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1. СПОНСОРИ 

Договорът на НБЛ с ВИВАКОМ изтече през декември 2017 г. Бе изготвен подробен отчет за работата 

и спонсорските активации на НБЛ, и клубовете с телекома през последната  година и бе изпратен 

на компанията с благодарствен адрес. В последвалите месец и половина екипът на НБЛ се опита да 

поднови партньорските взаимоотношения, като изпрати официално запитване и предложение със 

спонсорски пакети. От централата на ВИВАКОМ отговориха, че е било взето решение да не се 

подновява партньорството с Лигата поради преструктуриране и вътрешни промени поне за този 

сезон.  

В последвалите месеци Генералният Мениджър и Спортният директор на НБЛ се срещаха с 

потенциални партньори и с представители на бизнеса за евентуално спонсорство. Измежду 

компаниите, с които се свърза екипът на НБЛ са: Кока Кола, Нестле, Нивеа, Кредисимо, бира Бритос, 

TBI bank, IBM, HP, ОББ, Уникредит, Ефбет, Уинбет, Бетфеър, Търкиш Еърлайнс, Метро и други. 

Както бе представено на ОС на клубовете в Пловдив на 7.3.2018 г., елементите, които интересуват 

компаниите с възможности за спонсориране са: 

 Публика в залите, което за тях се явява аудитория, пред която може да рекламират или 

промотират продукти и услуги 

 Излъчваща телевизия – БНТ в момента; повечето компании не намират БНТ за 

привлекателна ТВ за рекламно време и заставки, поради по-ниските рейтинги в сравнение 

с другите водещи такива 

 Ниво на баскетболната лига у нас или качество на продукта НБЛ 

 Последователи в социалните мрежи – НБЛ все още нe разполага с голям капацитет от 

последователи във Фейсбук, Туитър, Инстаграм и др. За компаниите в 21-ви век, социалните 

мрежи и последователите в тях на организациите са от огромен интерес и са сред топ 3 на 

водещите фактори при евентуално партньорство. Интернет и хората там са цел на всички 

представители на бизнеса, тъй като най-лесно и бързо се достига до потребителите, които 

са непрекъснато в Интернет пространството в наши дни.  

 Положителен имидж на НБЛ и липса на скандалию 

Обективно погледнато, НБЛ и БК не могат да отговорят крайно положително на тези изисквания 

към момента, и работата трябва да бъде насочена в подобряването на елементите, за да сме 

привлекателни за евентуални партньори. 

В края на сезона екипът на НБЛ успя да привлече партньори, които да подсигурят предметни 

награди за зрителите в залите по време на плейофите.  
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За предстоящия сезон екипът на НБЛ и генералният мениджър имат неофициално потвърждение 

за потенциално партньорство и по-задълбочени преговори с фирми като Чипита, бира Бритос, TBI 

Bank. При досегашните срещи и комуникация бе обсъдено, че интерес към НБЛ от тяхна страна 

има, но искат да се ориентират и да преценят как се вписват в баскетболната среда, както и да се 

ориентират в бюджетите си. 

Друг плюс е, че ще имат време да напаснат концепцията си и целевата си група с тези на НБЛ 

евентуално преди началото на един пълен сезон, а не както беше сега – едва от февруари или 

март. 

По идея на БК Берое, през месец ноември 2018 г., на официалната страница на НБЛ бе създадено 

съдържание (допълнителна позиция), което ротира спонсорите и партньорите на всички клубове 

от НБЛ, като по този начин клубовете получават допълнителна опция за спонсорска активация.  

 

Екипът на НБЛ е в засилени преговори с компания от Русия, която има сериозен интерес към 

правата за видеострийм и излъчване в Интернет, срещу което НБЛ ще получи безвъзмездно 

услугата и по-добро качество, както и евентуална сума за правата.  

 

2. МАРКЕТИННГ И МЪРЧАНДАЙЗИНГ 

МАРКЕТИНГ 

За маркетинговите цели на НБЛ и привличане на евентуални спонсори, и партньори бе подбрана 

информация, снимков материал и визия на набор от документи, които да бъдат използвани и 

предоставяни, като основната им цел е да представят НБЛ, дейността и потенциални силни страни 

на организацията и клубовете, които биха били привлекателни. Наборът от документи включва: 

 Професионална презентация, изработена по най-високи стандарти и последни трендове, 

включваща генерална информация за НБЛ и клубовете. Документът бе изработен от 

Генералния мениджър на НБЛ след анализ на данни, подбор на информация, консултации 

със специалисти и проучване на интересите и нуждите на евентуални спонсори и партньори; 
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 Документ със спонсорски пакети – набор от различни примерни спонсорски пакети, които 

имат определена финансова стойност и какво получава спонсора/партньора в замяна, т.нар. 

