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I. ОБУЧЕНИЕ 

1. Проведени редовни изпити за комисари, съдии и секретари (погледни 

прикачените протоколи): 

 

(комисии: физически изпит – Любомир Амиорков, Иван Бакърджиев, Николай 

Златев; теоретичен изпит – Иван Панов, Стефко Станев, Марин Механджиев) 

А) изпит в град Стара Загора – 27.09.2009 г.; 

Б) изпит в град София – 03.10.2009 г.; 

В) изпит в град Монтана – 04.10.2009 г.; 

Г) изпит в град Търговище – 10.10.2009 г.; 

Д) изпит за международни съдии в град Стара Загора – 27.09.2009 г. (изпитващ: 

Стефко Станев); 

Е) изпит за международни съдии в град София – 30.01.2010 г. (изпитващи: 

Валентин Лазаров, Иван Панов). 

2. Проведени поправителни изпити за комисари, съдии и секретари (погледни 

прикачените протоколи): 

 

А) изпит в град Ямбол – 05.10.2009 г. (Марин Механджиев, Искрен Манолов, 

Чавдар Зехиров); 

Б) изпит в град Троян – 22.10.2009 г. (Марин Механджиев, Борис Данаилов); 

В) изпит в град Търговище – 23.10.2009 г. (Марин Механджиев, Стихомир 

Стоянов, Борис Данаилов); 

Г) изпит в град Шумен – 23.10.2009 г. (Марин Механджиев, Димитър Димитров, 

Борис Данаилов); 

Д) изпит в град Варна – 24.10.2009 г. (Марин Механджиев, Николай Златев, 

Борис Данаилов); 

Е) изпит в град Русе – 31.10.2009 г. (Марин Механджиев, Любомир Амиорков, 

Пламен Минков); 
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Ж) изпит в град Бургас – 31.10.2009 г. (Борислав Пелтеков, Веселин 

Караниколов, Илия Ангелов); 

З) изпит в град София – 07.11.2009 г. (Иван Панов, Марин Механджиев, Борис 

Данаилов); 

И) изпит в град Благоевград – 12.11.2009 г. (Марин Механджиев, Борислав 

Аврамов, Борис Данаилов); 

К) изпит в град София – 21.02.2010 г. (Иван Панов, Марин Механджиев, Борис 

Данаилов). 

3. Проведени курсове за нови съдии и секретари (погледни прикачените писма и 

протоколи) (без изплатени пътни, дневни и квартирни пари на лекторите): 

 

А) курс в град Габрово – февруари и март 2010 г. – Борислав Томов, Мирослав 

Томов; 

Б) курс в град Ямбол – февруари, март и април 2010 г. – Валентин Лазаров, 

Марин Механджиев. 

4. Проведени изпити за нови съдии и секретари (погледни прикачените 

протоколи): 

 

А) изпит в град Габрово – 20.03.2010 г. (Мирослав Томов, Борислав Томов); 

Б) изпит в град Ямбол – 01.04.2010 г. (Марин Механджиев, Петър Петров, Огнян 

Николов). 

5. Проведени семинари: 

 

А) семинар за съдии и секретари в град Ямбол – 05.10.2009 г. – Марин 

Механджиев; 

Б) семинар за секретари в град Троян – 22.10.2009 г. – Марин Механджиев и 

Борис Данаилов; 

В) семинар за секретари в град Шумен – 23.10.2009 г. – Марин Механджиев и 

Борис Данаилов; 
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Г) семинар за секретари в град Благоевград – 12.11.2009 г. – Марин Механджиев 

и Борис Данаилов; 

Д) семинари за съдии и секретари в град София – месец септември 2009 г. – 

Марин Механджиев и Валентин Лазаров; 

Е) семинари за съдии в град София – октомври 2009 г. – април 2010 г. – Марин 

Механджиев (с видео прожекции). 

6. Изпратени съдии на турнири и семинари в чужбина: 

А) турнир мъже в Мароко – април 2010 г. – изпратени трима млади и 

перспективни съдии от София и Плевен; 

Б) турнир кадети във Франция – юли 2010 г. – изпратен един млад и 

перспективен съдия от Велико Търново; 

В) семинар за момичета до 15 г. в Словения – юли 2010 г. – изпратена една 

млада и перспективна съдийка от София. 

7. Прекатегоризация: 

А) прекатегоризация на съдии в национална и първа категория – 14.06.2010 г.; 

Б) прекатегоризация на съдии във втора категория – 08.07.2010 г. 

8. Определяне на групи от млади и перспективни съдии: 

А) определяне на списък от млади и перспективни съдии (две групи) – февруари 

2010 г.; 

Б) определяне на списък от перспективни съдии –жени и становище относно 

кандидат-международен съдия – жена – март 2010 г. 

9. Изпратени материали за подготовка до всички колегии: 

 

А) Концепция за развитие на баскетболното съдийство – Иван Панов; 

Б) Правилник за статута и дейността на съдиите по баскетбол в България и 

организация на дейността на Съдийската комисия към БФБ – Иван Панов; 

В) Правилник за етиката и дисциплинарните въпроси на Съдийската комисия 

към БФБ – Иван Панов; 



 

 
        

 

7 

Г) Програма за обучение на баскетболните съдии, комисари и секретари на 

Съдийската комисия към БФБ – Иван Панов; 

Д) Официални състезателни правила по баскетбол на ФИБА за сезон 2009/2010 – 

Валентин Лазаров, Марин Механджиев, Борис Данаилов; 

Е) Официални тълкувания на ФИБА на правилата за сезон 2009/2010 – Валентин 

Лазаров, Марин Механджиев, Борис Данаилов; 

Ж) Приложение “Баскетболни съоръжения” на ФИБА за сезон 2009/2010 – 

Марин Механджиев, Борис Данаилов; 

З) Наръчник за обслужване на срещи от трима съдии на ФИБА за сезон 

2009/2010 – Марин Механджиев, Борис Данаилов. 

 

II. НАБЛЮДЕНИЕ 

1. Редовен сезон: 

 

А) всички млади и перспективни съдии от град София – НБЛ-жени, А-група 

мъже и жени, НБЛ Дублиращи отбори, Младежка лига, А-групи подрастващи, 

междуобластни първенства за подрастващи – по време на целия редовен сезон 

(Валентин Лазаров, Иван Панов, Марин Механджиев, Любомир Амиорков); 

Б) 2 млади и перспективни съдии от София и Кюстендил – Младежка лига в 

Благоевград – 12.11.2009 г. (Марин Механджиев); 

В) 2 млади и перспективни съдии от Стара Загора и Варна – Младежка лига в 

Сливен – 14.01.2010 г. (Марин Механджиев – без пътни, дневни и квартирни 

пари); 

Г) 8 млади и перспективни съдии от страната – А-група юноши в Ямбол – 04 и 

05.02.2010 г. (Марин Механджиев – без квартирни пари); 

Д) 4 млади и перспективни съдии от страната – А-група юноши във Видин – 

24.02.2010 г. (Марин Механджиев – без пътни, дневни и квартирни пари); 

Е) 4 млади и перспективни съдии от град София – А-група юноши в Ботевград – 
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09.03.2010 г. (Марин Механджиев – без пътни, дневни и квартирни пари). 

2. Финални турнири за подрастващи: 

 

А) 12 млади и перспективни съдии от София и страната – финален турнир за 

младежи в Ботевград – 25, 26 и 27.04.2010 г. (Иван Панов, Марин Механджиев – 

без пътни, дневни и квартирни пари); 

Б) 8 млади и перспективни съдии от София, от които трима за прекатегоризация 

– финален турнир за юноши в София – 02-06.05.2010 г. (Валентин Лазаров, Иван 

Панов, Марин Механджиев); 

В) 12 съдии от страната, от които почти всички млади и перспективни и осем за 

прекатегоризация – финален турнир за кадети във Варна – 17-23.03.2010 г. 

(Веселин Караниколов, Тотьо Вичев); 

Г) 8 съдии от страната, от които почти всички млади и перспективни и трима за 

прекатегоризация – финален турнир за кадетки в Самоков – 21-25.05.2010 г. 

(Марин Механджиев – без пътни, дневни и квартирни пари); 

Д) 6 съдии от София, от които почти всички млади и перспективни и трима за 

прекатегоризация – финален турнир за девойки в София – 31.05.-04.06.2010 г. 

(Валентин Лазаров, Иван Панов, Марин Механджиев). 

 

3. Подготовка: 

А) Заседание на Съдийската комисия към БФБ в София – 08.12.2009 г.; 

Б) Среща с Председателите на работните групи по назначенията на съдиите и 

комисарите за междуобластните първенства в Стара Загора – 25.01.2010 г. 

4. Обобщение: 

А) Назначения на съдии и дежурни представители – целия сезон 2009/2010 г.; 

Б) Брой срещи и класирания на съдиите от НБЛ Мъже и НБЛ Жени – след края 

на сезон 2009/2010 г. 
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III. ФИНАНСИРАНЕ 

1. Спонсорски договор със застрахователна компания HDI – осигурени 4000 

лева, преведени по банковата сметка на БФБ. 

 

2. Лицензионни такси, получени от всички комисари, съдии и секретари, които 

имат права за сезон 2009/2010 – общо 3005 лева, предадени в касата на БФБ 

(виж прикачения списък). 

 

3. Спестени средства от неплатени съдийски хонорари на съдии – кандидати за 

национална и първа категория – общо 3000 лв. 

 

4. Спестени средства от неплатени командировъчни пари за наблюдение – 

общо 1000 лв. 

 

IV. ЕКИПИРОВКА 

 В началото на сезона са поръчани общо 400 изработени от качествена материя 

съдийски фланелки – 200 сиви и 200 червени, които са раздадени безплатно на всички 

съдии в България. 

 

V. КАРТОТЕКА 

 По време на всички изпити секретарят на комисията г-н Борис Данаилов събира 

бланки с лична информация за всеки комисар, съдия и секретар и прави снимка на 

всеки, който се явява на изпит. Към момента са събрани личните данни и снимките на 

64 комисари, 151 съдии и 173 секретари. От секретаря на комисията на всички са 

изготвени и лицензионни карти, удостоверяващи правата им за сезон 2009/2010.  
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ПРОТОКОЛ № 1 

от проведено заседание   

на Съдийската комисия 

към Българската федерация по баскетбол 

на 26.09.2009 г. в град Стара Загора 

 На 26.09.2009 г. в град Стара Загора се проведе заседание на Съдийската 

комисия към Българската федерация по баскетбол, на което присъства и 

Изпълнителният директор на БФБ г-н Георги Глушков. Заседанието откри и ръководи 

Председателят на Съдийската комисия г-н Иван Панов. То протече при следния дневен 

ред: 

1) Определяне на състава на работните групи към Съдийската комисия към 

БФБ. 

2) Определяне на състава на изпитните комисии за предстоящите предсезонни 

изпити. 

3) Обсъждане на въпроса с екипировката на съдиите. 

По точка 1 след обсъждане беше определен следният състав на работните групи: 

- Работна група по назначенията на съдиите и комисарите – НБЛ: Георги 

Глушков, Иван Панов, Стефко Станев; 

- Работна група по назначенията на съдиите и комисарите – “А”-групи 

мъже и жени, Младежка лига, “А”-групи подрастващи, зонални и финални 

първенства подрастващи: Иван Панов, Ангел Иванов, Любомир Амиорков; 

- Работна група по обучението и подготовката на съдиите: Валентин 

Лазаров, Артеник Арабаджиян, Стефко Станев, Камен Тошев, Марин 

Механджиев, Мирослав Томов; 

- Работна група по етиката и дисциплинарните въпроси: Живко Димитров, 

Чавдар Зехиров, Иво Цеков; 

- Работна група по финансовите въпроси: Иван Гологанов, Николай 

Неделчев, Румен Калпакчиев, Иван Бакърджиев. 



 

 
        

 

12 

- Работни групи по назначенията на съдиите и комисарите – 

междуобластни първенства за подрастващи: 

  Регионална група “Мизия”: Борислав Томов, Стефчо Цветков, Мирослав 

Томов; 

  Регионална група “Добруджа”: Стихомир Стоянов, Николай Златев, 

Пламен Минков; 

  Регионална група “Родопи”: Станко Стоянов, Ивайло Ресиловски, 

Константин Топузов; 

  Регионална група “Загоре”: Веселин Караниколов, Гинко Вълков, Младен 

Марков; 

  Регионални групи “Рила” и “Витоша”: Марин Механджиев, Димитър 

Гологанов, Чавдар Зехиров. 

 

По точка 2 след обсъждане беше определен следният състав на изпитните 

комисии: 

- Изпитна комисия по физическия тест: Любомир Амиорков, Иван 

Бакърджиев, Николай Златев; 

- Изпитна комисия по теоретичния тест: Иван Панов, Стефко Станев, 

Марин Механджиев. 

 

По точка 3 след обсъждане беше възложено на Николай Златев да се заеме със 

задачата за изготвяне на екипировка за съдиите. 

 

 

26.09.2009 г.         …………/п/……… 

гр. Стара Загора                    Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ КОМИСАРИ 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

на 27.09.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 13 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол и Наредбите на БФБ за Държавните първенства за съответните групи. 

Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или 

“НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Комисари, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Веселин Караниколов Бургас 3 ДА 

2 Гинко Вълков Бургас 3 ДА 

3 Валентин Христов Димитровград 2 ДА 

4 Христо Караджов Пловдив 2 ДА 

5 Петър Петров Ямбол 4 ДА 

 

Комисари, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

6 Койчо Желев Бургас 1 ДА 

7 Съби Бахчеванов Бургас 1 ДА 

8 Константин Топузов Казанлък 0 ДА 

9 Манчо Бонев Пловдив 0 ДА 
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10 Милуш Маринов Пловдив 0 ДА 

11 Пенчо Гочев Сливен 1 ДА 

12 Здравко Димов Стара Загора 1 ДА 

13 Огнян Николов Ямбол 1 ДА 

 

 Към протокола са приложени всички 13 изпитни теста. 

