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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-01-748/02.09.2021 г. НА МИНИСТЪРА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ПУБЛИКА  

1. Представителен отбор на гостуващия БК (включени в тимовия лист) - до 18 човека+ 5 официални лица 

 2. Представителен отбор на БК домакин (включени в тимовия лист) - до 18 човека +5 официални лица 

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.  

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 т.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.  