спонсорски активации. Документът включва около 30 активации и 9 пакета. Може да го 

намерите в набора от документи на отчета на дейността на НБЛ за сезон 2017 – 2018; 

 На официалната страница на НБЛ бе създадена и разработена секция За Партньорство с 

НБЛ, където тези документи и пълната информация са налични, както и контакт за 

желаещите да рекламират в НБЛ - http://nbl.basketball.bg/menu.php?m_id=74 

В началото на сезон 2017-2018 Генералният Мениджър се срещна с няколко от водещите у нас 

агенции за маркетинг и реклама в България с цел изготвяне на маркетингова стратегия на НБЛ и БК 

под формата на партньорство (Saatchie & Saatchi, Next DC и др.). Тези агенции не проявиха интерес 

да обслужват НБЛ безвъзмездно, под формата на партньорство. Оферти за услуги от страна на такъв 

тип агенции бяха събрани, като при първа възможност и наличие на бюджет за това перо, би било 

възможно НБЛ и клубовете в НБЛ да имат своя маркетинг стратегия и дългосрочен план за 

прилагането й с цел да се популяризира бранда НБЛ и да стане разпознаваем от по-значителен брой 

хора. 

Като част от изграждане на маркетинг на НБЛ бе стартиран процес по уеднаквяване на материалите, 

промотиращи дейността на Лига и клубове (еднакъв дизайн на афиши, билети и други; подобрение 

на официалната страница на НБЛ; позициониране на реклами в залите – брандиране на всички зали  

по еднаква схема). 

Генералният Мениджър на НБЛ влезе във връзка с ФИБА, които имат онлайн платформа за 

обучение и предоставяне на достъп до учебни материали и семинари от различен характер с цел 

професионално усъвършенстване на клубове и заинтересовани лица. На официалната страница на 

НБЛ ще бъде създадена секция за споделяне на материали и обучение, като маркетинг и всички 

останали материали ще бъдат споделени с БК и представителите им.  

Екипът на НБЛ планира през летните месеци предшестващи сезон 2018-2019 да организира 

маркетинг семинар за БК с цел клубовете да имат грамотни представители, които да са наясно с 

последните стандарти и тенденции в търсенето на спонсори и маркетинг в спорта. 

Екипът на НБЛ вече се свърза с водещите висши учебни заведения по маркетинг, които имат 

силни преподаватели и катедри по Маркетинг обучение (по идея на БК Беро и Васил Кифев) с 

цел група от изявени студенти да бъде сформирана като група, която да има за цел да 

разработи проект „Маркетингова стратегия на НБЛ“ като практическа част от 

обучението си, под ръководството на опитни маректолози. НБУ (София) и ВИНС (Варна) 

откликнаха на идеята.  

 

МЪРЧАНДАЙЗИНГ 

Генералният Мениджър на НБЛ се свърза с дизайнери за изработването на рекламни материали на 

НБЛ и клубовете или т.нар. мърчандайз/мърчандайзинг. Идеята е да се изготви дизайн на рекламни 

http://nbl.basketball.bg/menu.php?m_id=74
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материали, който да е уеднаквен за всички клубове и НБЛ, но в същото време да запази цветовете 

и индивидуалните характеристики на всеки клуб. Такива дизайни бяха разработени или са в процес, 

който бе спрян, поради липса на бюджет за такава дейност. 

При наличие на бюджет за това перо, екипът на НБЛ ще изработи фен артикули – тениски, суичъри, 

ключодържатели, шапки, магнити, чаши, чорапи и други, които да бъдат достъпни до аудиторията 

посредством специална секция на официалната страница на НБЛ, която е планирана и готова за 

изработване от уеб дизайнерите на НБЛ. Ще бъде разработен Фен Магазин, който ще препраща и 

към фен магазините на клубовете или техните клубни сайтове.  