 

 

27.09.2009 г.         …………………… 

гр. Стара Загора             /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

на 27.09.2009 г. 

 На изпита се явиха 41 души. Изпитната комисия беше в състав: Любомир 

Амиорков – Председател, Иван Бакърджиев и Николай Златев – членове. Всички 

покриваха физически тест според нормативите на международната федерация по 

баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови 

отсечки за определено време според изискванията на международната федерация по 

баскетбол (FIBA) – 8 минути за жените и 10 минути за мъжете. За получаване на оценка 

“ДА” се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си 

достигнал до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната 

посока. В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Гергана Стоянова Бургас ДА 

2 Илиян Желев Бургас ДА 

3 Чавдар Дросев Бургас ДА 

4 Тенчо Тенев Димитровград ДА 

5 Диана Гешева Пловдив ДА 

6 Мартин Бонев Пловдив ДА 

7 София Русева Пловдив ДА 

8 Румен Генов Сливен ДА 

9 Ивайло Иванов Стара Загора ДА 

10 Невен Димов Стара Загора ДА 

11 Николай Ат. Костов Ямбол ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

12 Апостол Костадинов Бургас ДА 

13 Даниела Нешева Бургас ДА 

14 Стела Кускунова Бургас ДА 

15 Аспарух Тошков Пловдив ДА 

16 Калоян Иванов Пловдив ДА 

17 Панайот Цонев Пловдив ДА 
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18 Петко Джангозов Пловдив ДА 

19 Светлана Стоянова Пловдив ДА 

20 Светослав Зангаров Пловдив ДА 

21 Татяна Малинова Пловдив ДА 

22 Теодора Бонева Пловдив ДА 

23 Тодор Гешев Пловдив ДА 

24 Весислав Генов Сливен ДА 

25 Боян Жеков София ДА 

26 Кристина Бинева София ДА 

27 Александра Русева Стара Загора ДА 

28 Георги Карастоянов Стара Загора ДА 

29 Мирослав Камбуров Стара Загора ДА 

30 Николай Димов Стара Загора ДА 

31 Станимир Киндалов Стара Загора ДА 

32 Теодора Тилева Стара Загора ДА 

33 Димитър Димитров Хасково ДА 

34 Ангел Иванов Ямбол ДА 

35 Ивайло Георгиев Ямбол ДА 

36 Марчела Иванова Ямбол ДА 

37 Милена Тодорова Ямбол ДА 

38 Никола Скерлев Ямбол ДА 

39 Николай Ил. Костов Ямбол ДА 

40 Радослав Дяков Ямбол ДА 

41 Тодор Раданов Ямбол ДА 

  

27.09.2009 г.         …………………… 

гр. Стара Загора                     /Любомир Амиорков/ 

 

          …………………… 

                     /Иван Бакърджиев/ 

 

          …………………… 

                        /Николай Златев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

на 27.09.2009 г. 

 На изпита се явиха 41 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор 

“ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Гергана Стоянова Бургас 0 ДА 

2 Илиян Желев Бургас 0 ДА 

3 Чавдар Дросев Бургас 1 ДА 

4 Тенчо Тенев Димитровград 2 ДА 

5 Диана Гешева Пловдив 2 ДА 

6 Мартин Бонев Пловдив 2 ДА 

7 София Русева Пловдив 2 ДА 

8 Румен Генов Сливен 1 ДА 

9 Ивайло Иванов Стара Загора 3 ДА 

10 Невен Димов Стара Загора 0 ДА 

11 Николай Ат. Костов Ямбол 2 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

12 Апостол Костадинов Бургас 0 ДА 

13 Даниела Нешева Бургас 1 ДА 

14 Стела Кускунова Бургас 0 ДА 

15 Аспарух Тошков Пловдив 6 НЕ 

16 Калоян Иванов Пловдив 5 ДА 

17 Панайот Цонев Пловдив 5 ДА 
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18 Петко Джангозов Пловдив 5 ДА 

19 Светлана Стоянова Пловдив 5 ДА 

20 Светослав Зангаров Пловдив 3 ДА 

21 Татяна Малинова Пловдив 3 ДА 

22 Теодора Бонева Пловдив 5 ДА 

23 Тодор Гешев Пловдив 3 ДА 

24 Весислав Генов Сливен 2 ДА 

25 Боян Жеков София 2 ДА 

26 Кристина Бинева София 1 ДА 

27 Александра Русева Стара Загора 3 ДА 

28 Георги Карастоянов Стара Загора 2 ДА 

29 Мирослав Камбуров Стара Загора 5 ДА 

30 Николай Димов Стара Загора 5 ДА 

31 Станимир Киндалов Стара Загора 5 ДА 

32 Теодора Тилева Стара Загора 2 ДА 

33 Димитър Димитров Хасково 7 НЕ 

34 Ангел Иванов Ямбол 7 НЕ 

35 Ивайло Георгиев Ямбол 3 ДА 

36 Марчела Иванова Ямбол 4 ДА 

37 Милена Тодорова Ямбол 4 ДА 

38 Никола Скерлев Ямбол 4 ДА 

39 Николай Ил. Костов Ямбол 3 ДА 

40 Радослав Дяков Ямбол 3 ДА 

41 Тодор Раданов Ямбол 4 ДА 

 Към протокола са приложени всички 41 изпитни теста. 

27.09.2009 г.         …………………… 

гр. Стара Загора             /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

на 27.09.2009 г. 

 На изпита се явиха 39 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския апарат 

въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 

25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на 

двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или 

незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за 

успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не 

повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни 

отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на всички 

явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Велина Караниколова Бургас 3 ДА 

2 Милен Вълков Бургас 4 ДА 

3 Цветомир Вълков Бургас 3 ДА 

4 Мария Иванова Димитровград 5 ДА 

5 Пламена Тодорова Димитровград 5 ДА 

6 Тони Александрова Димитровград 5 ДА 

7 Деян Тодоров Казанлък 12 НЕ 

8 Георги Мишев Пазарджик 3 ДА 

9 Мария Пастармаджиева Пазарджик 5 ДА 

10 Станой Георгиев Пазарджик 11 НЕ 

11 Христо Ничев Пазарджик 5 ДА 

12 Гергана Златилова Пловдив 4 ДА 

13 Мадлен Бонева Пловдив 2 ДА 

14 Маргарита Маринова Пловдив 2 ДА 

15 Николай Даскалов Пловдив 2 ДА 
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16 Христина Рангелова Пловдив 0 ДА 

17 Антоанета Стойкова Сливен 6 НЕ 

18 Виктория Стойчева Сливен 11 НЕ 

19 Мария Байчева Сливен 7 НЕ 

20 Мартина Маринова Сливен 6 НЕ 

21 Радостина Рашева Сливен 6 НЕ 

22 Станимира Георгиева Сливен 15 НЕ 

23 Гергана Леонтиева София 5 ДА 

24 Антоанета Бонева Стара Загора 3 ДА 

25 Боряна Димитрова Стара Загора 5 ДА 

26 Ирина Губа-Попова Стара Загора 5 ДА 

27 Камелия Дрянкова Стара Загора 5 ДА 

28 Мария Златарова Стара Загора 2 ДА 

29 Недялка Стоева Стара Загора 5 ДА 

30 Ваня Иванова Хасково 4 ДА 

31 Елена Иванова Хасково 5 ДА 

32 Велислава Ангелова Ямбол 4 ДА 

33 Елина Желева Ямбол 5 ДА 

34 Здравко Златаров Ямбол 5 ДА 

35 Ивелина Стефанова Ямбол 5 ДА 

36 Мадлен Попигнатова Ямбол 4 ДА 

37 Мариана Демирева Ямбол 5 ДА 

38 Николета Лесева Ямбол 5 ДА 

39 Румина Доскачарова Ямбол 5 ДА 

 Към протокола са приложени всички 39 изпитни теста. 

27.09.2009 г.         …………………… 

гр. Стара Загора             /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ КОМИСАРИ 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

на 03.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 24 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол и Наредбите на БФБ за Държавните първенства за съответните групи. 

Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или 

“НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Комисари, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Владимир Атанасов Ботевград 1 ДА 

2 Николай Златев Варна 0 ДА 

3 Тихомир Тодоров Плевен 2 ДА 

4 Светослав Алексиев Самоков 1 ДА 

5 Емил Димитров София 1 ДА 

6 Желчо Генов София 2 ДА 

7 Иван Станчев София 4 ДА 

8 Иво Цеков София 2 ДА 

9 Красимира Гюрова София 1 ДА 

10 Пламен Симеонов София 5 ДА 

11 Руско Русев София 1 ДА 
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Комисари, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

12 Дико Диков Ботевград 1 ДА 

13 Димитър Станчев Пазарджик 0 ДА 

14 Васил Златков Перник 1 ДА 

15 Стефчо Цветков Плевен 5 ДА 

16 Валентин Велев Правец 1 ДА 

17 Росен Стефанов Правец 1 ДА 

18 Стефан Тодоров Севлиево 4 ДА 

19 Александър Чобанов София 2 ДА 

20 Георги Сотиров София 3 ДА 

21 Живко Димитров София 4 ДА 

22 Красимир Драгоев София 2 ДА 

23 Петър Цачев София 1 ДА 

24 Силвия Дунчева София 3 ДА 

 

 Към протокола са приложени всички 24 изпитни теста. 

 

 

03.10.2009 г.         …………………… 

гр. София              /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

на 03.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 57 души. Изпитната комисия беше в състав: Любомир 

Амиорков – Председател, Иван Бакърджиев и Николай Златев – членове. Всички 

покриваха физически тест според нормативите на международната федерация по 

баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови 

отсечки за определено време според изискванията на международната федерация по 

баскетбол (FIBA) – 8 минути за жените и 10 минути за мъжете. За получаване на оценка 

“ДА” се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си 

достигнал до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната 

посока. В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ –мъже 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Иван Маринов Ботевград ДА 

2 Красимир Стойнов Димитровград ДА 

3 Боян Алексиев София ДА 

4 Младен Субашиев София ДА 

5 Николай Петров София ДА 

6 Чавдар Зехиров София ДА 

7 Ивайло Ресиловски Хасково ДА 

 

 Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

8 Иван Василев Ботевград ДА 

9 Милен Цветков Плевен ДА 

10 Весела Коконова София ДА 

11 Генади Иванов София ДА 

12 Емил Георгиев София ДА 

13 Иван Станчев София ДА 



 

 
        

 

24 

14 Кирил Котев София ДА 

15 Красен Иванов София ДА 

16 Любомир Борисов София ДА 

17 Николай Гайтанджиев София ДА 

18 Николай Цинцарски София ДА 

19 Орлин Николов София ДА 

20 Севделин Манчев София ДА 

21 Татяна Михайлова-Вълчева София ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

22 Иван Николов Ботевград ДА 

23 Венцислав Цочев Ботевград ДА 

24 Валентин Въчковски Плевен ДА 

25 Вилислав Гатев Плевен ДА 

26 Димитър Златарев Плевен ДА 

27 Илиян Цветанов Плевен ДА 

28 Стелиян Маджаров Плевен ДА 

29 Владимир Стефанов Правец ДА 

30 Ивайло Наумов Правец ДА 

31 Ивета Николова Самоков ДА 

32 Христо Стамболийски Самоков ДА 

33 Симеон Якимов Севлиево ДА 

34 Александър Костадинов София ДА 

35 Галина Банкова София ДА 

36 Георги Брестнички София ДА 

37 Георги Гочев София ДА 

38 Георги Пашов София ДА 

39 Елена Андреева София ДА 

40 Елеонора Стоянова София ДА 

41 Ива Боева София ДА 

42 Ивайло Трифонов София ДА 

43 Иван Тодоров София ДА 

44 Катерина Рудева София ДА 

45 Йордан Стоев София ДА 

46 Любомир Петров София ДА 

47 Манол Асенов София ДА 

48 Манол Герушин София ДА 

49 Мартин Механджиев София ДА 
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50 Петьо Барашки София ДА 

51 Славчо Нучев София ДА 

52 Стоян Караджов София ДА 

53 Тихомир Василев София ДА 

54 Тодор Тодоров София ДА 

55 Христо Костов София ДА 

56 Цветан Спасов София ДА 

57 Цветан Стоев София ДА 

 

 

03.10.2009 г.         …………………… 

гр. София                     /Любомир Амиорков/ 

 

          …………………… 

                     /Иван Бакърджиев/ 

 

          …………………… 

                        /Николай Златев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

на 03.10.2009 г. 

