
 

 

 

ПИСМО С ИЗХ. № 274/28.11.2020 Г. 

 

ДО 

БАСКЕТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ, 

ЧЛЕНОВЕ НА БФБАСКЕТБОЛ 

 

 

Уважаеми членове на Българска федерация по баскетбол, 

С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че днес (27.11.2020 г.) 

министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде заповед (№ РД-09-1245 от 

27.11.2020 г.), която гласи следното:   

„I. Считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., съгласно т. I, 9 и 10 от 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се 

преустановяват всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен 

и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните 

спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на Заповед № РД-

01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. Всички спортни мероприятия 

с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и 

международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без 

публика. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови 

занимания към тях. 

II. Дейностите по т. I, се провеждат при всички противоепидемични мерки, 

въведени със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и 

при спазване на указанията по т. III. 

III. Във връзка с т. II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на 

здравеопазването утвърждавам: 

1. Указания - Концепция и насоки за тренировъчния и състезателен процес в 

професионалния футбол, съгласно Приложение № 1;  

2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и 

съоръжения, съгласно Приложение № 2; 

3. Указания за спортуващите под 18 годишна възраст спортисти, спечелили 

квоти за участие в Олимпийски игри, както и такива, на които им предстоят 

квалификационни турнири за спечелване на квоти за участие в Олимпийски игри, 

съгласно Приложение № 3.“ 

Заб. Приложено Ви изпращаме заповедта на министър Красен Кралев и 

приложенията към нея. 

 



 

 

Във връзка с горецитираната заповед Българска федерация по баскетбол 

преустановява, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г., до 21.12.2020 г. първенствата за 

състезатели до 18 годишна възраст, както следва:  

 

 Юноши до 16 години; 

 Девойки до 16 години; 

 Момчета до 14 години; 

 Момичета до 14 години; 

 Момчета до 13 години; 

 Момчета до 12 години; 

 Момичета до 12 години; 

 Мини-момчета до 10 години. 

Българска федерация по баскетбол Ви предупреждава, че на участниците в 

гореспоменатите първенства е забранено да провеждат тренировъчен процес до 

21.12.2020 г. и нарушителите на тази заповед на министрите на здравеопазването и на 

младежта и спорта подлежат на санкции от компетентните органи. 

Всички първенства за лица над 18 годишна възраст (НБЛ, ББЛ „А“ група“ - мъже, „А“ 

група – жени, юноши до 19 години и девойки до 19 години) продължават по утвърдените 

програми без присъствие на публика.  

От 28.11.2020 до 21.12.2020 г. се преустановява участието на състезатели под 18 

години във всички първенства за лица над 18 годишна възраст (НБЛ, ББЛ „А“ група“ - 

мъже, „А“ група – жени, юноши до 19 години и девойки до 19 години). 

С цел улесняване провеждането на всички първенства за лица над 18 годишна 

възраст (НБЛ, ББЛ „А“ група“ - мъже, „А“ група – жени, юноши до 19 години и девойки до 

19 години) в периода от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. отпада ограничението за минимален 

брой състезатели в тимовия лист за срещата, стига отборът да може да започне срещата 

съгласно изискванията на Официалните състезателни правила на ФИБА. 

Отбор, който няма редовно картотекирани 8 състезатели навършили 18 години има 

право да отлага срещите си в периода от 28.11.2020 до 21.12.2020 г. на това основание. 

Ще Ви информираме своевременно, в случай че възникнат нови промени на 

действащите в момента правила. 

 

 

С уважение, 

Георги Глушков 

Президент на Българска федерация по баскетбол 


