
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛ 
 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ИЛИ ТУРНИР ОТ ДЪРЖАВНО 
ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19 

 

1. Всеки клуб домакин на среща или турнир от ДП трябва да определи Отговорник по 
контрола за спазването на противоепидемичните мерки за съответното състезание, като 
изпрати на администратора на съответното първенство името и контактите на лицето най-късно 
2 дни преди началото на състезанието/срещата; Отговорникът по контрола за спазването на 
противоепидемичните мерки е длъжен да следи заедно с Дежурния представител на БФ 
Баскетбол за спазването на всички посочени по-долу мерки и отговаря от името на БК домакин 
за изпълнението им. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки 
е длъжен да изисква спазването на предвидените в тези Правила мерки и да отстранява от залата 
всяко лице, което отказва да ги спазва. 

2.  Всеки клуб домакин информира в писмен вид съответната Регионална  здравна 
инспекция, че в населеното място ще се проведе състезанието в определените за това дати; 

3. Старши треньорът на всеки отбор ежедневно следи за състоянието на всеки състезател 
и евентуалното наличие на грипоподобни симптоми - настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, 
лека кашлица и повишена телесна температура. Болните състезатели се изолират незабавно; 

4. Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и 
повишена телесна температура не се допускат в залата;  

5. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна 
употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за 
служителите, персонала, придружаващите отбора лица, включени в тимовия лист  и 
длъжностните лица в залата;  

6. Допуска се само участващите в конкретната среща състезатели, двама треньори от 
всеки от двата отбора, баскетболните съдии и секретарят, който използва съдийска свирка при 
администриране на смени и таймаут (не важи ако смените и таймаута се администрират със 
звуков сигнал от електронната уредба) да не поставят защитна маска по време на загрявката и 
официалната среща. Допуска се и телевизионните коментатори на пулта, както и всички лица, 
чиито мнения и коментари са или ще бъдат обект на телевизионно излъчване да не поставят 
защитна маска по време на коментарите или интервюто; 

7. Дежурният представител събира подписани декларации от всяко лице с достъп до 
терена (приложения 1-3, 5-6). Декларациите се представят преди всяка среща, а по време на 



турнир - еднократно преди първата среща на отбора, освен ако тимовия лист или списъка с 
придружители не претърпи промяна. При турнирни състезания декларацията в приложение 4 
се представя ежедневно; Декларациите се съхраняват за срок от два месеца от датата на 
състезанието като дежурният представител избира дали да ги съхранява при себе си, като в този 
срок е длъжен да ги предостави на БФ Баскетбол при поискване, или да ги изпрати до офиса на 
БФ Баскетбол, респективно до съответния регионален представител на БФ Баскетбол за 
първенствата за подрастващи. След изтичането на срока от два месеца декларациите се 
унищожават.  

8. Ако компетентните власти в населеното място, където се провежда състезанието  
наложат в писмен вид по-строги ограничения в пропускателния режим за състезанието или 
допълнителни противоепидемични мерки, то всички участници и длъжностни лица са длъжни 
да ги спазват, независимо какво пише в настоящите инструкции. 

9. Всяко лице в системата на БФ Баскетбол (състезател, треньор,  друго лице, 
изпълняващо функция в отбора, служител на БК или БФ Баскетбол, член на УС или комисия на 
БФБ, длъжностно лице или персонал на баскетболна зала) с положителен резултат от  PCR тест 
незабавно се изолира до пълното му оздравяване, което се установява съгласно утвърдения от 
здравните власти начин или до изтичане на изолацията в срока, определен в актуалната заповед 
на Министъра на Здравеопазването, в случай че става дума за асимптомни заразоносители или 
лица с леки симптоми, които се лекуват в домашни условия. 