 На изпита се явиха 58 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор 

“ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ –мъже 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Иван Маринов Ботевград 5 ДА 

2 Красимир Стойнов Димитровград 4 ДА 

3 Боян Алексиев София 1 ДА 

4 Младен Субашиев София 0 ДА 

5 Николай Петров София 5 ДА 

6 Чавдар Зехиров София 0 ДА 

7 Младен Марков Стара Загора 2 ДА 

8 Ивайло Ресиловски Хасково 4 ДА 

 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

9 Иван Василев Ботевград 4 ДА 

10 Милен Цветков Плевен 3 ДА 

11 Весела Коконова София 0 ДА 

12 Генади Иванов София 2 ДА 

13 Емил Георгиев София 3 ДА 

14 Иван Станчев София 1 ДА 

15 Кирил Котев София 1 ДА 
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16 Красен Иванов София 2 ДА 

17 Любомир Борисов София 2 ДА 

18 Николай Гайтанджиев София 1 ДА 

19 Николай Цинцарски София 4 ДА 

20 Орлин Николов София 0 ДА 

21 Севделин Манчев София 2 ДА 

22 Татяна Михайлова-Вълчева София 2 ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

23 Иван Николов Ботевград 4 ДА 

24 Венцислав Цочев Ботевград 4 ДА 

25 Валентин Въчковски Плевен 4 ДА 

26 Вилислав Гатев Плевен 3 ДА 

27 Димитър Златарев Плевен 12 НЕ 

28 Илиян Цветанов Плевен 0 ДА 

29 Стелиян Маджаров Плевен 7 НЕ 

30 Владимир Стефанов Правец 7 НЕ 

31 Ивайло Наумов Правец 8 НЕ 

32 Ивета Николова Самоков 3 ДА 

33 Христо Стамболийски Самоков 4 ДА 

34 Симеон Якимов Севлиево 7 НЕ 

35 Александър Костадинов София 3 ДА 

36 Галина Банкова София 5 ДА 

37 Георги Брестнички София 3 ДА 

38 Георги Гочев София 4 ДА 

39 Георги Пашов София 4 ДА 

40 Елена Андреева София 3 ДА 

41 Елеонора Стоянова София 5 ДА 

42 Ива Боева София 1 ДА 

43 Ивайло Трифонов София 4 ДА 

44 Иван Тодоров София 3 ДА 

45 Катерина Рудева София 3 ДА 

46 Йордан Стоев София 5 ДА 

47 Любомир Петров София 3 ДА 

48 Манол Асенов София 5 ДА 

49 Манол Герушин София 2 ДА 

50 Мартин Механджиев София 0 ДА 

51 Петьо Барашки София 4 ДА 
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52 Славчо Нучев София 3 ДА 

53 Стоян Караджов София 3 ДА 

54 Тихомир Василев София 6 НЕ 

55 Тодор Тодоров София 3 ДА 

56 Христо Костов София 2 ДА 

57 Цветан Спасов София 11 НЕ 

58 Цветан Стоев София 6 НЕ 

  

Към протокола са приложени всички 58 изпитни теста. 

 

03.10.2009 г.         …………………… 

гр. София              /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

на 03.10.2009 г. 

 На изпита се явиха 80 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския апарат 

въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 

25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на 

двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или 

незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за 

успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не 

повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни 

отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на всички 

явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Даниела Маринова Ботевград 7 НЕ 

2 Даринка Гергинова Ботевград 1 ДА 

3 Добри Доцов Ботевград 7 НЕ 

4 Евелина Савова Ботевград 2 ДА 

5 Лъчезар Диков Ботевград 6 НЕ 

6 Мариела Лакова Ботевград 6 НЕ 

7 Марина Маринова Ботевград 1 ДА 

8 Невена Василева Ботевград 1 ДА 

9 Силвия Иванова Ботевград 2 ДА 

10 Стефка Славова Ботевград 7 НЕ 

11 Ивана Боянова Пазарджик 2 ДА 

12 Станой Георгиев Пазарджик 6 НЕ 

13 Венко Шекерджиев Перник 6 НЕ 

14 Георги Ст. Георгиев Перник 3 ДА 

15 Елза Сандова Перник 2 ДА 
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16 Емил Коцев Перник 3 ДА 

17 Ирена Живачка Перник 6 НЕ 

18 Полина Георгиева Перник 6 НЕ 

19 Анелия Рачкова Плевен 0 ДА 

20 Анита Велчева Плевен 0 ДА 

21 Бисер Пандов Плевен 2 ДА 

22 Деница Кръстева Плевен 0 ДА 

23 Маргрета Банова Плевен 5 ДА 

24 Светослав Рачков Плевен 1 ДА 

25 Ася Цветкова Правец 6 НЕ 

26 Габриела Карчева Правец 4 ДА 

27 Георги В. Георгиев Правец 4 ДА 

28 Марин Христов Правец 6 НЕ 

29 Николай Николов Правец 6 НЕ 

30 Нора Хаджиева Правец 4 ДА 

31 Силвия Николова Правец 5 ДА 

32 Христо Христов Правец 5 ДА 

33 Цветана Любенова Правец 8 НЕ 

34 Вероника Василева Самоков 4 ДА 

35 Вероника Джикова Самоков 5 ДА 

36 Виолина Кочева Самоков 6 НЕ 

37 Галина Станчева Самоков 4 ДА 

38 Гергана Иванова Самоков 5 ДА 

39 Даниела Джоргова Самоков 5 ДА 

40 Дарина Субева Самоков 5 ДА 

41 Даяна Щъркелова Самоков 11 НЕ 

42 Еми Ушагелова Самоков 5 ДА 

43 Ивелина Терзийска Самоков 4 ДА 

44 Маргарита Маринкова Самоков 4 ДА 

45 Марина Гелова Самоков 5 ДА 

46 Мирела Щъркелова Самоков 5 ДА 

47 Моника Тодорова Самоков 5 ДА 

48 Николета Стойкова Самоков 4 ДА 

49 Ренета Тодорова Самоков 7 НЕ 

50 Силвия Радовска Самоков 4 ДА 

51 Симона Даганова Самоков 5 ДА 

52 Станимира Лазарова Самоков 5 ДА 

53 Станислава Георгиева Самоков 7 НЕ 

54 Александра Йорданова София 5 ДА 
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55 Александрина Александрова София 4 ДА 

56 Ана Зехирова София 0 ДА 

57 Анита Димитрова София 5 ДА 

58 Боряна Петрова София 3 ДА 

59 Василка Попова София 1 ДА 

60 Веселина Бабова София 3 ДА 

61 Владимир Караилиев София 5 ДА 

62 Галина Йотова София 1 ДА 

63 Грета Христова София 4 ДА 

64 Георги Д. Георгиев София 2 ДА 

65 Деница Станкова София 3 ДА 

66 Дорина Трънкова София 3 ДА 

67 Елена Милушева София 4 ДА 

68 Екатерина Маринова София 0 ДА 

69 Емилия Цолова София 4 ДА 

70 Ивет Лафчиева София 4 ДА 

71 Любка Стефанова София 2 ДА 

72 Маринела Павлова София 3 ДА 

73 Мария Влаева София 3 ДА 

74 Мая Христова София 4 ДА 

75 Милена Инджиева София 4 ДА 

76 Моника Соколова София 4 ДА 

77 Силвия Нинова София 0 ДА 

78 Теодора Филева София 3 ДА 

79 Христина Бабалова София 4 ДА 

80 Христомир Тодоров София 5 ДА 

 Към протокола са приложени всички 80 изпитни теста. 

03.10.2009 г.         …………………… 

гр. София              /Иван Панов/ 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

          ……………………

                          /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Младост”, гр. Монтана 

на 04.10.2009 г. 
 На изпита се явиха 12 души. Изпитната комисия беше в състав: Любомир 

Амиорков – Председател, Иван Бакърджиев и Николай Златев – членове. Всички 

покриваха физически тест според нормативите на международната федерация по 

баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови 

отсечки за определено време според изискванията на международната федерация по 

баскетбол (FIBA) – 8 минути за жените и 10 минути за мъжете. За получаване на оценка 

“ДА” се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си 

достигнал до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната 

посока. В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Борислав Аврамов Благоевград ДА 

2 Никола Николов София ДА 

3 Спас Колев София ДА 

4 Станка Колева София ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

5 Атанас Иванов Видин ДА 

6 Ивайло Илиев Видин ДА 

7 Валентин Мишев Монтана ДА 

8 Веселин Иванов Монтана ДА 

9 Георги Славчев Монтана ДА 

10 Делян Дамянов Монтана ДА 

11 Драга Мишева Монтана ДА 

12 Борис Данаилов София ДА 

           …………………… 

04.10.2009 г.                     /Любомир Амиорков/ 

 

гр. Монтана         …………………… 

                     /Иван Бакърджиев/ 

 

          …………………… 

                        /Николай Златев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Младост”, гр. Монтана 

на 04.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 12 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор 

“ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Борислав Аврамов Благоевград 0 ДА 

2 Никола Николов София 1 ДА 

3 Спас Колев София 5 ДА 

4 Станка Колева София 0 ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

5 Атанас Иванов Видин 3 ДА 

6 Ивайло Илиев Видин 4 ДА 

7 Валентин Мишев Монтана 1 ДА 

8 Веселин Иванов Монтана 4 ДА 

9 Георги Славчев Монтана 5 ДА 

10 Делян Дамянов Монтана 3 ДА 

11 Драга Мишева Монтана 7 НЕ 

12 Борис Данаилов София 0 ДА 
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Към протокола са приложени всички 12 изпитни теста. 

 

04.10.2009 г.         …………………… 

гр. Монтана              /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Младост”, гр. Монтана 

на 04.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 16 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския апарат 

въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 

25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на 

двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или 

незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за 

успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не 

повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни 

отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на всички 

явили се: 

 

Секретари, обслужващи всички групи 

 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Даниел Василев Видин 10 НЕ 

2 Даян Николов Видин 10 НЕ 

3 Дино Николов Видин 5 ДА 

4 Елисавета Антонова Видин 10 НЕ 

5 Иванка Минева Видин 3 ДА 

6 Красимир Каменов Видин 9 НЕ 

7 Роми Василева Видин 7 НЕ 

8 Росен Ракаджиев Видин 4 ДА 

9 Стефан Ванчев Видин 10 НЕ 

10 Александър Мишев Монтана 8 НЕ 
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11 Иван Нешев Монтана 8 НЕ 

12 Иван Стефанов Монтана 7 НЕ 

13 Михаил Никифоров Монтана 6 НЕ 

14 Николай Иванов Монтана 7 НЕ 

15 Петър Гергов Монтана 6 НЕ 

16 Христо Христов Монтана 6 НЕ 

 

 Към протокола са приложени всички 16 изпитни теста. 

 

04.10.2009 г.         …………………… 

гр. Монтана              /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          ……………………

                          /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ КОМИСАРИ 

в зала “Дечко Стефанов”, гр. Търговище 

на 10.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 11 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол и Наредбите на БФБ за Държавните първенства за съответните групи. 

Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или 

“НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Комисари, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Илия Ковачев Варна 2 ДА 

2 Костадин Иванов Варна 1 ДА 

3 Тотьо Вичев Варна 2 ДА 

4 Борислав Томов Велико Търново 0 ДА 

5 Стихомир Стоянов Търговище 1 ДА 

 

Комисари, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

6 Огнян Цонев Варна 6 НЕ 

7 Кънчо Крушев Велико Търново 5 ДА 

8 Борис Стефанов Русе 5 ДА 

9 Димо Русев Русе 1 ДА 
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10 Цветан Господинов Русе 3 ДА 

11 Росен Лицов Търговище 4 ДА 

 

 Към протокола са приложени всички 11 изпитни теста. 

 

 

10.10.2009 г.         …………………… 

гр. Търговище             /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Дечко Стефанов”, гр. Търговище 

на 10.10.2009 г. 

 

 На изпита се явиха 36 души. Изпитната комисия беше в състав: Любомир 

Амиорков – Председател, Иван Бакърджиев и Николай Златев – членове. Всички 

покриваха физически тест според нормативите на международната федерация по 

баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови 

отсечки за определено време според изискванията на международната федерация по 

баскетбол (FIBA) – 8 минути за жените и 10 минути за мъжете. За получаване на оценка 

“ДА” се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си 

достигнал до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната 

посока. В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Венцислав Великов Варна ДА 

2 Петър Петров Варна ДА 

3 Станимир Русев Варна ДА 

4 Виктор Крушев Велико Търново ДА 

5 Иван Николов Велико Търново ДА 

6 Веселин Цанев Генерал Тошево ДА 

7 Ивелин Тонков Генерал Тошево ДА 

8 Пламен Минков Русе ДА 

9 Димитър Димитров Шумен ДА 

 

 Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

10 Васил Шавов Бургас ДА 

11 Цветомир Вълков Бургас ДА 

12 Галин Киров Варна ДА 

13 Константин Русев Варна ДА 

14 Пресиян Стефанов Варна ДА 
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15 Стефан Стефанов Варна ДА 

16 Венцислав Мутафов Велико Търново ДА 

17 Енчо Георгиев Велико Търново ДА 

18 Димитър Георгиев Генерал Тошево ДА 

19 Евстати Иванов Генерал Тошево ДА 

20 Петър Диков Генерал Тошево ДА 

21 Стефан Панайотов Генерал Тошево ДА 

22 Тошко Стоев Генерал Тошево ДА 

23 Адриана Георгиева Русе ДА 

24 Ангел Порожанов Русе ДА 

25 Боян Стефанов Русе ДА 

26 Владислав Димитров Русе ДА 

27 Димитър Петров Русе ДА 

28 Калоян Костов Русе ДА 

29 Мартин Горидков Русе ДА 

30 Цветелин Дончев Русе ДА 

31 Светослав Тихолов Севлиево ДА 

32 Цветан Лазаров Севлиево ДА 

33 Веселин Великов Търговище ДА 

34 Сергей Арнаудов Търговище ДА 

35 Стефан Серафимов Търговище ДА 

36 Младен Младенов Шумен ДА 

 

 

 

10.10.2009 г.         …………………… 

гр. Търговище                     /Любомир Амиорков/ 

 

          …………………… 

                     /Иван Бакърджиев/ 

 

          …………………… 

                        /Николай Златев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Дечко Стефанов”, гр. Търговище 

на 10.10.2009 г. 

