2) Настоящите членове на НБЛ трябва да декларират съгласието си с 

разпоредбите на настоящия Устройствен правилник, като подпишат 

Устройствения правилник. При отсъствие на представител на клуб - член от 

заседанието, на което е приет Устройствения правилник, отсъстващият клуб – 

член трябва да депозира в НБЛ писмена декларация за съгласие, най-късно в 

7дневен срок от приемането на Устройствения правилник. 

 
§ 4. Настоящият Устройствен правилник е приет от членовете на НБЛ, с 

Решение №4/17.08.2014 г. и е променен и допълнен с решение 

16/17.09.2017 

 
§ 5. Настоящият Устройствен правилник е утвърден от УС на БФБ с Решение № 
34/24.08.2014 г. и е променен и допълнен с решение 11/19.09.2017 г. 