10. Всяко лице от системата на БФ Баскетбол, което е близко контактно лице* с 
положително тествано с PCR тест за COVID-19 лице (независимо с или без симптоматика) се 
изолира за срок, определен с актуалната заповед на Министъра на здравеопазването. Отм. (Ако 
в този период лицето е в състояние да представи два отрицателни резултата от PCR тест, взет в два последователни дни, то 
може да продължи участието си в тренировъчния и състезателния процес. В този случай преди провеждане на официална среща 
на отбора в периода, определен за изолация на контактното лице двата негови теста трябва да се представят на администратора 
на съответното държавно първенство преди срещата, за да бъде допуснато лицето до участие).  

11. Клубовете от Национална Баскетболна Лига (НБЛ) са длъжни да извършват PCR тест 
на мъжкия си отбор (състезатели и щаб) за наличие на COVID-19 ежемесечно до трето число 
на текущия месец до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка. 
Силно препоръчително е всички баскетболни клубове да извършват редовно PCR тест на своите 
отбори, участници в Държавните първенства по баскетбол от всички възрастови групи. През 
цялото време здравословното състояние на спортистите се следи от клубния лекар, като 
информацията се отразява към медицинската документация за всяко лице. 

12. Във връзка със задължението на БФ Баскетбол да води непубличен регистър на 
случаите на COVID-19  в системата на БФ Баскетбол, всеки БК е длъжен да уведоми незабавно БФ 
Баскетбол за всеки положителен резултат от извършен PCR тест на състезател или член на щаба 
на негов отбор независимо от възрастовата група, както и за последващото развитие на случая. 

* Близък контактен се определя като: 

1. съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19; 

2. директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане); 

3. директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при 
опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце); 



4. директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и 
продължителност над 15 мин.; 

5. престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи, съблекалня 
и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра; 

6. пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки) 

 

13. Задължения на клуба – домакин на срещата 
БК домакин носи отговорност за създаването на следната организация в залата: 

а) поставяне на видни места във всички помещения настоящите указания, както и 
информационни табели, които информират спортистите, треньорите и длъжностните лица за 
задължението да се спазва физическа дистанция, винаги когато е възможно, и хигиена на ръцете 
при посещение на залата;  

б) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички влизащи в залата се измерва 
телесната температура с безконтактен термометър и не се допускат лица с повишена над 37 
градуса температура;  

в) отм. (При възможност обособяване на вход /входове/ само за публиката, различен от този който ползват състезателите, 
треньорите, длъжностните и служебните лица.) 

г) На всички входове задължително се поставя дезинфектант за ръце, отговарящ на 
изискванията на здравните власти, като се създава организация при влизане в залата на 
спортистите, треньорите, длъжностните лица и персонала да почистват ръцете си;   

д) отм. (осигуряване на организация за закупуване на билети от зрителите без струпване на хора пред касите и при 
осигуряване на минимална дистанция от 1.5м. между чакащите на опашка); 

е) отм. (На входа/входовете за публика и в спортната зала клубът – домакин осигурява достатъчен брой служебни лица, 
защитени с предпазна маска, шлем/преграда и ръкавици,   които следят за прилагането/спазването от страна на зрителите на 
следните противоепидемични мерки: 

- Допускане на публика при заетост на местата до 50% от общия капацитет на спортната зала, при настаняване на 
зрителите най – малко през една седалка или в случай, че трибуните не са оборудвани със седалки, публиката се настанява като 
се осигурява минимална дистанция от 1,5 м. между отделните зрители.    

  - всички лица от публиката при влизането в спортната зала, по време на престоя им в спортното съоръжение и до 
момента на напускане на залата да са  задължително с поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба 
или с друго средство, покриващо носа и устата; 

- да не допускат в спортната зала зрители с явни симптоми на настинка, хрема и кашлица; 

- да не допускат използането на тромби, музикални инструменти и други устройства със звуков ефект, чиято употреба 
изисква снемането на предпазните маски от зрителите; 

- да не допускат използването на хореография от зрителите, която е свързана с препредаване на знамена, плакати 
и/или други предмети от човек на човек; 

- да не допускат консумация на храни и напитки по време на целия престой на зрителите в спортната зала; 

- да не допускат струпване на голям брой зрители на едно място в нарушение на изискванията за минимална 
дистанция.;   

- да не допускат достъп на зрители до игралното поле и контролираната свободна зона около игралното поле; 



- да не допускат достъп на зрители до състезатели, треньори, длъжностни и официални лица по никакъв повод, 
включително за автографи, снимки и др.; 

- след края на срещата да осигурят максимално бързо напускане от страна на зрителите на спортното съоръжение, без 
да допускат струпване на хора на изходите и при спазване на противоепидемичните мерки.    

