
СТАТУТ НА ТРЕНЬОРА 

 

Раздел първи 

Общи положения 

  

Чл. 1. Този статут определя необходимите изисквания в съответствие с Наредба №1 от 

04.02.2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (Наричана 

по долу НТК), за придобиване на лиценз на баскетболния треньор, процедурата по 

придобиването му, както и видовете треньорски лицензи в системата на БФ Баскетбол.  

Чл. 2. Този статут има следните основни цели: 

- въвеждане на ясни правила и критерии за придобиване на лиценз на треньорите по 

баскетбол, работещи в системата на БФ баскетбол;  

- качествено подобрение на професионалното ниво на треньорите по баскетбол в 

България; 

 Чл. 3. Лице, което няма лиценз от БФ Баскетбол, не отговаря на изискванията на НТК и не 

e вписано в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото 

възпитание и спорта (ЗФВС), не може да бъде картотекирано като старши или помощник 

треньор на отбор, който участва в Държавно първенство, турнир за Купа България или 

други състезания, администрирани от БФ Баскетбол.  

 

Чл.4. За удобство в настоящия статут треньорите са наричани само в мъжки род, но всички  

разпоредби се отнасят съответно и за треньорите от женски пол.  

 

 

Раздел втори   

Видове лицензи и процедура по подаване на документи за придобиване на лиценз 

  

Чл.5. Лиценз G - инструктор по баскетбол получава всеки треньор, вписан в Регистъра 

на треньорските кадри на ММС като „инструктор по баскетбол“. Треньорът трябва да има 

образователен ценз отговарящ на длъжността „инструктор“ в НТК „специалност 

баскетбол“. 

Треньорите, притежаващи Лиценз G - инструктор по баскетбол, могат да работят, като 

- помощник-треньор във възрастови групи до 10 и до 12 г.  

  



Чл.6. Лиценз Е – помощник треньор по баскетбол получава всеки треньор, вписан в 

Регистъра на треньорските кадри на ММС като „помощник треньор по баскетбол“ . 

Треньорът трябва да има образователен ценз отговарящ на длъжността „помощник 

треньор“ в НТК „специалност баскетбол“ и съответния стаж.  

Треньорите, притежаващи Лиценз Е - помощник треньор по баскетбол, могат да 

работят, като 

- помощник-треньор  във всички възрастови групи; 

 

Чл. 7. За придобиване на Лиценз D, C, B и А - треньор по баскетбол, e необходим 

образователен ценз отговарящ на длъжността „треньор“ в НТК „специалност баскетбол “ 

и треньорски стаж съгласно таблица 1. 

Позициите, на които може да бъде картотекиран в  БФ Баскетбол един треньор съобразно 

лиценза си, са описани в Таблица 1. 

Таблица 1 

Лиценз Треньорски стаж Позиции, които може да заема: 

D Без стаж - старши треньори за възрасти: До 10/12 г. 

- пом. треньори за всички възрасти 

 

C Две календарни години 

с Лиценз D 

 

- старши треньори за възрасти: До 10/12/14 

- пом. треньори за всички възрасти 

 

B Две календарни години 

с Лиценз С 

 

- старши треньори за възрасти: 

До10/12/14/16/19/А група 

- пом. треньори за всички възрасти 

-  

A Две календарни години 

с Лиценз В 

 

- старши треньори за възрасти: 

До10/12/14/16/19/А група/НБЛ 

- пом. треньори за всички възрасти 

 

 

 Чл. 8.  Ред за придобиване на съответния Лиценз: 

1. Лицето трябва да подаде документи съгласно изискванията на чл. 16 от НТК за 

вписване в Регистъра на треньорските кадри от ММС и едва след вписването му в 

регистъра да кандидатства за лиценз пред БФ Баскетбол; 

2. Лицето предоставя следните документи на Лицензионната комисия към ТК на БФ 

Баскетбол (ЛК) за определяне на лиценза му: 

- Искане по образец за придобиване на съответния лиценз; 



- Професионална автобиография, като състезател и треньор с точно описан стаж: 

длъжност/позиция; клуб/отбор; година и участие в съответните официални 

състезания, администрирани от БФ Баскетбол; 

- Документи за завършено образование -  дипломи; ако са от чужбина-преведени на 

български език и легализирани (само при първа молба за Лиценз или при 

завършено ново образование); 

- Снимка на електронен носител с формат за международен паспорт; 

- Актуално свидетелство за съдимост. 

3. След получаването на необходимите документи, ЛК определя дата за изпит. 

4. Лицето трябва да се яви на изпит пред Лицензионната комисия, за утвърждаване на 

лиценза.  

