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Чл. 1. Държавното първенство – Национална баскетболна лига – мъже, сезон 
2020 – 2021г., се провежда в две части – Част „Разменено гостуване“ и Част 
„Плей оф“ 
 

Чл. 2. Част „Разменено гостуване“ 
(1) НБЛ се състои от 10 отбора и се играе по системата „всеки срещу 

всеки“ на разменено гостуване в три етапа . В третия етап, отборите имат по 4 
домакинства и 4 гостувания, по следната схема: 

(2) Отборът заел първо място във временното класиране е домакин на 
срещите си срещу отборите заели 2,3,4 и 5 място и гост на отборите, заели 
6,7,8,9 и 10 място. Отборът заел второ място във временното класиране е 
домакин на срещите си срещу отборите заели 3,4,5 и 6 място и гост на 
отборите, заели 7,8,9, 10 и 1 място . Отборът заел трето място във временното 
класиране е домакин на срещите си срещу отборите заели 4,5,6 и 7 място и гост 
на отборите, заели 8,9,10,1 и 2 място. Отборът заел четвърто място във 
временното класиране е домакин на срещите си срещу отборите заели 5,6,7 и 8 
място и гост на отборите, заели 9, 10,1,2 и 3 място. Отборът заел пето място 
във временното класиране е домакин на срещите си срещу отборите заели 6,7,8 
и 9 място и гост на отборите, заели 10,1 ,2,3, и 4 място. Отборът заел шесто 
място във временното класиране е домакин на срещите си срещу отборите 
заели 7,8,9 и 10 място и гост на отборите , заели 1,2,3,4 и 5 място. Отборът 
заел седмо място във временното класиране е домакин на срещите си срещу 
отборите заели 8,9,10 и 1 място и гост на отборите, заели 2,3,4,5 и 6 място. 
Отборът заел осмо място във временното класиране е домакин на срещите си 
срещу отборите заели 9,10,1 и 2 място и гост на отборите, заели 3,4,5,6 и 7 
място. Отборът заел девето място във временното класиране е домакин на 
срещите си срещу отборите заели 10,1,2 и 3 място и гост на отборите, заели 
4,5,6,7 и 8 място. Отборът заел десето място във временното класиране е 
домакин на срещите си срещу отборите заели 1,2,3 и 4 място и гост на 
отборите, заели 5,6,7,8 и 9 място. 

 
Чл. 3. Част „Плей оф“  

(1) Въз основа на крайното класиране от изиграните срещи след 
размененото гостуване в трети етап, се провежда Част „Плей оф“. В този етап 
участват първите осем отбора в крайното класиране на редовния сезон.  

(2) Четвъртфинални срещи – играе се до две победи от три срещи. 
Домакин на първите и евентуални трети срещи е отборът с по-предно място в 
крайното класиране. Играе се 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  

(3) Полуфинални срещи – играе се до три победи от пет срещи. 
Домакин на първите две и евентуалната пета среща , е отборът с по-предно 
класиране. Играе се 1-4, 2-3.  

(4) Финални срещи  
1. за трето място до две победи от три срещи между отборите, 

загубили полуфиналните срещи, като домакин на първата и 
евентуална трета среща е отборът с по-предно класиране.  

2. за първо място до четири победи от седем срещи между 
отборите-победители в полуфиналните срещи, като домакин на 
първите две и евентуалната пета среща, е отборът с по-предно 
класиране 



Глава ВТОРА 
 

КАЛЕНДАР 
 

Месец Дата Етап 

 Разменено гостуване 1 етап 

 Oктомври 2020 10, събота Разменено гостуване – 1 кръг 

  Oктомври 2020 17, събота Разменено гостуване – 2 кръг 

  Oктомври 2020 24, събота Разменено гостуване – 3 кръг 

  Oктомври 2020 31, събота Разменено гостуване – 4 кръг 

  Ноември 2020 7, събота Разменено гостуване – 5 кръг 

  Ноември 2020 14, събота Разменено гостуване – 6 кръг 

  Ноември 2020 26, 29, четвъртък, неделя Мачове НО 

  Декември 2020 2, събота Разменено гостуване – 7 кръг 

  Декември 2020 5, събота Разменено гостуване – 8 кръг 

  Декември 2020  12, събота Разменено гостуване – 9 кръг 

 Разменено гостуване 2 етап 

  Декември 2020 18, петък Разменено гостуване – 10 кръг 

  Декември 2020 23, сряда Разменено гостуване – 11 кръг 

  Декември 2020 29, вторник Разменено гостуване – 12 кръг 

  Януари 2021 3, неделя Разменено гостуване – 13 кръг 

  Януари 2021 9, събота Разменено гостуване – 14 кръг 

  Януари 2021 13, сряда Разменено гостуване – 15 кръг 

  Януари 2021 16, събота Разменено гостуване – 16 кръг 

  Януари 2021 23, събота Разменено гостуване – 17 кръг 

Януари 2021 30, събота Разменено гостуване – 18 кръг 

Февруари 2021 

Февруари 2021 

 

 

5-8, петък-понеделник 

19,22 петък,понеделник 

 

 

Финална осмица Купа България 

Мачове НО 

 

 

Разменено гостуване 3 етап 

  Февруари 2021 26,петък Край на трансферен период 

  Февруари 2021 27,събота Разменено гостуване – 19 кръг 

  Март 2021 6, събота Разменено гостуване – 20 кръг 

  Март 2021 13, събота Разменено гостуване – 21 кръг 

  Март 2021 20, събота Разменено гостуване – 22 кръг 

  Март 2021 27, събота Разменено гостуване – 23 кръг 

  Март 2021 28, неделя Мач на звездите 

Април 2021 3, събота Разменено гостуване – 24 кръг 

  Април 2021 7, сряда Разменено гостуване – 25 кръг 

  Април 2021 10, събота Разменено гостуване – 26 кръг 

  Април 2021 15, четвъртък Разменено гостуване – 27 кръг 

 Плейоф  

  Април 2021 
  /2 от 3 мача/ 

 21,24,27 

 

¼ Финали 

 

Май 2021 
  /3 от 5 мача/ 

1,3,6,8,11 /двойка 2-3/ 
 
2,4,7,9,12 /двойка 1-4/ 

 ½Финали 
 

Май 2021 
  /2 от 3 мача/ 

15,17,20 
 

Финал за 3-то място 
 

Май 2021 
/4 от 7 мача/ 16,18,21,23,26,28,31 Финал 



Крайно класиране се обявява при минимум изиграни два етапа на първенството и 
равен брой изиграни мачове от всички отбори.В този случай, шампион на първенството 
не се обявява. 

Плейоф се провежда най-късно до 15.06.2021г в случай, че има възможност да се 
проведат четвъртфинали, полуфинали и финали в серии поне 2 от 3 срещи. 

Възможно е провеждането на срещи от първенството и без публика, ако това е 
наложена от епидемиологичната обстановка в страната. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

§ 1. Настоящите Система и Календар за провеждане на Държавно първенство  

– мъже, НБЛ, сезон 2020 – 2021г., са приети от Общото събрание на НБЛ – 
с Решение № 31 от 31.07.2020г. 
 

 

Председател на НБЛ: ______________________ (Георги Глушков) 
 

 

§ 2. Настоящите Система и Календар за провеждане на Държавно първенство  

-мъже, НБЛ, сезон 2020 – 2021г., са утвърдени от Управителния съвет на БФБ, с 
Решение № 11/19.09.2017г. и променени с Решение № 38/26.08.2020г. 
 
 
 

 

Президент на БФБ: ______________________ (Георги Глушков) 
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