- да отстранят незабавно от залата всеки зрител, който отказва да спазва мерките, предвидени в този документ.) 

ж). отм. (При възможност въвеждане на еднопосочно движение по коридорите и трибуните на спортното съоръжение като 
се поставят табели, указващи посоката на движение на зрителите. ) 

з). отм. (Обособяване на тоалетни само за зрителите, различни от тези които ползват състезателите, треньорите, 
длъжностните и служебните лица и местоположението на които не налага зрителите да навлизат в зоната, определена за достъп 
само от състезатели, треньори, длъжностни и служебни лица. В тоалетните се извършва дезинфекция на всеки 45 минути, 
съгласно утвърден график и с препарати, отговарящи на изискванията на здравните власти. При невъзможност да бъдат 
осигурени такива тоалетни за зрители в спортната зала е допустимо осигуряването на химически тоалетни, поставени на 
подходящо място до спортното съоръжение. )  

и). отм. (Извършва се дезинфекция на трибуните/местата за сядане на зрителите преди и след всяка среща като се използват 
само методи и препарати за дезинфекция, отговарящи на изискванията на здравните власти).  

й) осигуряване на максималната хигиена в съблекалните и залата чрез строги процедури за 
редовно почистване и дезинфекция (задължително преди и между мачовете), на всички 
контактни повърхности, които могат да се докоснат;  

к) осигуряване на защита на всички служители от персонала с маска за лице, шлем или 
преграда, както и с ръкавици;  

л) провеждане се инструктаж на служебните лица за следене проявата на симптоми от 
спортистите, треньорите и длъжностните лица и как да се справят с тях; 

м) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението;  

н) настаняването на акредитираните журналисти в спортната зала по време на състезания се 
извършва при спазване и осигуряване на дистанция от 1.5м. между тях, като не се допуска пряк 
контакт между журналистите и състезателите/треньорите, като се осигурява минимална 
дистанция от 3м. между журналистите и състезателите/треньорите. 

 

14. Задължения на персонала на залата 

Персоналът на залата спазва следните противоепидемични мерки:  

а) поддържа винаги безопасно разстояние от 1,5 метра между колеги и разстояние за 
спортистите съгласно спецификата на спорта; 

б) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля 
на обезопасено място;  

в) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, 
кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;  

г) почистват се контактните повърхности на използваните спортни уреди и пособия с наличните 
дезинфектанти;  

д) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и 
другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;  



е) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват във връзка със срещата се 
дезинфекцират периодично и задължително при смяна на секретарския апарат и статистиката;  

ж) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, 
болки в гьрлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура или има болен в 
същото жилище, остават у дома; 

 

15. Задължения на БК, участник в среща от ДП 

а) БК участник в ДП представя на дежурния представител преди първата среща от ДП за всеки 
състезател, включен в тимовия лист декларация от родител (за състезатели ненавършили 18г.) 
или декларация от състезател, навършил 18г. (приложения 2 и 3), декларация от всеки член на 
щаба на отбора, включен в тимовия лист (приложение 5). 

б) БК участник в ДП представя на дежурния представител всеки ден от състезанието преди 
първата среща на отбора за съответния ден декларация от треньора/водача на отбора 
(приложение 4). Такава декларация се представя и преди единични срещи на отбора. 