 На изпита се явиха 39 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор 

“ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и 

заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за 

грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е 

позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 

6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблиците по-долу са представени 

резултатите на всички явили се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Венцислав Великов Варна 2 ДА 

2 Петър Петров Варна 1 ДА 

3 Станимир Русев Варна 2 ДА 

4 Виктор Крушев Велико Търново 2 ДА 

5 Иван Николов Велико Търново 1 ДА 

6 Веселин Цанев Генерал Тошево 2 ДА 

7 Ивелин Тонков Генерал Тошево 0 ДА 

8 Пламен Минков Русе 1 ДА 

9 Димитър Димитров Шумен 3 ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

10 Васил Шавов Бургас 4 ДА 

11 Цветомир Вълков Бургас 5 ДА 

12 Галин Киров Варна 1 ДА 

13 Константин Русев Варна 1 ДА 

14 Пресиян Стефанов Варна 3 ДА 

15 Стефан Стефанов Варна 6 НЕ 
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16 Венцислав Мутафов Велико Търново 2 ДА 

17 Енчо Георгиев Велико Търново 1 ДА 

18 Димитър Георгиев Генерал Тошево 2 ДА 

19 Евстати Иванов Генерал Тошево 2 ДА 

20 Петър Диков Генерал Тошево 2 ДА 

21 Стефан Панайотов Генерал Тошево 7 НЕ 

22 Тошко Стоев Генерал Тошево 2 ДА 

23 Стелиян Маджаров Плевен 2 ДА 

24 Адриана Георгиева Русе 3 ДА 

25 Ангел Порожанов Русе 5 ДА 

26 Боян Стефанов Русе 4 ДА 

27 Владислав Димитров Русе 8 НЕ 

28 Димитър Петров Русе 3 ДА 

29 Калоян Костов Русе 2 ДА 

30 Мартин Горидков Русе 4 ДА 

31 Цветелин Дончев Русе 3 ДА 

32 Светослав Тихолов Севлиево 6 НЕ 

33 Симеон Якимов Севлиево 12 НЕ 

34 Цветан Лазаров Севлиево 10 НЕ 

35 Тихомир Василев София 0 ДА 

36 Веселин Великов Търговище 9 НЕ 

37 Сергей Арнаудов Търговище 5 ДА 

38 Стефан Серафимов Търговище 1 ДА 

39 Младен Младенов Шумен 8 НЕ 

Към протокола са приложени всички 39 изпитни теста. 

10.10.2009 г.         …………………… 

гр. Търговище             /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Дечко Стефанов”, гр. Търговище 

на 10.10.2009 г. 

 На изпита се явиха 39 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Стефко Станев и Марин Механджиев – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския апарат 

въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 

25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на 

двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или 

незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за 

успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не 

повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни 

отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на всички 

явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Галин Грозданов Бургас 1 ДА 

2 Стоян Жеков Бургас 1 ДА 

3 Георги Шиваров Варна 6 НЕ 

4 Диан Боев Варна 9 НЕ 

5 Здравко Петров Варна 0 ДА 

6 Иглика Аргирова Варна 4 ДА 

7 Митко Мирчев Варна 4 ДА 

8 Славея Златкова Варна 4 ДА 

9 Теодора Калчева Варна 4 ДА 

10 Яна Цонева Варна 4 ДА 

11 Иванка Петрова Генерал Тошево 5 ДА 

12 Йорданка Йорданова Генерал Тошево 1 ДА 

13 Сийка Василева Генерал Тошево 2 ДА 

14 Станка Стоева Генерал Тошево 1 ДА 

15 Искра Илиева Русе 3 ДА 
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16 Мая Кръстева Русе 5 ДА 

17 Свилен Ганев Русе 4 ДА 

18 Веселин Стоянов Сливен 4 ДА 

19 Мартина Маринова Сливен 1 ДА 

20 Мирослав Стоянов Сливен 1 ДА 

21 Станимира Георгиева Сливен 7 НЕ 

22 Явор Гочев Сливен 6 НЕ 

23 Ирена Цанева София 4 ДА 

24 Бойка Сотирова Търговище 1 ДА 

25 Галин Христов Търговище 10 НЕ 

26 Живко Жечев Търговище 7 НЕ 

27 Ирена Екзарова Търговище 13 НЕ 

28 Йорданка Жечева Търговище 5 ДА 

29 Петър Енчев Търговище 8 НЕ 

30 Росица Тодорова Търговище 4 ДА 

31 Светлана Тодорова Търговище 14 НЕ 

32 Светлозар Иванов Търговище 2 ДА 

33 Христиана Златкова Търговище 9 НЕ 

34 Християна Григорова Търговище 1 ДА 

35 Деян Златанов Шумен 7 НЕ 

36 Димитър Точев Шумен 9 НЕ 

37 Иванка Иванова Шумен 6 НЕ 

38 Надежда Газибарова Шумен 9 НЕ 

39 Пламен Байков Шумен 6 НЕ 

 Към протокола са приложени всички 39 изпитни теста. 

10.10.2009 г.         …………………… 

гр. Търговище                       /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

            /Стефко Станев/ 

 

          ……………………

                          /Марин Механджиев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

редовен изпит 

за международни баскетболни съдии 

в град Стара Загора на 27.09.2009 г. 

 

На 21.09.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на редовен 

изпит за международни баскетболни съдии в град Стара Загора на 27.09.2009 г. На този 

изпит е задължително да се явят всички международни баскетболни съдии от България. 

За изпитващ се определя г-н Стефко Станев – национален инструктор. 

 

 

21.09.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

 

от проведен физически изпит за  

 

 МЕЖДУНАРОДНИ БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

 

на 27.09.2009 г. 

 
 На изпита се явиха 7 души. Изпитващ беше националния инструктор Стефко 

Станев. Всички покриваха физически тест според нормативите на международната 

федерация по баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 

20-метрови отсечки за определено време според изискванията на международната 

федерация по баскетбол (FIBA) – 10 минути за мъжете. За получаване на оценка “ДА” 

се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си достигнал 

до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В 

таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Димитър Гологанов София ДА 

2 Марин Механджиев София ДА 

3 Борислав Пелтеков София ДА 

4 Мирослав Томов Велико Търново ДА 

5 Златин Караниколов Бургас ДА 

6 Владимир Цеков София ДА 

7 Искрен Манолов Бургас ДА 

 

           …………………… 

27.09.2009 г.                                

 

гр. Стара Загора             /Стефко Станев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

МЕЖДУНАРОДНИ БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

 

в зала “Общинска”, гр. Стара Загора 

 

на 27.09.2009 г. 

 
 На изпита се явиха 7 души. Изпитващ беше националния инструктор Стефко 

Станев. Всички решаваха теоретичен тест на английски език, съдържащ въпроси от 

Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, 

на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата 

отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или незаграждане на 

нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за успешно положен 

и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни 

отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. 

В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Димитър Гологанов София ДА 

2 Марин Механджиев София ДА 

3 Борислав Пелтеков София ДА 

4 Мирослав Томов Велико Търново ДА 

5 Златин Караниколов Бургас ДА 

6 Владимир Цеков София ДА 

7 Искрен Манолов Бургас ДА 

 

           …………………… 

27.09.2009 г.                                

 

гр. Стара Загора             /Стефко Станев/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

редовен изпит 

за международни баскетболни съдии 

в град София на 31.01.2010 г. 

 

На 27.01.2010 г. в град София беше взето решение за насрочване на редовен 

изпит за международни баскетболни съдии в град София на 31.01.2010 г. На този изпит 

е задължително да се явят всички международни баскетболни съдии от България. За 

изпитващи се определят г-н Валентин Лазаров – международен инструктор на ФИБА 

Свят и г-н Иван Панов – Председател на Съдийската комисия към БФБ. 

 

 

27.01.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

 

от проведен физически изпит за  

 

 МЕЖДУНАРОДНИ БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

 

на 31.01.2010 г. 

 
 На изпита се явиха 7 души. Изпитващи бяха международният инструктор на 

ФИБА Валентин Лазаров и Председателят на Съдийската комисия към БФБ Иван 

Панов. Всички покриваха физически тест според нормативите на международната 

федерация по баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 

20-метрови отсечки за определено време според изискванията на международната 

федерация по баскетбол (FIBA) – 10 минути за мъжете. За получаване на оценка “ДА” 

се изисква след всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си достигнал 

до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В 

таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Димитър Гологанов София ДА 

2 Марин Механджиев София ДА 

3 Борислав Пелтеков София ДА 

4 Мирослав Томов Велико Търново ДА 

5 Златин Караниколов Бургас ДА 

6 Владимир Цеков София ДА 

7 Искрен Манолов Бургас ДА 

           …………………… 

31.01.2010 г.                                

 

гр. София                   /Валентин Лазаров/ 

 

          …………………… 

 

 

                                                           /Иван Панов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

МЕЖДУНАРОДНИ БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в залата на Националния стадион “Васил Левски”, гр. София 

 

на 31.01.2010 г. 

 
 На изпита се явиха 7 души. Изпитващи бяха международният инструктор на 

ФИБА Валентин Лазаров и Председателят на Съдийската комисия към БФБ Иван 

Панов. Всички решаваха теоретичен тест на английски език, съдържащ въпроси от 

Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, 

на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата 

отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или незаграждане на 

нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за успешно положен 

и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни 

отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. 

В таблиците по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Димитър Гологанов София ДА 

2 Марин Механджиев София ДА 

3 Борислав Пелтеков София ДА 

4 Мирослав Томов Велико Търново ДА 

5 Златин Караниколов Бургас ДА 

6 Владимир Цеков София ДА 

7 Искрен Манолов Бургас ДА 

           …………………… 

31.01.2010 г.                                

 

гр. София                   /Валентин Лазаров/ 

 

 

          …………………… 

 

 

                                                           /Иван Панов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Ямбол на 05.10.2009 г. 

 

На 02.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни съдии и секретари в град Ямбол на 05.10.2009 г. 

Причината е, че всички секретари от СКБ-Сливен не са издържали изпита за секретари 

в град Стара Загора на 27.09.2009 г. Тъй като в град Сливен има отбори и от “А” – 

група мъже, и от “А” – група жени, и от Младежката лига, а за тези състезания има 

изискване за лицензиран секретарски апарат, се разрешава на секретарите от СКБ-

Сливен да се явят на изпит в град Ямбол на 05.10.2009 г. На този изпит се допускат и 

неиздържалите изпита съдии от Ямбол. Определя се изпитна комисия в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Искрен Манолов и Чавдар Зехиров – членове. 

 

 

02.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в зала “Диана”, гр. Ямбол 

на 05.10.2009 г. 
 На изпита се явиха 5 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Искрен Манолов и Чавдар Зехиров – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Антоанета Стойкова Сливен 2 ДА 

2 Виктория Стойчева Сливен 2 ДА 

3 Мария Байчева Сливен 2 ДА 

4 Радостина Рашева Сливен 1 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Ангел Иванов Ямбол 0 ДА 

 Към протокола са приложени всички 5 изпитни теста. 

05.10.2009 г.         …………………… 

гр. Ямбол                /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

            /Искрен Манолов/ 

          ……………………

                                 /Чавдар Зехиров/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни секретари 

в град Троян на 22.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни секретари в град Троян на 22.10.2009 г. Причината 

е, че секретари от Троян не са се явили на нито един от насрочените редовни изпити 

преди началото на сезона. Тъй като в град Троян има отбор от “А” – група мъже, а за 

това състезание има изискване за лицензиран секретарски апарат, се разрешава на 

секретарите от Троян да се явят на изпит в град Троян на 22.10.2009 г. Определя се 

изпитна комисия в състав: Марин Механджиев – Председател, Борис Данаилов – член. 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Чавдар”, гр. Троян 

на 22.10.2009 г. 

 На изпита се явиха 5 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател и Борис Данаилов – член. Всички решаваха теоретичен 

тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския апарат въпроси от 

Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете съдържаха по 25 въпроса, 

на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата 

отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или незаграждане на 

нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за успешно положен 

и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни 

отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. 

В таблицата по-долу са представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Даниел Минков Плевен 0 ДА 

2 Иван Макариев Плевен 2 ДА 

3 Мартин Столаров Плевен 2 ДА 

4 Радослав Столаров Плевен 3 ДА 

5 Христо Христов Плевен 2 ДА 

 Към протокола са приложени всички 5 изпитни теста. 

22.10.2009 г.         …………………… 

гр. Троян                /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

           /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Търговище на 23.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни съдии и секретари в град Търговище на 23.10.2009 

г. Причината е, че голяма част от съдиите и секретарите от СКБ-Търговище не са 

издържали изпита в град Търговище на 10.10.2009 г. Разрешава се на съдиите и  

секретарите от СКБ-Търговище да се явят на изпит в град Търговище на 23.10.2009 г. 

Определя се изпитна комисия в състав: Марин Механджиев – Председател, Стихомир 

Стоянов и Борис Данаилов – членове. 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в зала “Дечко Стефанов”, гр. Търговище 

на 23.10.2009 г. 
 На изпита се явиха 4 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Стихомир Стоянов и Борис Данаилов – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Живко Жечев Търговище 2 ДА 

2 Петър Енчев Търговище 2 ДА 

3 Христиана Златкова Търговище 3 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Веселин Великов Търговище 0 ДА 

 Към протокола са приложени всички 4 изпитни теста. 