За следващите сезони, след изработката на тези артикули, НБЛ предвижда и локално продажба по 

време на срещите от НБЛ в залите по време на официалните срещи от календара на НБЛ със 

съдействието на БК. 

Друга идея в тази насока е да се обявят конкурси за дизайн на артикули публично, като по този 

начин се въвлекат и странични лица към идеята, мисията и целите на НБЛ. 

3. ТВ ИЗЛЪЧВАНЕ 

Както е известно от м. септември 2017 г. наличен е интерес от НОВА телевизия за медийно 

партньорство и излъчване на срещите от НБЛ по каналите на Нова и Диема. Поради смяна на 

собствеността на телевизията преговорите не са стартирали, но генералният мениджър на НБЛ е в 

ежеседмичен контакт с директора на спортния отдел и екипа на НБЛ има уверението, че интерес от 

страна на медията има, като е въпрос на време тези преговори да стартират. Наличен е и интерес 

за продължаване на текущия договор с БНТ, който изтече през май 2017 г.  

За НОВА ТВ 

 Най-висок рейтинг в България 

 Предпочитана от рекламодатели и големи компании - потенциални партньори на НБЛ 

 Излъчва баскетбол на всички нива – НБА, Евролига, Еврокупа, Лига Ендеса 

 Модерни технологии 

 HD сигнал 

 Малък екип обслужва срещите (до 11 души) 

 Реални пари срещу ТВ правата за излъчване на НБЛ 

 Излъчване от всеки град в България през баскетболния сезон 

 В дългосрочен план идеята е да дават всички срещи от НБЛ директно в рамките на кръга 

 Студио с гости на всеки мач 

 Статистика в реално време 

 Обзор на кръга с репортажи от всички срещи след края на кръга 

 ТВ графика 

 Професионален, позитивен коментар 

 Коментари и анализи от специалисти  
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Осъществен е контакт и с каналите на Мтел (вече А1) с цел да се види и интерес от тяхна страна и 

евентуални предложения и сътрудничество. 

Към момента БНТ  е излъчваща телевизия на НБЛ, поради липса на интерес от друга такава. 

Размерът на партньорството за сезон 2017-18 година е: 

 250 000 лева в рекламни заставки и рекламно време без ДДС (125 000 лева за БФБ, 125 000 

лева за НБЛ) 

 1 мач от НБЛ се излъчва директно на седмица, обикновено в района на София 

 Обзор в Арена Баскет и други спортни издания на БНТ 

 Няма ексклузивитет върху Интернет правата 

 НБЛ и БФБ не получават реални парични суми за ТВ права 

 Срок на договора за 1 година до 31.05.2018 

 Екслузивност при преподписване за следващ период от време 

 

4. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

 От месец октомври 2017 към НБЛ има назначено лице на длъжността: Връзки с 

обществеността, Медии и Социални мрежи. Мария Константинова, която изпълнява тази 

функция, има специално изработена длъжностна характеристика, одобрена от Президента 

на БФ Баскетбол – Георги Глушков, ежедневни задачи и активности. 

 По идея на Генералния Мениджър бяха разпратени официални писма до всички печатни и 

онлайн медии (в това число вестници и телевизии), в които се дава гласност на новата 

концепция за развитие на Лигата, както и се апелира към медиите да бъдат активни в 

отразяването на НБЛ и да се свързват с екипа за информация, интересни материали и 

коментари по теми; Бе потърсено мнението им по въпроса какво би им било интересно и 

как биха искали медийното лице на НБЛ да подхожда спрямо техните нужди; 

 Бяха организирани срещи с Ефрем Ефремов (Катедра Журналистика към СУ Св. Климент 

Охридски, почетен медиен посланик на НБА у нас), Венелина Гочева (24 часа), Ивайло 

Герчев (БНР), Хари Латифян (Тема Спорт), Станислав Христов (Телеграф), Иво Тасев 

(Меридиан Мач), представители на Дневник и Капитал, Александър Сотиров (sportal.bg), на 

които генералният мениджър обсъди стратегии и начини на работа с медиите 

В резултат на това в момента спортните таблоиди Меридиан Мач и Тема Спорт отразяват 

НБЛ системно и публикуват всички изпратени материали. 24 часа, Телеграф, Дневник и 

други публикуват материали за НБЛ, като онлайн платформите им дават гласност на всеки 

материал от НБЛ. Спортните платформи публикуват прес съобщенията от НБЛ системно – 

BBALL.BG, BGBASKET.COM, SPORTAL.BG, GONG.BG, BTA.BG и т.н. 