в). При съмнение за наличие на заразено лице с коронавирус КОВИД-19 от отбор по време на 
подготовката или състезанието, БК е длъжен да изолира лицето и да го отведе за допълнителни 
изследвания и диагностициране.   

 

16. Задължения на състезателите, треньорите и длъжностните лица 

Спортистите, треньорите и длъжностните лица спазват следните 
противоепидемични мерки:  

а) трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки и официални срещи в 
залата;  

б) ако имат симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека  

кашлица и повишена телесна температура си остават вкъщи;  

в) следват указанията на персонала и служебните лица;  

г) извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата;  

д) задължително носят собствена кърпа, която използват в залата;  

е) изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;  

ж) тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата. 

 

17. отм. ( Задължение на публиката 

Зрителите са длъжни: 

а) да не се струпват на едно място  и нарушават изискването за минимална дистанция от 1.5м. : 

- при касите за закупуване на билети  



- пред, около и вътре в спортната зала,  

- на трибуните; 

б) задължително да бъдат с поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или с друго средство, 
покриващо носа и устата по време на целия си престой в залата; 

в) да не влизат в спортната зала ако имат симптоми на настинка, хрема и кашлица; 

г) да не използват тромби, музикални инструменти и други устройства със звуков ефект, чиято употреба изисква снемането на 
предпазните маски от зрителите; 

д) да не участват в хореография, която е свързана с препредаване на знамена, плакати и/или други предмети от човек на човек; 

е) да не консумират храни и напитки по време на целия си престой в спортната зала; 

ж) да не се опитват да влизат на игралното поле и контролираната свободна зона около игралното поле или да се опитват да се 
доближат вътре или извън залата до състезатели, треньори, длъжностни и официални лица по никакъв повод, включително за 
автографи, снимки и др.; 

з) след края на срещата да напуснат спортното съоръжение веднага без да се струпват на на изходите и при спазване на 
противоепидемичните мерки.    

и) всеки зрител, допуснат до спортното съоръжение приема, че  ще бъде отстранен незабавно от залата ако отказва да спазва 
мерките, предвидени в този документ или в задължителните указания на Министъра на младежта и спорта.) 

 

18. Санкции 

 Дисциплинарната комисия на БФБаскетбол, респективно Дисциплинарно-
Административния съвет на НБЛ за срещите от НБЛ налага следните имуществени санкции на 
БК за неспазване на настоящите Правила по доклад от Дежурния представител: 

а) 200лв. на БК домакин, който не е определил Отговорник по контрола за спазването на 
противоепидемичните мерки или е определил Отговорник по контрола за спазването на 
противоепидемичните мерки, който не си изпълнява задълженията, описани в настоящите 
Правила; 

б) 100лв. за всяко друго описано в доклада на дежурния представител нарушение; 

в) всяко лице, което отказва да спазва противоепидемичните мерки се отстранява незабавно от 
залата.  

г) при участие в официална среща на положително тествано или заразено с COVID-19 лице 
(независимо с или без симптоматика) без изтичане на 14 дневния срок за изолация или  
допускане до участие в официална среща на близко контактно лице преди изтичане на 14 
дневния срок за изолация без да бъдат представени  два отрицателни резултата от PCR тест, 
взет в два последователни дни, на съответния БК се налага служебна загуба за въпросната 
среща. 

 

 

 

 

Следват Приложения 1 - 7 



Приложение 1 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ДОСТЪП В ЗАЛАТА ЗА СРЕЩИ НА 
ОТБОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ДП ПО БАСКЕТБОЛ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД РД-01-
626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ВСИЧКИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ТРЕНИРОВЪЧЕН И СЪСТЕЗАТЕЛЕН 
ХАРАКТЕР БЕЗ ПУБЛИКА 
 