23.10.2009 г.         …………………… 

гр. Търговище                         /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

                              /Стихомир Стоянов/ 

 

          ……………………

                                  /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Шумен на 23.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни съдии и секретари в град Шумен на 23.10.2009 г. 

Причината е, че всички секретари от СКБ-Шумен не са издържали изпита за секретари 

в град Търговище на 10.10.2009 г. Тъй като в град Шумен има отбор от “А” – група 

кадети, а за това състезание има изискване за лицензиран секретарски апарат, се 

разрешава на секретарите от СКБ-Шумен да се явят на изпит в град Шумен на 

23.10.2009 г. На този изпит се допускат и неиздържалите изпита съдии от Шумен. 

Определя се изпитна комисия в състав: Марин Механджиев – Председател, Димитър 

Димитров и Борис Данаилов – членове. 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в зала “Младост”, гр. Шумен 

на 23.10.2009 г. 
 На изпита се явиха 6 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Димитър Димитров и Борис Данаилов – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Деян Златанов Шумен 1 ДА 

2 Димитър Точев Шумен 2 ДА 

3 Иванка Иванова Шумен 0 ДА 

4 Надежда Газибарова Шумен 0 ДА 

5 Пламен Байков Шумен 1 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Младен Младенов Шумен 5 ДА 

 Към протокола са приложени всички 6 изпитни теста. 

23.10.2009 г.         …………………… 

гр. Шумен                         /Марин Механджиев/ 

          …………………… 

                             /Димитър Димитров/ 

          …………………… 

                                  /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град Варна на 24.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни комисари, съдии и секретари в град Варна на 

24.10.2009 г. Причината е, че сериозна част от комисарите, съдиите и секретарите от 

СКБ-Варна не са издържали изпита в град Търговище на 10.10.2009 г. Разрешава се на 

комисарите, съдиите и  секретарите от СКБ-Варна и СКБ-Генерал Тошево да се явят на 

изпит в град Варна на 24.10.2009 г. Определя се изпитна комисия в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Николай Златев и Борис Данаилов – членове. 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Христо Борисов”, гр. Варна 

на 24.10.2009 г. 

 

 На изпита се яви 1 човек. Изпитната комисия беше в състав: Марин Механджиев 

– Председател, Николай Златев и Борис Данаилов - членове. Изпитваният покриваше 

физически тест според нормативите на международната федерация по баскетбол 

(FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови отсечки за 

определено време според изискванията на международната федерация по баскетбол 

(FIBA) – 10 минути. За получаване на оценка “ДА” се изисква след всеки сигнал от 

включения на звуковата уредба запис да си достигнал до края на 20-метровата отсечка, 

да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В таблиците по-долу е представен 

резултатът на явилия се: 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Добромир Ташев Варна ДА 

 

 

24.10.2009 г.         …………………… 

гр. Варна                       /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

                        /Николай Златев/ 

 

          …………………… 

                        /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ КОМИСАРИ, СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в зала “Христо Борисов”, гр. Варна 

на 24.10.2009 г. 

 
 На изпита се явиха 7 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Николай Златев и Борис Данаилов – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

 

Комисари, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Огнян Цонев Варна 1 ДА 

 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Георги Шиваров Варна 2 ДА 

2 Диан Боев Варна 4 ДА 

3 Теодора Иванова Варна 4 ДА 

 

Съдии, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Добромир Ташев Варна 5 ДА 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Стефан Панайотов Генерал Тошево 5 ДА 

2 Стефан Стефанов Варна 5 ДА 
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 Към протокола са приложени всички 7 изпитни теста. 

24.10.2009 г.         …………………… 

гр. Варна                         /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

                                   /Николай Златев/ 

 

          …………………… 

                                  /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Русе на 31.10.2009 г. 

 

На 26.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни съдии и секретари в град Русе на 31.10.2009 г. 

Причината е, че голяма част от съдиите и секретарите от СКБ-Русе не са се явили на 

изпита в град Търговище на 10.10.2009 г. Разрешава се на съдиите и секретарите от 

СКБ-Русе да се явят на изпит в град Русе на 31.10.2009 г. Определя се изпитна комисия 

в състав: Марин Механджиев – Председател, Любомир Амиорков и Пламен Минков – 

членове. 

 

 

26.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в зала “Дунав”, гр. Русе 

на 31.10.2009 г. 
 На изпита се явиха 4 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Любомир Амиорков и Пламен Минков – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Ива Илиева Русе 3 ДА 

2 Надежда Иванова Русе 4 ДА 

3 Юлия Николова Русе 3 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Владислав Димитров Русе 3 ДА 

 Към протокола са приложени всички 4 изпитни теста. 

31.10.2009 г.         …………………… 

гр. Русе                           /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

                           /Любомир Амиорков/ 

 

          ……………………

                                  /Пламен Минков/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни секретари 

в град Бургас на 31.10.2009 г. 

 

На 26.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни секретари в град Бургас на 31.10.2009 г. Причината 

е, че част от секретарите от СКБ-Бургас не са се явили на изпитите в град Стара Загора 

на 27.09.2009 г. и в град Търговище на 10.10.2009 г. Разрешава се на секретарите от 

СКБ-Бургас да се явят на изпит в град Бургас на 31.10.2009 г. Определя се изпитна 

комисия в състав: Борислав Пелтеков – Председател, Веселин Караниколов и Илия 

Ангелов – членове. 

 

 

26.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Бойчо Брънзов”, гр. Бургас 

на 31.10.2009 г. 

 На изпита се яви 1 човек. Изпитната комисия беше в състав: Борислав Пелтеков 

– Председател, Веселин Караниколов и Илия Ангелов – членове. Изпитваната 

решаваше теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския 

апарат въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестът съдържаше 

25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на 

двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на другия или 

незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да се счита за 

успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се допуснат не 

повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече грешни 

отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу е представен резултатът на явилата се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Катина Ангелова Бургас 1 ДА 

 Към протокола е приложен изпитният тест. 

31.10.2009 г.         …………………… 

гр. Бургас                 /Борислав Пелтеков/ 

 

          …………………… 

                         /Веселин Караниколов/ 

  

…………………… 

                                      /Илия Ангелов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град София на 07.11.2009 г. 

 

На 02.11.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни комисари, съдии и секретари в град София на 

07.11.2009 г. Причината е, че сериозна част от съдиите и секретарите от СКБ-Видин, 

СКБ-Монтана, СКБ-Ботевград, СКБ-Правец, СКБ-Самоков и СКБ-Перник не са 

издържали изпита в град София на 03.10.2009 г. и в град Монтана на 04.10.2009 г., 

както и че има комисари и съдии от СКБ-София, които не са се явили на изпита в 

София на 03.10.2009 г. Разрешава се на комисарите, съдиите и секретарите от СКБ-

София, СКБ-Ботевград, СКБ-Правец, СКБ-Самоков, СКБ-Перник, СКБ-Монтана и 

СКБ-Видин да се явят на изпит в град София на 07.11.2009 г. Определя се изпитна 

комисия в състав: Иван Панов – Председател, Марин Механджиев и Борис Данаилов – 

членове. 

 

 

02.11.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в залата на НС “Васил Левски”, гр. София 

на 07.11.2009 г. 

 

 На изпита се яви 1 човек. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Марин Механджиев и Борис Данаилов - членове. Изпитваната покриваше 

физически тест според нормативите на международната федерация по баскетбол 

(FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови отсечки за 

определено време според изискванията на международната федерация по баскетбол 

(FIBA) – 8 минути. За получаване на оценка “ДА” се изисква след всеки сигнал от 

включения на звуковата уредба запис да си достигнал до края на 20-метровата отсечка, 

да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В таблиците по-долу е представен 

резултатът на явилата се: 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Живка Шушкова София ДА 

 

 

07.11.2009 г.          …………………… 

гр. София                                     /Иван Панов/ 

 

           …………………… 

                                       /Марин Механджиев/ 

 

                     …………………… 

                        /Борис Данаилов/ 

 



 

 
        

 

69 

ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ КОМИСАРИ, СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в залата на НС “Васил Левски”, гр. София 

на 07.11.2009 г. 

 
 На изпита се явиха 26 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Марин Механджиев и Борис Данаилов – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

 

Комисари, обслужващи НБЛ – жени и “А” – групи мъже и жени 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Костадин Лазаров София 0 ДА 

 

Комисари, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Стефан Цветков София 1 ДА 

 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Даниела Маринова Ботевград 2 ДА 

2 Добри Доцов Ботевград 3 ДА 

3 Лъчезар Диков Ботевград 4 ДА 

4 Мариела Лакова Ботевград 2 ДА 

5 Стефка Славова Ботевград 2 ДА 

6 Александър Мишев Монтана 2 ДА 

7 Валентин Рангелов Монтана 2 ДА 

8 Михаил Никифоров Монтана 2 ДА 

9 Николай Иванов Монтана 2 ДА 

10 Петър Гергов Монтана 2 ДА 
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11 Христо Христов Монтана 2 ДА 

12 Венко Шекерджиев Перник 3 ДА 

13 Ирена Живачка Перник 1 ДА 

14 Полина Георгиева Перник 1 ДА 

15 Ася Цветкова Правец 1 ДА 

16 Марин Христов Правец 0 ДА 

17 Николай Николов Правец 5 ДА 

18 Цветана Любенова Правец 1 ДА 

 

 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Драга Мишева Монтана 3 ДА 

2 Владимир Стефанов Правец 11 НЕ 

3 Ивайло Наумов Правец 2 ДА 

4 Симеон Якимов Севлиево 5 ДА 

5 Цветан Лазаров Севлиево 3 ДА 

6 Живка Шушкова София 3 ДА 

 

 Към протокола са приложени всички 26 изпитни теста. 

 

07.11.2009 г.          …………………… 

гр. София                                       /Иван Панов/ 

 

          …………………… 

                            /Марин Механджиев/ 

 

          …………………… 

                                  /Борис Данаилов/ 

 

 



 

 
        

 

71 

ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни секретари 

в град Благоевград на 12.11.2009 г. 

 

На 09.11.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни секретари в град Благоевград на 12.11.2009 г. 

Причината е, че секретари от Благоевград не са се явили на нито един от насрочените 

редовни изпити преди началото на сезона. Тъй като в град Благоевград има отбор от 

Младежката лига, а за това състезание има изискване за лицензиран секретарски 

апарат, се разрешава на секретарите от Благоевград да се явят на изпит в град 

Благоевград на 12.11.2009 г. Определя се изпитна комисия в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Борислав Аврамов и Борис Данаилов – членове. 

 

 

09.11.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЕКРЕТАРИ 

в зала “Скаптопара”, гр. Благоевград 

на 12.11.2009 г. 
 На изпита се явиха 6 души. Изпитната комисия беше в състав: Марин 

Механджиев – Председател, Борислав Аврамов и Борис Данаилов – членове. Всички 

решаваха теоретичен тест, съдържащ специализирани за членовете на секретарския 

апарат въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете 

съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При 

заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на 

другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да 

се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се 

допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече 

грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на 

всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Боян Тенев Благоевград 3 ДА 

2 Венцислав Бачев Благоевград 5 ДА 

3 Кирил Атанасов Благоевград 5 ДА 

4 Людмил Йорданов Благоевград 4 ДА 

5 Методи Велев Благоевград 1 ДА 

6 Станка Аврамова Благоевград 2 ДА 

 Към протокола са приложени всички 6 изпитни теста. 

12.11.2009 г.         …………………… 

гр. Благоевград               /Марин Механджиев/ 

          …………………… 

                   /Борислав Аврамов/ 

          …………………… 

           /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

поправителен изпит 

за баскетболни съдии и секретари 

в град София на 21.02.2010 г. 

 

На 11.02.2010 г. в град София беше взето решение за насрочване на 

поправителен изпит за баскетболни съдии и секретари в град София на 21.02.2010 г. 

Причината е, че част от съдиите и секретарите от всички Съдийски колегии по 

баскетбол в страната не са се явили на никой от предишните изпити или не са 

издържали изпита, на който са се явили. Разрешава се на съдиите и секретарите от 

всички Съдийски колегии по баскетбол в страната да се явят на изпит в град София на 

21.02.2010 г. Определя се изпитна комисия в състав: Иван Панов – Председател, Марин 

Механджиев и Борис Данаилов – членове. 

 

 

11.02.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала“Септември”, гр. София 

на 21.02.2010 г. 

 

 На изпита се яви 1 човек. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Марин Механджиев и Борис Данаилов - членове. Изпитваната покриваше 

физически тест според нормативите на международната федерация по баскетбол 

(FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови отсечки за 

определено време според изискванията на международната федерация по баскетбол 

(FIBA) – 8 минути. За получаване на оценка “ДА” се изисква след всеки сигнал от 

включения на звуковата уредба запис да си достигнал до края на 20-метровата отсечка, 

да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В таблиците по-долу е представен 

резултатът на явилата се: 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Гергана Матеева София ДА 

 

 

21.02.2010 г.          …………………… 

гр. София                                     /Иван Панов/ 

 

           …………………… 

                                       /Марин Механджиев/ 

 

                     …………………… 

                        /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ от проведен теоретичен изпит за  

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

в залата на петия етаж в сградата на МФВС, гр. София 

на 21.02.2010 г. 
 На изпита се явиха 8 души. Изпитната комисия беше в състав: Иван Панов – 

Председател, Марин Механджиев и Борис Данаилов – членове. Всички решаваха 

теоретичен тест, съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по 

баскетбол (за секретарите въпросите засягаха основно работата на членовете на 

секретарския апарат). Тестовете съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи 

отговор “ДА” или “НЕ”. При заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден 

отговор и заграждане на другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор 

се счита за грешен. За да се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на 

теста е позволено да се допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При 

наличие на 6 или повече грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са 

представени резултатите на всички явили се: 

Секретари, обслужващи всички групи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Даниел Василев Видин 10 НЕ 

2 Роми Василева Видин 10 НЕ 

3 Даяна Щъркелова Самоков 5 ДА 

4 Кристина Пейчинова Самоков 5 ДА 

5 Ренета Тодорова Самоков 3 ДА 

6 Силвия Пешина Самоков 4 ДА 

7 Станислава Георгиева Самоков 4 ДА 

Съдии, обслужващи групите за подрастващи 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Гергана Матеева София 3 ДА 

 Към протокола са приложени всички 8 изпитни теста. 

