
НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА 
E: league@basketball.bg | W: nbl.basketball.bg 

Гр.София, Бул.Васил Левски 75 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА НА НБЛ 
 
 
 

 
 

1. Чл.5 Т.4 до 30 септември внесат по сметката на НБЛ сумата, необходима до попълването 
на вноската за членство в НБЛ, която е в размер на 10 000лв.; 

 
 
 

2.  В тимовия лист да присъстват един състезател под 20-годишна възраст (родени през 

2002г.) и един състезател под 24-годишна възраст (родени през 1998г.) за сезон 2020/2021. ДА 

ОТПАДНЕ За следващия сезон 2021/2022 двама състезатели до 20-годишна възраст 

(родени през 2001, 2002) и един състезател под 24-годишна възраст (родени през 1998г.) 

Състезателите трябва да бъдат картотекирани поне 3 години в БФ Баскетбол. Не се прилага 

при заболели от COVID-19 

 
3. ДА ОТПАДНЕ Чл. 53. (1) БК домакин е длъжен да разлепва на подходящите за целта 

места, преди всеки мач, адекватен за населеното място брой афиши по съгласуван и одобрен 

от НБЛ дизайн, като бройката на афишите е не по-малко от 50 бр. 

(2) Ако афишите бъдат предоставени от НБЛ, БК домакин е длъжен да разлепва афиши 

само от предоставения вид. 

 
4.  ДА ОТПАДНЕ а) ако състезателят или треньорът е професионалист, е необходимо да 

се представи разрешение за работа на чужденец в Република България и състезателят 

да пребивава в страната законосъобразно през целия период на договора с БК; 

 
5. Чл. 96. (1) БК са задължени да заплащат „Такса мач“ за всяка официална среща от 
НБЛ като домакин или гост. Тази такса покрива разходите за съдия, дежурен 
представител и евентуално оценител. Таксите се заплащат на месечна база, според 
броя изиграни срещи. 

„ Такса мач“е в следните размери: 
 

- 800 лв. за всяка среща от редовния сезон и четвъртфинали от етап плей-оф; 
 

- 950 лв. за всяка среща от полуфинали и финал за 3-то място от етап плей-оф; 
 

- 1100 лв. за всяка среща от финали за 1-во място от етап плей-оф; 
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(3) ДА ОТПАДНЕ Ако БК не заплати „такса мач“ преди някоя среща, то дължимата сума за 

такса мач за конкретната среща се увеличава на 1000 лв. за среща от редовния сезон и 

четвъртфинали, 1300 лв. за среща от полуфинали и финали за 3-то място и 1400 лв. за среща 

от финали за 1 място. 

 

 
(4) ДА ОТПАДНЕ Ако БК не заплати общо три „такси мач“ за един сезон му се налага 

служебна загуба за третия мач, за който не е заплатена таксата. При следващо неплащане на 

такса се налага втора служебна загуба и автоматично изключване от ДП на НБЛ. 

 

 
6. Чл. 106. Мениджърът на НБЛ може да наложи служебна загуба: 

 
1. Въз основа на чл.96.1 

mailto:league@basketball.bg