 Към клубовете от НБЛ бе спусната стратегия да бъде представено медийно лице, което да 

обслужва БК и да бъде връзката между НБЛ и Мария Константинова относно по-добре 

представяне на клубовете и Лигата в публичното пространство, като се работи в посока по-

голяма информираност на аудиторията за дейността на БК, НБЛ, играчи, треньори и 

инициативи 
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 Медийната политика на НБЛ определено донесе резултати като посещенията на 

официалната страница на НБЛ и социалните мрежи са в пъти повече от изминалия сезон и 

аудиторията на НБЛ нарастна 

 С цел да се създаде интерес и елемент на ново съдържание бяха създадени нови рубрики 

на страницата на НБЛ: Един ден в маратонките на….., Нашите Съдии, Нашите Таланти, а за 

в бъдеще са подготвени още нови такива с по-различно съдържание, които да акцентират 

върху всеки аспект на баскетболния спорт – например рубрика „Добрите практики“, 

„Архивите говорят“, „Експертите за…….“, „Научи повече“, „Мнение на фокус“ и други 

 

5. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ  

Екипът на НБЛ стартира работа, която продължава и до днес по увеличаване на присъствието на 

НБЛ в социалните мрежи. Профилите ни във Фейсбук, Инстаграм, Туитър и You Tube се радват на 

интерес, който не е отличен, но се засилва, посещават се от все повече потребители и се обновяват 

с на ежедневна база с различно съдържание, като има постове, които достигат над 10 000 гледания 

във фейсбук. В началото на сезона екипът на НБЛ изиска всеки от 9-те клуба да притежава минимум 

профил във фейсбук, по който да се работи активно и креативно, както и да се създават събития за 

всеки мач в НБЛ и да се канят феновете през тези събития. Всичките 9 отбора от НБЛ имат такива 

профили и го правят, което не остава незабелязано и отзвукът е доста позитивен.  

Към днешна дата Facebook профилът на НБЛ разполага с близо 3000 души (2855), като сме 

достигнали до т.нар. фийд на над 30 000 човека. Най-общо казано тези над 30 000 потребители по 

един или друг начин са имали досег със съдържание от фейсбук профила на НБЛ под формата на 

новини, постове, снимки, видео и други. 

Инстаграм профилът на НБЛ (топ 3 социална мрежа в световен мащаб) бе създаден през месец 

октомври 2017 г. Към днешна дата профилът разполага с близо 400 последователи и има 

приблизително 300 поста. 

Каналът на НБЛ във видео платформата You Tube се радва на сериозен успех. Освен хилядите 

посещения, има 300 последователи, които са абонирани за канала ни. Ежеседмично съдържанието 

се обновява с видеа: Топ 5 на кръга, Избрани моменти от всеки мач, Най-бърз кош на кръга, 

Индивидуални моменти за състезатели, Интервюта и рубрики. Тези видеа и рубрики са най-

предпочитаното и гледано съдържание от НБЛ феновете и последователите в Интернет 

пространството 

По време на сезона в НБЛ представителите на екипа на НБЛ, отговорни и занимаващи се със 

социалните мрежи, се запознаха с последните трендове и инструкции за успешна работа с 

платформите за социален достъп от фенове и потребители, на ФИБА, като преминаха онлайн 

обучение и различни семинари, а и получиха документация с насоки за използването им.  

6. ПРИВЛИЧАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ЗРИТЕЛИ В ЗАЛИТЕ НА СРЕЩИТЕ ОТ НБЛ 

В приложението след края на отчета са предоставени цифри и информация за посещаемостта на 

срещите от НБЛ по отбори, и по фази на първенството.  Екипът на НБЛ не съумя да изгради крайно 
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успешна и активна политика по привличане на зрители в залите по този сезон. В началото на сезон 

до БК бяха спуснати начини, по които това може да се случи на местно ниво, които те трябваше да 

приложат при желание: 

 Контакт с детски градини, училища и висши учебни заведения за организирано посещение 

на баскетболните срещи в града; 

 Контакт с фирми и организации от града, които да информират и изпратят служителите си 

при желание на баскетболните срещи; 