1. Представителен отбор на гостуващия БК (включени в тимовия лист)  
- до 18 човека;  
2. Представителен отбор на БК домакин (включени в тимовия лист)  
- до 18 човека;  
3. Длъжностни лица по назначение:  
- Назначените дежурен представител на БФБ, оценител и съдии за състезанието;  
- Назначените секретари, статистици и информатор на срещата;  
- Дежурния лекар за срещата;  
- Видео оператор на БК домакин; 
- За мачовете с телевизионно излъчване –  екипът, който осъществява излъчването по 
поименен списък, предоставен преди срещата от компанията, която обезпечава технически 
срещата; 
4. Ръководителите и служителите на БФБ, членовете на УС на БФБ и треньорите на 
Национални отбори на България;  
5. Обслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа поддръжка) - 
до 4 човека;  
6. Акредитирани журналисти от спортни медии, които отразяват баскетбола. Акредитирането 
се извършва преди състезанието от БФ Баскетбол с искане до elena@basketball.bg. БФ Баскетбол 
информира Дежурния представител за имената на акредитираните журналисти за съответното 
състезание.  
Ако се установи злоупотреба с акредитация на спортен журналист или съответната медия 
реално не отразява състезанието, за което е получена акредитацията, то акредитацията 
незабавно се отнема.  
7. По 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от БК гост - до 12/14 човека в зависимост 
от броя на състезателите, включени в официалния тимов лист;  
8. По 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от БК домакин - до 12/14 човека в 
зависимост от броя на състезателите, включени в официалния тимов лист;  
Двата участващи БК предоставят съответния тимов лист и списък с придружители по т.7 или 8 
за контрол от Дежурния представител на БФБ най-късно до 1 час преди срещата.  
БК домакин предоставя и списък с имената на видео оператора, дежурния лекар и обслужващия 
персонал съгласно 5.  
Самоличността на лицата се удостоверява с лична карта или със съответната състезателна, 
треньорска или журналистическа карта със снимка.  
*Забележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само посочените лица в 
тимовите листа и списъка с придружители на двата участващи отбора и съответните 
длъжностни лица. Участници и придружители, включени в списъка за други срещи от същото 
състезание, нямат право да присъстват в залата по време на срещи, в които техните БК не 
участват.  

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ата 

....................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия на декларатора - родител/настойник/ на  

......................................................................................................................, 

/име, презиме, фамилия на детето/  който/която е състезател по баскетбол в  

БК……………………………………………………., възрастова група до ………..г. 

Декларирам, че: 

1. Декларирам, че синът/дъщеря ми е физически и психически здрав/а, няма симптоми, не 
е близко контактно лице с пациент с КОВИД -19, нито има положителен резултат от тест за 
КОВИД -19 в последните 10 дни и не са налице здравословни пречки за участието му/й в 
активни спортни занимания, включително баскетболни срещи, съобразно неговата/нейната 
възраст. 
2. Декларирам, че съм наясно, че баскетболът е контактен спорт и е възможно детето ми да 

претърпи контузия или неумишлено да бъде заразено с КОВИД -19 въпреки предприетите 
противоепидемични мерки съгласно инструкциите на държавните органи и БФ Баскетбол; 

Давам своето информирано съгласие за следното: 

1. Съгласен/съгласна съм синът ми/дъщеря ми да участва в официални срещи от Държавното 
първенство по баскетбол за подрастващи за съответната възрастова група;  

2. Съгласен/съгласна съм официалните срещи, в които участва детето ми да бъдат излъчвани 
на живо по интернет на официалните канали на БФ Баскетбол; 

3. Съгласен съм/ съгласна съм Не съм съгласен/не съм съгласна 

/ненужното се зачертава/  

 детето ми да бъде снимано по време на баскетболни срещи с цел медийно отразяване на 
Държавното първенство и/или популяризиране на баскетбола, като снимките могат да бъдат 
използвани в официалния сайт и профилите в социалните медии на БФ Баскетбол или други 
промоционални материали без да имам финансови претенции за това;  

Ако не съм зачертал/а нито една от опциите в 3. искам да се приеме, че съм съгласен/а. 

Дата:  

Декларатор:         

/име, фамилия, подпис/ 



Приложение 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Всеки от долуподписаните състезатели, навършили 18г. от БК……………………………….  