21.02.2010 г.          …………………… 

гр. София                                       /Иван Панов/ 

          …………………… 

                            /Марин Механджиев/ 

          …………………… 

                                  /Борис Данаилов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

курс за нови 

баскетболни съдии и секретари 

в град Габрово 

 

На 15.01.2010 г. в град София беше взето решение за насрочване на курс за нови 

баскетболни съдии и секретари в град Габрово. Причината е получено писмо от г-н 

Иван Господинов, Председател на БК “Чардафон-Орловец” - Габрово. В писмото се 

посочва нуждата от млади съдии и секретари в град Габрово, породена от опитите за 

възстановяване на баскетбола в град Габрово и бъдещото вероятно наличие на отбор от 

Габрово в “А” – група мъже. Разрешава се провеждането на курс в град Габрово. Като 

лектори се определят Борислав Томов и Мирослав Томов. Курсът следва да започне на 

07.02.2010 г. След приключването на курса ще бъде насрочена дата за изпит на 

курсистите. 

 

 

15.01.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПИСМО ОТ БК “ГАБРОВО” 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен физически изпит за нови 

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

в зала “Орловец”, гр. Габрово 

на 20.03.2010 г. 
 На изпита се явиха 12 кандидати за съдии. Изпитната комисия беше в състав: 

инж. Борислав Томов – Председател, Мирослав Томов – член. Всички кандидат-съдии 

покриваха физически тест според нормативите на международната федерация по 

баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в пробягване на определен брой 20-метрови 

отсечки за определено време според изискванията на международната федерация по 

баскетбол (FIBA) – 10 минути за мъжете. За получаване на оценка “ДА” се изисква след 

всеки сигнал от включения на звуковата уредба запис да си достигнал до края на 20-

метровата отсечка, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. В таблицата по-

долу са представени резултатите на всички явили се: 

 

Кандидат-съдии 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Борис Борисов Габрово ДА 

2 Валентин Кузев Габрово ДА 

3 Ясен Симеонов Габрово ДА 

4 Христо Минчев Габрово ДА 

5 Тихомир Щерев Габрово ДА 

6 Мартин Мартинов Габрово ДА 

7 Красимир Екимов Габрово ДА 

8 Петър Петров Габрово ДА 

9 Андрей Горанов Габрово ДА 

10 Тихомир Кръстев Габрово ДА 

11 Александър Данев Габрово ДА 

12 Станислав Балъков Велико Търново ДА 

20.03.2010 г.          

гр. Габрово          …………………… 

                         /инж. Борислав Томов/ 

          …………………… 

                        /Мирослав Томов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

курс за нови 

баскетболни съдии и секретари 

в град Ямбол 

 

На 25.01.2010 г. в град София беше взето решение за насрочване на курс за нови 

баскетболни съдии и секретари в град Ямбол. Причината е получено писмо от г-н 

Петър Петров, Председател на СКБ-Ямбол. В писмото се посочва нуждата от млади 

съдии и секретари в град Ямбол и е приложена програма за курса. Разрешава се 

провеждането на курс в град Ямбол. Като лектори се определят: основни лектори – 

Валентин Лазаров и Марин Механджиев, помощник-лектори – Петър Петров и Огнян 

Николов. Курсът следва да започне на 04.02.2010 г. След приключването на курса ще 

бъде насрочена дата за изпит на курсистите. 

 

 

25.01.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПИСМО ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

 

82 

 

 

 

 

ПЛАН ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ 
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ГРАФИК ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ - 1 
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ГРАФИК ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ - 2 
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ГРАФИК ОТ ПЕТЪР ПЕТРОВ - 3 
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ПРОТОКОЛ 

 

от проведен изпит за нови 

 

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ И СЕКРЕТАРИ 

 

в зала “Диана”, гр. Ямбол 

 

на 01.04.2010 г. 

 
 На изпита се явиха 13 души – 7 кандидати за съдии и 6 кандидати за секретари. 

Изпитната комисия беше в състав: Марин Механджиев – Председател, Петър Петров и 

Огнян Николов – членове. Всички кандидат-съдии покриваха физически тест според 

нормативите на международната федерация по баскетбол (FIBA). Тестът се състоеше в 

пробягване на определен брой 20-метрови отсечки за определено време според 

изискванията на международната федерация по баскетбол (FIBA) – 10 минути за 

мъжете. За получаване на оценка “ДА” се изисква след всеки сигнал от включения на 

звуковата уредба запис да си достигнал до края на 20-метровата отсечка, да се обърнеш 

и да тръгнеш в обратната посока. В таблицата по-долу са представени резултатите на 

всички явили се: 

 

Кандидат-съдии 

 

№ Име и фамилия Колегия Оценка 

1 Антон Маринов Ямбол ДА 

2 Дамян Георгиев Ямбол ДА 

3 Жозеф Георгиев Ямбол ДА 

4 Красимир Драгнев Ямбол ДА 

5 Недко Колев Ямбол ДА 

6 Николай Христов Ямбол ДА 

7 Стефан Златарев Ямбол ДА 

 

Всички кандидат-съдии и кандидат-секретари решаваха теоретичен тест, 

съдържащ въпроси от Официалните състезателни правила по баскетбол. Тестовете 

съдържаха по 25 въпроса, на които трябва да се посочи отговор “ДА” или “НЕ”. При 

заграждане и на двата отговора, задраскване на заграден отговор и заграждане на 

другия или незаграждане на нито един отговор, този отговор се счита за грешен. За да 

се счита за успешно положен и да се получи оценка “ДА”, на теста е позволено да се 
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допуснат не повече от 5 грешни отговора включително. При наличие на 6 или повече 

грешни отговора оценката е “НЕ”. В таблицата по-долу са представени резултатите на 

всички явили се: 

 

Кандидат-съдии 

 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Антон Маринов Ямбол 1 ДА 

2 Дамян Георгиев Ямбол 1 ДА 

3 Жозеф Георгиев Ямбол 1 ДА 

4 Красимир Драгнев Ямбол 1 ДА 

5 Недко Колев Ямбол 1 ДА 

6 Николай Христов Ямбол 1 ДА 

7 Стефан Златарев Ямбол 0 ДА 

 

Кандидат-секретари 

 

№ Име и фамилия Колегия Брой грешни отговори Оценка 

1 Димитър Радев Ямбол 0 ДА 

2 Кристине Костова Ямбол 1 ДА 

3 Мария-Луиза Скерлева Ямбол 1 ДА 

4 Радослава Димитрова Ямбол 1 ДА 

5 Ралица Арнаудова Ямбол 0 ДА 

6 Светлана Горнакова Ямбол 1 ДА 

Към протокола са приложени всички 13 изпитни теста. 

01.04.2010 г.          

гр. Ямбол          …………………… 

                 /Марин Механджиев/ 

          …………………… 

                 /Петър Петров/ 

          ……………………

                                  /Огнян Николов/ 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

семинар 

за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град Ямбол на 05.10.2009 г. 

 

На 02.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на семинар за 

баскетболни комисари, съдии и секретари в град Ямбол на 05.10.2009 г. Причината е, 

че на същата дата в град Ямбол ще се провежда поправителен изпит и това е чудесна 

възможност за обогатяване на познанията за баскетболните правила и баскетболното 

съдийство на членовете на СКБ-Ямбол. За лектор на семинара се определя Марин 

Механджиев. 

 

 

 

 

02.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен 

семинар 

за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град Ямбол на 05.10.2009 г. 

 

На 05.10.2009 г. в град Ямбол се проведе семинар за баскетболни комисари, 

съдии и секретари. На семинара бяха обсъдени някои от промените в баскетболните 

правила, влезли в сила на 1 октомври 2008 година, както и много от новите тенденции в 

баскетболното съдийство. Бяха дискутирани и основни положения от механиката за 

обслужване на срещи от двама съдии, която прилагат младите съдии в състезанията за 

подрастващи, които обслужват. Считам, че проведеният семинар беше много полезен 

за всички членове на СКБ-Ямбол, които присъстваха. Прилагам техен списък. 

 

Петър Петров – комисар 

Огнян Николов – комисар 

Николай Ат. Костов – съдия 

Ивайло Георгиев – съдия 

Милена Тодорова – съдия 

Ангел Иванов – съдия 

Никола Скерлев – съдия 
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Николай Ил. Костов – съдия 

Радослав Дяков – съдия 

Тодор Раданов – съдия 

Велислава Ангелова – секретар 

Елина Желева – секретар 

Здравко Златаров – секретар 

Ивелина Стефанова – секретар 

Мадлен Попигнатова – секретар 

Мариана Демирева – секретар 

Николета Лесева – секретар 

Румина Доскачарова – секретар 

 

 

 

 

05.10.2009 г.         …………………… 

гр. Ямбол                             Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

семинар 

за баскетболни секретари 

в град Троян на 22.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на семинар за 

баскетболни секретари в град Троян на 22.10.2009 г. Причината е, че на същата дата в 

град Троян ще се провежда поправителен изпит за секретари, а е известно, че 

секретарите в Троян нямат никакъв опит и им е необходимо да получат информация по 

всички въпроси, свързани със секретарстването на баскетболна среща. За лектори на 

семинара се определят Марин Механджиев и Борис Данаилов. 

 

 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен 

семинар 

за баскетболни секретари 

в град Троян на 22.10.2009 г. 

На 22.10.2009 г. в град Троян се проведе семинар за баскетболни секретари. 

Семинарът засегна основно работата на секретарския апарат, а именно: задълженията 

на секретаря, задълженията на помощник-секретаря, задълженията на времеизмервача и 

задълженията на времеизмервача на 24 секунди, както и воденето на протокол. На 

семинара бяха обсъдени и някои от промените в баскетболните правила, влезли в сила 

на 1 октомври 2008 година. Считаме, че проведеният семинар беше много полезен за 

всички секретари от град Троян, които присъстваха. Прилагаме техен списък. 

Даниел Минков – секретар 

Иван Макариев – секретар 

Мартин Столаров – секретар 

Радослав Столаров – секретар 

Христо Христов – секретар 

 

22.10.2009 г.         …………………… 

гр. Троян                             Марин Механджиев 

 

          …………………… 

               Борис Данаилов 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

семинар 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Шумен на 23.10.2009 г. 

 

На 18.10.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на семинар за 

баскетболни съдии и секретари в град Шумен на 23.10.2009 г. Причината е, че на 

същата дата в град Шумен ще се провежда поправителен изпит и това е чудесна 

възможност за обогатяване на познанията за баскетболните правила и баскетболното 

съдийство на членовете на СКБ-Шумен. Тъй като от седмината членове на СКБ-Шумен 

шестима не са издържали изпита, е очевидна нуждата от обсъждане на промените в 

баскетболните правила и на задълженията на секретарския апарат. За лектори на 

семинара се определят Марин Механджиев и Борис Данаилов. 

 

 

 

 

18.10.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен 

семинар 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Шумен на 23.10.2009 г. 

 

На 23.10.2009 г. в град Шумен се проведе семинар за баскетболни съдии и 

секретари. Семинарът засегна основно работата на секретарския апарат, а именно: 

задълженията на секретаря, задълженията на помощник-секретаря, задълженията на 

времеизмервача и задълженията на времеизмервача на 24 секунди, както и воденето на 

протокол. На семинара бяха обсъдени и някои от промените в баскетболните правила, 

влезли в сила на 1 октомври 2008 година, както и част от новите тенденции в 

баскетболното съдийство. Бихме желали да отбележим, че ръководството на 

баскетболен клуб “Шумен” ни изрази огромна благодарност, като сподели мнение, че 

семинар на такова ниво не е бил провеждан в град Шумен никога до този момент. 

Считаме, че проведеният семинар беше много полезен за всички съдии и секретари от 

град Шумен, които присъстваха. Прилагаме техен списък. 

 

Димитър Димитров – съдия 

Младен Младенов – съдия 

Деян Златанов – секретар 

Димитър Точев – секретар 
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Иванка Иванова – секретар 

Надежда Газибарова – секретар 

Пламен Байков – секретар 

 

23.10.2009 г.         …………………… 

гр. Шумен                             Марин Механджиев 

 

          …………………… 

               Борис Данаилов 
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ПРОТОКОЛ 

от насрочване на 

семинар 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Благоевград на 12.11.2009 г. 

 

На 09.11.2009 г. в град София беше взето решение за насрочване на семинар за 

баскетболни съдии и секретари в град Благоевград на 12.11.2009 г. Причината е, че на 

същата дата в град Благоевград ще се провежда поправителен изпит за секретари, а е 

известно, че секретарите в Благоевград нямат никакъв опит и им е необходимо да 

получат информация по всички въпроси, свързани със секретарстването на баскетболна 

среща. За лектори на семинара се определят Марин Механджиев и Борис Данаилов. 

 

 

 

 

09.11.2009 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от проведен 

семинар 

за баскетболни съдии и секретари 

в град Благоевград на 12.11.2009 г. 