 Награди „Билети за мач“  

 Награди „Служител на седмицата/месеца“, които да получат билет за баскетболните 

срещи 

 Инициативи „Посети спортно мероприятие като част от обучението по физическо 

възпитание“ 

 Томбола, игра с фенове или анкета, като победителят печели билети за баскетболни срещи 

и снимка с любимия си баскетболист, или отбора 

 Контакт с домове за деца, фондации и др. с цел социална и благотворителна дейност на БК 

 

7. ОТДЕЛЯНЕ НА НБЛ ОТ БФБ 

Една от основните задачи, поставена от ОС на НБЛ към Генералния мениджър на НБЛ бе да се 

провери възможността за отделяне на НБЛ от БФБ и организирането й в самостоятелна и 

независима организация с автономност и  

За тази цел, Генералният мениджър на НБЛ: 

 Проучи всички нормативни документи на ММС, НБЛ, както и закона за спорта с цел да се 

придобие по-ясна представа за системата на управление и регулиране на спорта 

(баскетбола) в България 

 Събра информация за други лиги в Европа и на какъв принцип функционират – 

самостоятелно или към съответните федерации 

 Се консултира за типа юридическа форма, която е най-подходяща за такава структура  

 Проведе няколко срещи с президента на БФ Баскетбол, за да бъде обсъдено евентуално 

такова отделяне и при какви условия може да се случи 

На 12.04.2018 г. в София бе проведена среща между ОС на НБЛ, екипа на НБЛ и президента на БФ 

Баскетбол, на която бе обсъдено евентуално отделяне на НБЛ от БФБ и неофициално бяха 

коментирани примерни условия това да стане реалност. На тази среща бе решено представителите 

на БК да обмислят позицията си и да дадат становище след края на сезона.  
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8. НБЛ ЗА ФЕНОВЕТЕ 

ФЕН МЕНИДЖЪР 

 

И през настоящия сезон екипът на НБЛ поддържа онлайн платформа за феновете в НБЛ. Фен 

Мениджър е услуга, за която НБЛ и поддръжниците на отборите в НБЛ са абонирани за този и 

следващия сезон. Идеята на платформата е феновете на отборите да се състезават помежду си, като 

събират точки, отговаряйки на въпроси свързани с играта баскетбол, история и любимите си отбори. 

За победителите са предвидени предметни награди – книги, билети за мачове, екипировка, 

почивка в СПА комплекс и други от партньорите на Лигата – Фен Мениджър. Към момента 

платформата се радва на над 600 активни Фен Мениджъри, които демонстрират своите познания 

за любимите им тимове, като същевременно се състезават по между си за наградите „Топ Фен-

Мениджър“. 

ИГРИ С ПУБЛИКАТА 

Игри с публиката в залите по време на домакинските срещи от НБЛ, организирани от БК и/или НБЛ 

 Някои от БК в НБЛ – Академик Бултекс 99, Балкан, Берое, Черно море Тича организираха 

през сезона игри с публиката на полувремето и раздаваха награди 

 Екипът на НБЛ успя да намери партньор за игри с феновете в залите в лицето на Чипитa – 

кроасани 7 Days, издателска къща Жануа 98 и козметика STR8. Благодарение на тях награди 

бяха раздавани по време на всички плейофни срещи от НБЛ във всички градове 

Тази практика трябва да се продължи, да се възприеме от всички отбори, да се засили и усилията 

на БК да бъдат насочени към изживяването на фена в залата, което в световен мащаб е приоритет 

номер 1 на всички спортни организации. Баскетболът и спортната страна не са достатъчни, доказано 

е с проучвания и анализи от експерти и се търси и шоу елемента, както и чисто психологически да 

се „направи фена значим и специален“, „да му се обърне внимание“. 
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9. НБЛ И СК  

Генералният мениджър на НБЛ през сезон 2017-18 година наблегна на работата и подобряване на 

комуникацията със Съдийската Комисия към БФ Баскетбол. Фокусът тук бе голям и резултатите 

доста добри 

Като част от подобрената политика за работа със СК, екипът на НБЛ в лицето на генералния 

мениджър: 

 Организира пред-сезонни допълнителни посещения от представителите на СК по градове с 

цел разясняване на новите промени в правилата (в сила от 1,10.2018 г.) на отборите 

индивидуално по време на тренировките на отборите 

 Организира множество срещи с председателя и представители на СК през сезона с цел 