5. ЛК се произнася с решение до 7 дни след проведения изпит. 

6. Отказът на ЛК да издаде искания лиценз подлежи на обжалване пред 

Арбитражната комисия на БФ Баскетбол. 

 

Чл.9. Изключения: 

9.1. треньори с лиценз „D“ и „C“, имат право да бъдат старши треньори на отбори с една 

възраст нагоре от необходимите категории според този статут, в следните ситуации: 

- ако са били старши или помощник треньори на национални отбори минимум 

две календарни години; 

- ако работят в т.нар. „малки клубове“, участващи в официалните състезания на 

БФ Баскетбол с не повече от два отбора при подрастващите (не се отнася за 

клубове участващи в официални състезания с три и повече отбори). 

9.2.  треньори родени преди 31.12.1969 г. с постоянен лиценз, получен преди 

приемането на този Статут, без необходимото образование съгласно НТК, могат да 

запазят лиценза си без право на повишаване на лиценза* при следните условия: 

- да са вписани в Регистъра на треньорските кадри и да имат минимум 7 годишен 

стаж като картотекирани в БФБ треньори (в такъв случай подлежат на изпит 

само за затвърждаване на лиценза им). 

 Чл.10. Статут на треньори с временен лиценз: 

- Имат право да работят със съответните възрасти и отбори до изтичането на 

крайния срок за вписване в Регистъра на треньорските кадри, определен в § 6. 

(1) в Преходните и Заключителните разпоредби на НТК; 

- Преустановява се издаването на нови временни лицензи от момента на 

утвърждаване на „Статут на треньора“ от УС на БФ Баскетбол. 

Чл.11. Лицензиране на чуждестранни треньори: 

- Всички чуждестранни треньори трябва да бъдат вписани в Регистъра на 

треньорските кадри на ММС, като предоставят официално преведени и 



легализирани дипломи за завършено образование, които трябва да бъдат 

признати съгласно условията на Закона за предучилищното и училищното 

образование, респ. Закона за висшето образование; 

- След вписването в Регистъра те кандидатстват по реда на чл.8  за получаване на 

лиценз в БФ Баскетбол; 

 

Раздел трети 

Набиране на кредити за запазване на  лиценза 

 

Чл. 12. За да запази своя лиценз, всеки един лицензиран треньор от системата на БФ 

Баскетбол е необходимо да събере минимум 12 кредита на годишна база и да ги докладва 

на федерацията чрез специално подготвена за целта форма на сайта на БФ Баскетбол.  

Чл.13. Дейностите, които носят кредити, включват: 

- Посещение на официален треньорски семинар, организиран от БФ Баскетбол – 

присъствието по време на целия семинар носи 6 кредита; 

- Посещение на официален треньорски семинар, организиран от национална 

баскетболна федерация с участието на международно признати лектори – 

присъствието се удостоверява с поименен сертификат за участие и програма 

на лекциите и носи 6 кредита;  

- Изнасяне на презентации, лекции, открити тренировки в рамките на треньорски 

семинар, организиран от БФ Баскетбол или превод на живо на лекция на 

чуждестранен лектор - един кредит се предоставя за един учебен час от 

минимум 45 минути. При изнасяне на лекции и презентации или превод на 

живо броят на кредитите се умножава по 3; 

- Треньорска дейност по покана от БФ Баскетбол в активности с национални 

отбори или тренировъчни кампове с деца с потенциал до 12 г. или до 14 г. – 

участието по време на цялата проява носи 8 кредита; 

- Публикации, свързани тематично с баскетболната игра  - един кредит се 

приравнява на 200 думи.   

- Преводи на специализирани текстове, които подпомагат развитието на 

баскетболната игра и баскетболните специалисти на територията на страната 

един кредит се приравнява на 200 думи. 

 

Чл. 14. БФ Баскетбол публикува на официалния си сайт списък с треньорите и събраните 

от тях кредити.  

Чл. 15. Ако треньор, независимо дали е активен или не практикува треньорска дейност в 

момента пропусне да събере мин. 12 кредита за една година, то той се явява на изпит пред 

ЛК за подновяване на лиценза. 



 

Чл.16. Индивидуални такси за изпит пред ЛК: 

- първо явяване за придобиване, затвърждаване, подновяване или повишаване на 

лиценз           - 180 лв. 

- поправителен изпит на теория и практика                                                 - 230 лв. 

- поправителен изпит, само на практика                                                       - 130 лв. 

  

Настоящият Статут е утвърден от УС на БФ Баскетбол с реш. 38/26.08.2020г. 