 

На 12.11.2009 г. в град Благоевград се проведе семинар за баскетболни съдии и 

секретари. Семинарът засегна основно работата на секретарския апарат, а именно: 

задълженията на секретаря, задълженията на помощник-секретаря, задълженията на 

времеизмервача и задълженията на времеизмервача на 24 секунди, както и воденето на 

протокол. На семинара бяха обсъдени и някои от промените в баскетболните правила, 

влезли в сила на 1 октомври 2008 година. Считаме, че проведеният семинар беше много 

полезен за всички съдии и секретари от град Благоевград, които присъстваха. 

Прилагаме техен списък, както и изпратено писмо от СКБ-Благоевград и БК “Еделвайс 

Пирин Академик”. 

 

Борислав Аврамов – съдия 

Боян Тенев – секретар 

Венцислав Бачев – секретар 

Кирил Атанасов – секретар 

Людмил Йорданов – секретар 

Методи Велев – секретар 

Станка Аврамова – секретар 
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12.11.2009 г.         …………………… 

гр. Благоевград                            Марин Механджиев 

 

          …………………… 

               Борис Данаилов 

 

 

 

 

 

 

До съдийската комисия към БФБаскетбол 

 

ПИСМО 

от МСКБ-гр.Благоевград и баскетболен  

клуб "Еделвайс Пирин Академик"  

 

МСКБ - град Благоевград и баскетболен клуб "Еделвайс Пирин Академик" изказват огромна 

благодарност на съдийската комисия към БФБ за оказаното съдействие при молбата им за 

лицензиране на секретарски апарат на място, а също така и за изнесения семинар от г-н 

Марин Механджиев и г-н Борис Данаилов, който бе проведен на 12.11.2009г. в гр. 

Благоевград. 

 

 

С уважение: 

председател на МСКБ - гр. Бл-д Б. Аврамов 

председател на БК "Еделвайс Пирин Академик" Р. Динков 
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ПРОТОКОЛ 

от проведени 

семинари 

за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град София през месец септември 2009 г. 

 

През месец септември 2009 г. в град София се проведоха няколко семинара за 

баскетболни комисари, съдии и секретари. Семинарите засегнаха основно новите 

тенденции в баскетболното съдийство, както и някои от промените в баскетболните 

правила, влезли в сила на 1 октомври 2008 година. Бяха обсъдени и важни въпроси, 

свързани с работата на секретарския апарат. На тези семинари членовете на СКБ-София 

се подготвяха за предстоящите теоретични изпити, като се решаваха примерни тестове. 

Считаме, че семинарите бяха много полезни за всички присъствали комисари, съдии и 

секретари. Не прилагаме техен списък, тъй като на всеки семинар присъстваха 

различни хора и общият им брой надхвърля 40-50 души. 

 

 

30.09.2009 г.         …………………… 

гр. София                             Марин Механджиев 

 

          …………………… 

          Валентин Лазаров 
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ПРОТОКОЛ 

от проведени 

семинари за баскетболни комисари, съдии и секретари 

в град София в периода септември 2009 г. – април 2010 г. 

 

В периода септември 2009 г. – април 2010 г. в град София се проведоха редица 

семинари за баскетболни комисари, съдии и секретари. На тези семинари се 

коментираха ситуации, случили се на присъствалите съдии в обслужваните от тях 

срещи през изминалите седмици. На тези семинари се провеждаше и видео обучение с 

материали от ФИБА Европа и със записи на срещи от НБЛ Мъже. Считаме, че 

семинарите бяха много полезни за всички присъствали комисари, съдии и секретари. 

Не прилагаме техен списък, тъй като на всеки семинар присъстваха различни хора и 

общият им брой надхвърля 40-50 души. 

 

 

30.04.2010 г.         …………………… 

гр. София                             Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от определяне на 

съдии 

за баскетболен турнир 

в Мароко – 21-26.04.2010 г. 

 

На 10.04.2010 г. в град София беше взето решение за определяне на съдии за 

баскетболен турнир за мъже в Мароко – 21-26.04.2010 г. Тъй като отборът на БК 

“Видабаскет” – Видин заминава на този турнир, са нужни трима български съдии, 

които да съпровождат отбора. Определят се следните съдии: Николай Цинцарски – 

София, Любомир Борисов – София, Милен Цветков – Плевен. 

 

 

10.04.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от определяне на 

съдия – жена 

за баскетболен семинар 

в Словения –03-07.07.2010 г. 

 

На 05.06.2010 г. в град София беше взето решение за определяне на съдия – жена 

за баскетболен семинар за момичета до 15 години в Словения – 03-07.07.2010 г. Тъй 

като ФИБА Европа изисква на този семинар да бъде изпратена една млада съдийка, 

която не съдийства на най-високото ниво състезания в държавата, се определя на 

семинара да замине Драга Мишева от София.  

 

 

05.06.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

от определяне на 

съдия 

за баскетболен турнир 

в Словения –03-07.07.2010 г. 

 

На 15.06.2010 г. в град София беше взето решение за определяне на съдия за 

баскетболен семинар за национални отбори кадети във Франция – 01-04.07.2010 г. 

Според Концепцията за развитие на баскетболното съдийство принципът е с 

националните отбори на такива турнири да пътуват международните съдии, които са на 

съответното Европейско първенство за подрастващи. В случая обаче поради желанието 

за развиване на млади и перспективни съдии на този турнир се определя да отиде Иван 

Николов от Велико Търново 

 

 

15.06.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                     Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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ПРОТОКОЛ 

за прекатегоризация 

на баскетболни съдии 

в национална и първа категория 

 На 24.06.2010 г. в град София беше извършена прекатегоризация на баскетболни 

съдии в национална и първа категория на базата на представените по-долу условия на 

кандидатите за прекатегоризация и предложенията на Председателите на работните 

групи за назначенията на съдиите и комисарите за междуобластните първенства, които 

са обобщили предложенията на Председателите на Съдийските колегии по баскетбол и 

представянето на кандидатите в съответните групи: 

 1) Прекатегоризацията се извършва съгласно следните членове от 

Правилника за статута и дейността на съдиите по баскетбол в България и организация 

на дейността на Съдийската комисия към Българската федерация по баскетбол: 

9. Прекатегоризирането се извършва веднъж на две години, но по преценка 

на Съдийската комисия то може да се провежда и един път годишно. 

10. Преминаването в по-горна категория става при необходим минимум от 

двегодишен съдийски стаж. По изключение при открояващи се млади и 

перспективни съдии този срок може да бъде намален на една година по 

предложение на работната група по обучението, но не повече от един път 

за един съдия. Не се допуска прескачането на отделни категории. 

12. Прекатегоризирането в първа и национална категория се извършва от 

специализирана група, определена от Председателя на Съдийската 

комисия към БФБ. За национална категория се изисква и кандидатът да е 

бил включен в състава на съдиите, ръководещи срещи в „А” баскетболни 

групи. Кандидатите се подбират на база на наблюдения и оценки от 

предшестващия период и се назначават за съдии на някой от финалните 

турнири за подрастващи. Прекатегоризацията се извършва въз основа на 

комплексна оценка от изпит по познания на правилата, оценка от 

ръководените срещи и физическия тест. На тези турнири кандидатите за 

прекатегоризация ръководят мачовете, без да получават съдийска такса. 

Недостигането на минималните изисквания за всеки един от показателите 

лишава кандидата от възможността да бъде прекатегоризиран. Крайното 

решение за преминаване в по-висока категория се взима от Съдийската 

комисия към БФБ. 
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2) Условия за прекатегоризация на съдиите в национална и първа категория 

са да са в последна категория поне от 2008 година и да са покрили съдийските 

нормативи за настоящия сезон. За национална категория условие е и този сезон съдиите 

да са обслужвали срещи от “А” – група мъже/жени и да са обслужвали такива срещи 

през поне един изминал сезон.  

 3) Условия за прекатегоризация са получени средни оценки през сезона не 

по-малко от 4.50 за национална категория и 4.00 за първа категория, както и получени 

положителни коментари от наблюдавалите съдиите през сезона дежурни 

представители, главни съдии и членове на работната група по обучението към 

Съдийската комисия към БФБ. Задължително условие е и безплатно обслужване на 

финален турнир за подрастващи от всеки кандидат. 

 4) Взимат се следните решения относно прекатегоризацията на баскетболни  

съдии в национална и първа категория в края на сезон 2009/2010: 

Таблица 1. Прекатегоризация на съдии в края на сезон 2009/2010 (имената са посочени 

в азбучен ред, първо на кандидатите за национална категория) 

 

№ Име и фамилия Колегия Кандидат за Крайно решение 

1 Гергана Стоянова Бургас Национална ДА 

2 Емил Георгиев София Национална ДА 

3 Илиян Желев Бургас Национална ДА 

4 Милен Цветков Плевен Национална ДА 

5 Никола Николов София Национална ДА 

6 Тенчо Тенев Димитровград Национална ДА 

7 Александър Костадинов София Първа ДА 

8 Ангел Порожанов Русе Първа ДА 

9 Борис Данаилов София Първа ДА 

10 Боян Жеков София Първа ДА 

11 Боян Стефанов Русе Първа ДА 
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12 Георги Гочев София Първа ДА 

13 Димитър Петров Русе Първа ДА 

14 Енчо Георгиев Велико Търново Първа ДА 

15 Калоян Иванов Пловдив Първа ДА 

16 Милена Тодорова Ямбол Първа ДА 

17 Тодор Тодоров София Първа ДА 

 

 

 

 

24.06.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                                Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

 

107 

Списък на прекатегоризираните от трета във втора 

категория съдии в края на сезон 2009/2010 

 СКБ-Бургас:   Васил Шавов 

 СКБ-Русе:   Адриана Георгиева 

    Владислав Димитров 

    Цветелин Дончев 

 СКБ-Самоков:  Ивета Николова 

    Христо Стамболийски 

 СКБ-Севлиево: Цветан Лазаров 

 СКБ-Сливен:  Весислав Генов 

 СКБ-София:  Георги Пашов 

    Драга Мишева 

    Живка Шушкова 

    Иван Тодоров 

    Кристина Бинева 

    Мартин Механджиев 

 СКБ-Стара Загора: Александра Русева 

    Георги Карастоянов 

    Мирослав Камбуров 

    Станимир Киндалов  

    Теодора Тилева 

 СКБ-Ямбол:  Ангел Иванов 

    Никола Скерлев 

    Радослав Дяков 

    Тодор Раданов 

 

08.07.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                                Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 
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Списък на млади и перспективни съдии, които следва да 

се поставят на специален режим на обучение и 

наблюдение 

 Първа група: 

 

 Иван Николов (Велико Търново) – 1979 г. 

 Милен Цветков (Плевен) – 1984 г. 

 Николай Цинцарски (София) – 1982 г. 

 Любомир Борисов (София) – 1977 г. 

 Иван Станчев (София) – 1980 г. 

 Емил Георгиев (София) – 1976 г. 

 Ивайло Иванов (Стара Загора) – 1974 г. 

 Николай Костов (Ямбол) – 1977 г. 

 

 Втора група: 

 

 Илиян Желев (Бургас) – 1980 г. 

 Станимир Русев (Варна) – 1979 г. 

 Венцислав Великов (Варна) – 1984 г. 

 Добромир Ташев (Варна) – 1986 г. 

 Енчо Георгиев (Свищов) – 1983 г. 

 Тенчо Тенев (Димитровград) – 1975 г. 

 Кирил Котев (Кюстендил) – 1978 г. 

 Никола Николов (София) – 1985 г. 

 Спас Колев (София) – 1984 г. 

 Севделин Манчев (София) – 1984 г. 

 Славчо Нучев (София) – 1985 г. 

 Александър Костадинов (София) – 1986 г. 

 Тодор Тодоров (София) – 1986 г. 

 Борис Данаилов (София) – 1987 г. 
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 Боян Жеков (София) – 1989 г. 

 Георги Гочев (София) – 1989 г. 

 Мирослав Камбуров (Стара Загора) – 1984 г. 

 Ивайло Георгиев (Ямбол) – 1985 г. 

 

  

 

 

01.02.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                                Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

 

110 

Списък на съдии-жени, които следва да се поставят на 

специален режим на обучение и наблюдение 

1. Весела Коконова – София – 1970 г. – национална 

2. Елеонора Стоянова – София – 1970 г. – втора 

3. Диана Гешева – Пловдив – 1976 г. – национална 

4. София Русева – Пловдив – 1976 г. – национална 

5. Гергана Стоянова – Бургас – 1976 г. – първа 

6. Даниела Нешева – Бургас – 1978 г. – втора 

7. Татяна Михайлова-Вълчева – София – 1979 г. – национална 

8. Татяна Малинова – Пловдив – 1981 г. – втора 

9. Станка Колева – София – 1982 г. – национална 

10. Ива Боева – София – 1982 г. – първа 

11. Адриана Георгиева – Русе – 1982 г. – трета 

12. Стела Кускунова – Бургас – 1985 г. – трета 

13. Катерина Рудева – София – 1986 г. – втора 

14. Елена Андреева – София – 1986 г. – втора 

15. Гергана Матеева – София – 1986 г. – втора 

16. Галина Банкова – София – 1986 г. – втора 

17. Милена Тодорова – Ямбол – 1987 г. – втора 

18. Живка Шушкова – София – 1987 г. – трета 

19. Драга Мишева – Монтана – 1988 г. – трета 

20. Теодора Бонева – Пловдив – 1988 г. – трета 

21. Светлана Стоянова – Пловдив – 1988 г. – трета 

22. Теодора Тилева – Стара Загора – 1990 г. – трета 

23. Кристина Бинева – София – 1991 г. – трета 

24. Александра Русева – Стара Загора – 1991 г. – трета 

25. Марчела Иванова – Ямбол – 1992 г. – трета 

26. Ивета Николова – Самоков – 1993 г. – трета 
 

01.03.2010 г.         …………/п/……… 

гр. София                                Иван Панов 

                          Председател на СК към БФБ  
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До Изпълнителния директор на БФБ 

            Г-н Георги Глушков 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

  На Иван Панов, председател на Съдийската комисия към БФБ 

  Относно кандидат международен съдия от женски пол 

 

Уважаеми г-н Глушков, 

 

 Тъй като напоследък в нашите среди се говори все повече и повече за 

евентуалната възможност за издигане на кандидатура за международен съдия от 

женски пол от България, считам за нужно да Ви уведомя за становището си по въпроса, 

което изградих след задълбочен анализ. 