подобрение на комуникацията, превантивни мерки, решаване на проблеми и обсъждане на 

идеи 

 Изиска оценките на съдиите за съответните мачове да бъдат получавани от председателите 

на БК, като последните нямат право да ги разпространяват публично 

 Изиска всички материали и видео примери да бъдат споделени с БК с цел да се повишат 

познанията и разбирането на критериите, както и да се опознаят различни проблемни ситуации 

 Изиска документ, който разяснява начина на работа на СК, и начина на оценяване на 

съдиите в НБЛ 

 Се опита да организира срещи между БК и СК, и между треньори и СК, но за съжаление 

неуспешно през този сезон поради отказ на едната или на другата страна 

 Изиска класирането на съдиите от НБЛ след всяка фаза, което бе предоставено на БК (без 

право да бъде публикувано в публичното пространство) 

 Служи като медиатор при конфликти възникнали между БК и СК 

 Съблюдава за изказвания в публичното пространство на представители на БК, които 

атакуват, оронват престижа или имат негативно съдържание спрямо съдии, съдийство и СК, като 

при наличие на такива съответните органи бяха сезирани, и санкции наложени в повечето 

случаи 

 

10. РАЗНИ 

 По идея на Генералния Мениджър бе коментирана разработката на мобилно приложение 

на НБЛ – NBL Bulgaria Mobile, като бяха организирани срещи с компании от сектора на 

информационните технологии. Към днешна дата имаме одобрението на една от тях, която 

ще се заеме с изграждането на това приложени и от новия сезон НБЛ ще има свое мобилно 

приложение с всичката нужна на потребителите информация 

 Друга инициатива от началото на сезона е изискването всеки БК от НБЛ да разполага с т.нар. 

Мениджър Проява, който да обслужва домакинските срещи на отбора и да служи като 

връзка между съдийската комисия, НБЛ и БК. За целта бе изготвена длъжностна 

характеристика и предоставена на клубовете. Мениджър проява е роля, която трябва да 

гарантира нормалното и правилно, съобразено с изискванията на НБЛ, протичане на 
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баскетболните домакински срещи, да бъде връзката между клуб, Лига, съдии, телевизия и 

обслужващ персонал, да се канализира и структурира организацията на мачовете 

 Генералният мениджър на НБЛ организира излъчването на всички срещи от сезон 2017-18 

на живо в интернет в реално време. Това стана възможно посредством сътрудничеството с 

Баскетболното Общество и Баскетбол ТВ, както и това на БК Академик Бултекс 99 и БК 

Ямбол, които сами осигуряват това излъчване. Това е първи сезон, в който се следва такава 

политика и се използва стрийм за срещите от НБЛ 

 Генералният мениджър успя да осигури партньорство с компанията за спортни данни 

Джиниъс Спортс договор на БФ Баскетбол и НБЛ за защита на данните и следене на 

уговорени мачове. Цената на услугата е 10 000 евро на сезон, но за БФБ и НБЛ тази услуга се 

предоставя безвъзмездно под формата на партньорство. При наличие на съмнителни 

залози или уговорени мачове, компанията изпраща доклад до БФБ и НБЛ, които от своя 

страна алармират органите 

 Генералният мениджър се среща няколко пъти с отдела за Евро проекти в спорта на ММС, 

като поддържа комуникация с екипа на отдела с цел участие на НБЛ и БК в различни проекти 

с цел финансиране и усъвършенстване 

 В края на сезона Генералният мениджър успя да постигне споразумение с компанията за 

спортни данни Джиниъс Спортс индивидуални интернет страници за всички клубове от НБЛ, 

които са автоматизирани и ще обслужват интересите на клубове и отбори, а в същото време 

ще са с уеднаквен дизайн и брандирани по НБЛ стил. Тези интернет страници ще бъдат 

активни за следващия сезон и БК ще имат едно единствено задължение по обслужването 

им – да споделят новини. Тази услуга отново е договорена безвъзмездно, а стойността на 

всяка страница е между 1500 и 2000 евро 

 

11. ЗА СЕЗОН 2018-2019 

 НБЛ 3х3 – предложение за състав на отборите и регламент; Наличен е почти сигурен 

спонсор за такъв проект; 

 Да отпадне дежурния представител към БФБ, както и помощник секретаря. На негово място 

да бъде представен делегат към НБЛ или БФБ, който да бъде обучен и да преминава тест за 

квалификация по подобие на ФИБА.  