Възрастова група………….:     Дата:……………… 

Декларира: 

1. Декларирам, че съм физически и психически здрав/а, нямам симптоми, не съм близко 
контактно лице с пациент с КОВИД -19, нито имам положителен резултат от тест за 
КОВИД -19 в последните 10 дни;  

2. Декларирам, че съм наясно, че баскетболът е контактен спорт и е възможно да претърпя 
контузия или неумишлено да бъда заразен/а с КОВИД -19 въпреки предприетите 
противоепидемични мерки съгласно инструкциите на държавните органи и БФ Баскетбол; 

 

 Име Подпис 
1.    

 
2.    

 
3.    

 
4.    

 
5.    

 
6.    

 
7.    

 
8.    

 
9.    

 
10.    

 
11.    

 
12.    

 
 

 

 

 



Приложение 4 

Тази декларация се предоставя на дежурния представител всеки ден от състезанието 
преди срещата на съответния отбор 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ата 

....................................................................................................................... 

/име, презиме, фамилия на декларатора – старши треньор / водач на отбора на 

 

БК……………………………………………………., възрастова група  ………..г. 

Декларирам, че: 

1. Всички лица,  включени в тимовия лист на отбора за участие в среща от Държавното 
първенство за посочената по-горе възрастова група са физически здрави и нямат симптоми 
нито, доколкото ми е известно, са близко контактно лице с пациент с КОВИД -19, нито имат 
положителен резултат от тест за КОВИД -19 в последните 10 дни;   
2. Във връзка с горното декларирам, че днес, непосредствено преди тръгването за спортната 
зала съм задал/а следните въпроси на всеки член от делегацията и съм получил отговор 
«НЕ» на всеки един от тях: 
• Чувстваш ли се зле днес? 
• Имаш ли кашлица? 
• Усещаш ли трудности при дишане? 

3. Днес на всички членове от делегацията бе премерена температурата при влизане в 
спортната зала; 

 
  

 
 

Дата:  

Декларатор:  

/име, фамилия, подпис/ 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Всеки от долуподписаните членове на щаба на БК……………………………….  

Възрастова група………….:     Дата:……………… 

Декларира: 

Декларирам, че съм физически и психически здрав/а, нямам симптоми, не съм близко 
контактно лице с пациент с КОВИД -19, нито имам положителен резултат от тест за 
КОВИД -19 в последните 10 дни;  
 

 Име функция Подпис 
1  Старши треньор  

 
2    

 
3    

 
4    

 
5    

 
6    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Всеки от долуподписаните длъжностни лица на среща от ДП по баскетбол, възрастова 
група…………………. 

между отборите на …………………………………………………………………………. 

Дата:……………… 

Декларира: 

Декларирам, че съм физически и психически здрав/а, нямам симптоми, не съм близко 
контактно лице с пациент с КОВИД -19, нито имам положителен резултат от тест за 
КОВИД -19 в последните 10 дни;  
 

 Име функция Подпис 
1  Дежурен 

представител 
 
 

2  Старши съдия  
 

3  Съдия   
 

4  Съдия   
 

5  Секретар   
 

6  Времеизмервач   
 

7  
 

Оператор на 24 
сек. 

 

8  
 

Помощник 
секретар 

 

9  
 

Статистик   

10  
 

Статистик   

11  
 

Информатор  

12  
 

Дежурен лекар  

 

 



Приложение 7 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ата 

 

......................................................................................................................, 

/име, презиме, фамилия/  който/която е придружител на състезателя/състезателката по  

 

баскетбол, ……………………………………………………………… ненавършил/а 18г.  

 

Декларирам, че: 

1. Декларирам, че съм физически здрав/а, нямам никакви симптоми, нито имам 
положителен резултат от тест за КОВИД -19 в последните 10 дни;  

 

 

Дата:  

 

Декларатор:  

/име, фамилия, подпис/ 

 

 

 

 

 

 