 Да отпадне хартиения протокол и да бъде въведен дигитален такъв за всички срещи на НБЛ 

 Да се даде срок, в който БК анализират внимателно и задълбочено нормативните уредби и 

актове на НБЛ, консултират се с юристи и дадат препоръки и мнения за подобрението и 

стабилността на Наредбата и Дисциплинарно-Административния правилник на НБЛ 

 Да се обсъди идеята НБЛ да организира по един мач в градове, където няма баскетболни 

отбори от НБЛ от първия етап на редовния сезон с цел промотиране на НБЛ и баскетбола, 

като всеки БК е домакин в град избран предварително с нормални условия за протичането 

на срещата. С други думи ако има 10 отбора в НБЛ за сезон 2018-2019 да се изиграят 10 

срещи в градове, които не са домакинските 

 Екипа на НБЛ да потърси партньори за клубовете от НБЛ аптеки за медикаменти, болници 

и застрaхователни компании с цел да се облекчи бюджета на клубовете 
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 Да се въведе така наречения Instant replay (видео повторение) и оборудване за това във 

всяка зала – екипът на НБЛ има за задача до определена дата да предостави оферти за 

такова оборудване 

 Да се помисли дали да не се върне системата на дублиращите отбори преди официалните 

срещи от НБЛ 

 Да се въведе система за работни и дискусионни срещи с представители на съдийската 

комисия,  които да са със задължителен характер – да се обсъждат проблемни ситуации и 

да има непрекъсната комуникация, която стартира през този сезон 

 БК да имат вътрешни правилници, които да са обвързани с дейността на НБЛ и да гарантират 

обезпечението на инициативи на Лигата 

 Да се въведе задължителна охрана от униформени полицаи по време на срещите от 

календара на НБЛ, както и да има лице, което да се явява Мениджър Охрана (световна 

практика към днешна дата) 

 Да се утвърди и приеме правило съдийските и разходите по мачовете да се заплащат преди 

срещите, за да не се изпада в ситуации на задължения от НБЛ или БК към трети страни. Бе 

предложено от Георги Глушков да се въведе такса МАЧ, която се заплаща от всеки отбор 

(например 2000 лева на мач), независимо дали е гост или домакин, която да гарантира 

покритие на всички разходи по срещата 

 Система за анализ на съдийство от отборите - всеки треньор да има право да посочи от 1 до 

3 грешки на съдиите, като 1) качи видео 2) обоснове ситуацията с правилника и механиката 

-> ползва се в Турция 

 НБЛ да организира семинари, работни групи и обучения в различни сфери (организиране 

на среща, маркетинг, социални мрежи, медии), а БК да изпратят представители с цел 

подобрение на работата и организацията на БК и оттам на НБЛ 

 Да се организират допълнително събития с участието на отбори, състезатели и треньори 

през сезон 2018-2019 с цел промотиране на НБЛ и спорта 

 Семинар за треньори при наличие на бюджет за покана на гост лектор 

 Да се потърсят и други проекти, подобни на Фен Мениджър за феновете 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

НБЛ УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ 

Една от основните задачи, които екипът на НБЛ си постави в началото на сезона е да се опита да 

участва във възможно най-голям брой инициативи с цел да промотира дейността си и баскетбола, 

като въвлича клубовете, състезатели и треньори активно. Целта бе да се засили присъствието на 

организацията в социалните среди и да се говори повече за Лига и отбори в нея, като по този начин 

се привлекат нови зрители и се повиши интереса към нея. 

За сезон 2017-2018 екипът на НБЛ се включи в повече от 10 инициативи от различен характер: 

 Holiday Heroes – Коледен турнир за компании, Великденски турнир за компании, Спортен 

фестивал Бургас 

 Спешъл Олимпикс България 

 Коледна инициатива на НБЛ 

 Пътят – инициатива на регионален исторически музей гр. Ямбол и БК Тунджа 

 Нощ на музеите с баскетбол - инициатива на регионален исторически музей гр. Ямбол 

 Пловдив Спортувай и София Спортувай 

 Промо видео за начало на сезона в НБЛ 
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ЗРИТЕЛИ В ЗАЛИТЕ | ПУБЛИКА 

На официалната страница на НБЛ – nbl.basketball.bg бе разработена секция, която да взима данните 

за зрители на мач въведени от статистиците на мачовете от НБЛ, да акумулира данните и да ги 

показва Общо и Средно за целия сезон, и/или за отделните етапи. По този начин във всеки един 

момент тази информация е достъпна за БК и всеки, който иска да я достъпи. 

Публика, НБЛ, сезон 2017-2018  

Редовен сезон 

 

Плейофи 
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Общо 2018 

 

79 053 общо за сезона 

Публика, НБЛ, сезон 2016-2017 

Редовен Сезон 
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Плейофи 

 

Общо 

 

61 566 зрители в залите за сезон 2016-2017. 
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Анализът показва, че отборите на Академик Бултекс 99, Балкан, Берое, Левски 2014, Рилски 

спортист, Спартак Плевен и Черно море Тича имат положителен прираст в броя зрители на 

срещите им. 

 

ИНТЕРНЕТ АУДИТОРИЯ  

ВИДЕО СТРИЙМ – ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЖИВО ПО ИНТЕРНЕТ 

Екипът на НБЛ се свърза с екипа на Баскетбол ТВ и Баскетболното Общество и сключиха договор за 

излъчване по Интернет на всички срещи от НБЛ, които не са в програмата на БНТ. За първи сезон в 

историята на Лигата всички срещи от календара бяха излъчвани директно на специално 

създадената платформа БАСКЕТБОЛ ТВ и в youtube: 

 Редовен сезон: 129 

 Плейофи: 23 

 Суперкупа на България 

 Мач на звездите 

Излъчени по БНТ: 46 срещи от календара на НБЛ 

 

                                                                                                                                         

Аудитория Тотал Средно 

БНТ на живо * 973 930 21 172  

Интернет на живо (видеострийм) 26 020 250  

Интернет в архив (видеострийм) 12 707 125 

 

NB: След последно излъченото в каналите на БНТ за актуалния сезон предаване, свързано с 

баскетболни събития, покритата аудитория възлиза на 1 871 799 зрители или над 27% от всички 

потенциални зрители. В това число влизат срещите за Купа България – мъже и жени, официалните 

и контролните срещи на мъже и жени, срещи от БИБЛ и ФИБА евротурнири, и предавания с 

баскетболна тематика. От тях 973 930 е аудиторията на НБЛ. 
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NBL.BASKETBALL.BG 

 

Сезон 2017-2018 беше изключително фокусиран върху подобряване на официалната страница на 

НБЛ и съдържанието й. За целта бе въведена нова политика за отразяване на събитията и 

създадени нови секции и рубрики: 

 Бе назначено лице за медии и поддръжка на официалната страница със специално 

разработена длъжностна характеристика 

 Бяха разработени специални профили на отборите пълна информация относно 

ростери, треньорски щаб, история на клуба и отбора, постижения, спонсори, 

статистика, галерия, календар и други 

 Бе представена рубриката най-бърз кош на кръга по идея на ВИВАКОМ 

 Обновен дизайн на резултати и информация за срещата след края им, по идея 

взаимствана от НБА 
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 Бе създадена специална секция за спонсорите на отборите, като по този начин се 

добавя още една позиция за рекламно позициониране 

 Нов дизайн на идеална петица и най-полезен състезател (МВП) на кръга 

 Бяха добавени „бързи връзки“ към социалните мрежи на НБЛ на главната страница на 

НБЛ  

 Бе разработена специална секция СТАТИСТИКА, като в момента съдържанието й няма 

еквивалент в България – има вечна ранглиста, информация за състезателите достигнали 

дабъл-дабъл и трипъл-дабъл, отборна и индивидуална статистика по всички възможни 

показатели, събирани в България, графика на стрелбите, т.нар. Play by Play на български 

език. Секцията ще бъде обогатена с допълнителни анализи и сравнителни статистики 

през лятото 

 Бе добавена генерална информация за НБЛ и екипа, както и за ДАС на НБЛ 

 Бе създадена секция Downloads, където се намират всички файлове с лога на отбори, 

НБЛ и документи за картотека 

 Бе създадена секция СЪДИИ, където всички съдии от НБЛ за сезона имат свой профил и 

биография, както и всички срещи, които са обслужвали 

След прилагане на засилената, модернизирана и обновена политика на НБЛ, посещенията на 

официалната страница на НБЛ достигат до 25 307 уникални посещения на месец.  

 

 