 Според мен, едно такова решение би било прибързано и едва ли би имало 

положителен ефект. Съгласно Концепцията за развитието на баскетболното съдийство 

и Правилника за организация на дейността на Съдийската комисия към БФБ, приети от 

УС на БФБ, кандидатите за международни съдии се селектират между най-

качествените, перспективни и подготвени съдии. Те се предлагат от председателя на 

комисията към БФБ на УС на БФБ като подборът им е съобразен с принципите за 

развитието на международното съдийство и приетата стратегия на БФБ. 

Минимум 24 месеца преди насрочения семинар на FIBA, на който се предвижда 

да се допуснат български представители като кандидат международни съдии (в 

последните години FIBA определя от коя страна може да се явяват кандидати в 
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зависимост от самите нужди на международната централа), се определя разширения 

състав на кандидатите. Те трябва да отговарят на следните условия: 

- да отговарят на възрастовите изисквания на FIBA. 

- да са в състава на съдиите, ръководещи срещи в „А” БГ. 

- да имат поне две години стаж като съдии национална категория. 

Съобразявайки се с новото решение на международната федерация за 

двустепенно придобиване на международна категория се налага още по-сериозна 

работа с кандидатите за международни съдии. Подготовката им се провежда и 

контролира по програма, изготвена от националния (националните) FIBA 

инструктор(и) и одобрена от председателя на комисията към БФБ. 

Понастоящем в България има 26 лицензирани баскетболни съдийки. За 

съжаление, обаче, от тях само 5 имат национална категория, а само 2 отговарят на 

условията, одобрени от УС на БФБ. Но, при всички случаи ще бъде нарушено решение 

на УС на БФБ, ако тази година предложим кандидат за международен съдия от женски 

пол. Това би създали негативно настроение сред останалите евентуални кандидати, 

които биха казали, че има неизпълнение на решение на УС. Не е достатъчно само да се 

предложи или да се направи международен съдия, важно е, той или тя да представят 

достойно БФБ и България. Съгласно справката, която направих в международната 

федерация, сравнително малко държави имат международни съдии – жени. Държави 

със силно развит женски баскетбол като Беларус, Белгия, Италия, Латвия, Литва и 

Словакия, които участват на Европейски и Световни първенства по баскетбол за жени 

нямат международни съдии – жени. Това показва, че правенето на жена, международен 

съдия не трябва да бъде самоцел, а добре премислена и целенасочена дейност.  Според 

мен, както бяха изградени специализирани групи за обучение на съдиите мъже, в които 

бяха селектирани съдии, в зависимост от тяхното ниво, така предстои изграждането на 

такава специализирана група и за съдийките, от която да бъде представена евентуално 
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кандидат за международен съдия.  

В заключение искам да кажа, че според мен не е разумно през тази година да се 

изпраща кандидат международен съдия – жена.  

 

      С уважение, 

       Иван Панов 

       Председател на СК към БФБ 
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К О Н Ц Е П Ц И Я 

ЗА  РАЗВИТИЕТО  НА  БАСКЕТБОЛНОТО  СЪДИЙСТВО 

   Във връзка с променените социално-икономически условия в България, както 

и последващите промени в Устава и Нормативните документи на БФБ, българското 

съдийство е изправено пред множество трудности и предизвикателства. От една страна  

- засилваща се конкуренция между отбори, състезатели и треньори, а от друга – 

значителни негативни последици вследствие ръководенето на баскетболните срещи от 

съдиите, обусловени от липса на качествено обучение и възможност за развитие. Затова 

е необходимо ръководенето и развитието на баскетболното съдийство също да бъдат 

променени. Според промените в документите на БФБ, приети от Общото събрание, се 

създава съдийска комисия към БФБ. С предложената концепция искам да предложа 

една нова идея и нова структура за развитието на съдийството в България. 

   Цел на новосъздадената комисия е да се създадат най-благоприятни 

условия за осигуряване на компетентно съдийско ръководство на състезанията по 

баскетбол в страната, както и добро представяне на родното съдийство по време 

на състезания в чужбина.  

Понастоящем председателят и УС на Националната съдийска колегия по 

баскетбол се избират от делегатите на Общото Събрание, които са представители на 

съответните местни колегии. По такъв начин ръководството на съдиите се оказва 

заложник на съответните колегии, което влияе много често при взимането на решения, 

при издигането на съдии, както и при изготвянето на съдийските наряди. Със 

създаването на новата структура - съдийска комисия към БФБ - това трябва да се 

избегне; трябва да се даде възможност за взимане на справедливи и правилни решения, 

и трябва да се подготвят голям брой добри съдии, които да обслужват мачовете. 

Известно е, че в момента разполагаме само с няколко добри съдии, които години наред 

изкарват първенството и които са се изградили главно благодарение на собствените си 
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качества, а не на организирано целенасочено обучение. 

   За да постигне целите си и за да оправдае създаването си новосформираната 

комисия трябва да се занимава главно със следните основни дейности: 

1.  Работа по създаване на нови съдии и секретари, както и работа с 

наличните съдии, секретари и дежурни представители. 

- Грижи се за създаване и обучение на новите съдии и секретари. В момента 

това е приоритет на местните колегии, където всяко ръководство по свое собствено 

виждане създава и обучава съдиите. Създаването и изграждането на един съдия е 

процес подобен на  изграждането на един състезател. Считам, че е необходимо 

създаването на работна група, която да подпомага и контролира тази дейност. По такъв 

начин новите съдии и секретари в цялата страна ще бъдат обучавани по един и същи 

начин, което не само ще спомага за развитието им, но ще подпомогне доброто 

ръководене на мачовете при подрастващите.  

- Курсовете за съдии се организират на местно ниво, на регионален принцип, по 

програма, изработена от съответната работна група, организирана от назначения 

председател на комисията към БФБ. Задължително е курсът да включва не само 

теоретично но и практично обучение. Практическото обучение  може да се осъществява 

по време на тренировки на отборите на подрастващите или като се провеждат мачове 

между самите курсисти.  Има възможност кандидатите за съдии да бъдат използвани и 

по време на фестивалите по баскетбол за подрастващи (8 годишни). За провеждането на 

курса се изпраща лектор, който е отговорен за правилното първоначално обучение на 

кандидат – съдиите. След изпълнението на програмата за обучение с кандидатите се 

провеждат : 

- изпит по правилознание; 

- тест за физическа подготовка, според изискванията на FIBA; 
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Кандидатите за секретари се явяват само на изпит по правилознание, който е 

съобразен със специфичната работа на секретарския апарат. 

Тук искам да отбележа, че трябва да се създаде сътрудничество с катедрата по 

баскетбол в НСА и спортните училища в различните населени места. Те са потенциален 

източник на хора, които биха се занимавали със съдийство, при преустановяване на 

състезателната им кариера. Запознати са с играта и биха лесно навлезли в евентуалното 

им ново поприще. На тях, обаче, трябва да бъдат изпратени подходящи лектори, които 

да им обяснят баскетболната игра от гледната точка на съдията. 

Изпитите на кандидатите за нови съдии се провеждат от комисия, състояща се 

най-малко от трима души, определена от председателя на комисията към БФБ. 

- Прекатегоризация. 

Съдийските категории в България са трета, втора, първа, национална и 

международна. Завършилите успешно курс за нови съдии получават трета категория. 

Завършилите НСА специалност „Баскетбол” също придобиват трета категория, ако 

изявят желание да станат съдии. Прекатегоризацията се извършва по следния начин: 

А/  Преминаването в по-горна категория става при необходим минимум 

двегодишен съдийски стаж.  

Б/    По изключение при открояващи се млади и перспективни съдии този срок 

може да бъде намален на една година, в зависимост от решението на регионалното 

ръководство (при преминаване от трета във втора категория) или от решението на 

работната група, която се грижи за обучението на съдиите (при преминаване в по-горни 

категории). 

В/    При прекатегоризирането не се допуска прескачането на отделни категории. 
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Г/  Прекатегоризирането от трета във втора категория се извършва на 

регионално ниво от съответния регионален представител, както и от съответния 

председател на местната съдийска колегия. При това се взима предвид представянето 

на съответния съдия по време на състезанията от междуобластните първенства за 

подрастващи. 

Д/  Прекатегоризирането в първа и национална категория се извършва от 

специализирана група, определена от председателя на комисията към БФБ. Тя се 

извършва на база на наблюдения и оценки от предшестващия период. Кандидатите за 

прекатегоризация, одобрени от работната група, занимаваща се с обучението на 

съдиите, се назначават за някой от финалните турнири за подрастващи, където 

съдийстват без съдийска такса, т.е. получават пари за път до мястото на финала, дневни 

пари и им се осигуряват нощувките, но съдийстват без да получават съдийска такса. 

Тази практика е възприета от FIBA по време на семинарите на кандидат 

международните съдии. Смисълът е, че те се явяват на конкурс за получаване на по-

висока категория. По време на тези турнири  съответните кандидати се явяват на изпит 

по правилознание и по физическа подготовка. За национална категория се изисква 

кандидатът най-малко да е бил включен в състава на съдиите, ръководещи мачове в „А” 

БГ. 

- Международно съдийство. 

Кандидатите за международни съдии се селектират между най-качествените, 

перспективни и подготвени съдии. Те се предлагат от председателя на комисията към 

БФБ на УС на БФБ като подборът им е съобразен с принципите за развитието на 

международното съдийство и приетата стратегия на БФБ. 

Минимум 24 месеца преди насрочения семинар на FIBA, на който се предвижда 

да се допуснат български представители като кандидат международни съдии ( в 

последните години FIBA определя от коя страна може да се явяват кандидати в 
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зависимост от самите нужди на международната централа), се определя разширения 

състав на кандидатите. Те трябва да отговарят на следните условия: 

- да отговарят на възрастовите изисквания на FIBA. 

- да са в състава на съдиите, ръководещи срещи в „А” БГ. 

- да имат поне две години стаж като съдии национална категория. 

Съобразявайки се с новото решение на международната федерация за 

двустепенно придобиване на международна категория се налага още по-сериозна 

работа с кандидатите за международни съдии. Подготовката им се провежда и 

контролира по програма, изготвена от националния (националните) FIBA 

инструктор(и) и одобрена от председателя на комисията към БФБ. 

Кандидатите за международни съдии се явяват на предварителен изпит пред 

комисия от БФБ. Изпитът включва оценка от съдийството през сезона, правилознание, 

английски език, физическа подготовка. Предлагам нова оценъчна система като 

тежестта на отделните изпити се разпределя по следния начин: 

1.  Средна оценка от получените оценки през сезона – 60 % от общата оценка; 

2.  Правилознание – 40 % от общата оценка. Тестът отговаря на изискванията и 

регламента на международната федерация; 

3.  Оценката по английски език и физическа подготовка е според действащите 

нормативи на FIBA и е „издържал” и „неиздържал”. 

Кандидатите, получили оценка под определения минимум по някой от изпитите 

отпадат от класирането. Издържалите се подреждат по общия сбор на резултатите. 

Окончателното решение за представянето пред FIBA се взима от БФБ. 

Действащите международни съдии се класират и представят пред FIBA за 

европейски първенства и клубни турнири, според изискванията на FIBA  Класирането е 

сборно от две класации: 
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- класиране от ръководените мачове във вътрешния шампионат от оценките 

на специално определените оценители. Този показател дава 70 % от крайната оценка. 

- класиране по обща преценка на представянето през сезона, давана от 

съдийската комисия към БФБ и БФБ. Този показател дава 30 % от крайната оценка. 

Класирането се утвърждава и подписва от председателя на УС на БФБ, като 

броят на представените съдии зависи от конкретните изисквания на FIBA и според 

вижданията на БФБ.  

Всички съдии в България се явяват на предсезонен изпити – семинари, 

профилирани според съответната група, в която съдийстват. На него се запознават с 

последните изменения на Състезателния правилник, Механиката на съдийството и 

Наредбата на БФБ. Изпитът се състои от физически тест, според изискванията на 

международната федерация и теоретичен изпит по правилознание. Международните 

съдии се явяват на изпит според изискванията на FIBA.  

- Секретарски апарат. 

Секретарският апарат се съставя за всяка среща от правоспособни съдии. Те се 

лицензират преди началото на всеки сезон. Съдии, които не съдийстват в А – групите 

също могат да бъдат използвани за секретари. Считам, че е правилно за всички срещи 

от календара на БФБ, включително и междуобластното първенство за подрастващи, да 

се използват само лицензирани секретари. От разговорите, които съм провеждал с 

треньорите на подрастващи от район „Рила” мога да направя извод, че и те държат на 

лицензирани и правоспособни секретари. Това ще даде възможност за по-обективно 

провеждане на състезанията. 

- Дежурни представители на БФБ. 

Дежурни представители на БФБ могат да бъдат съдии, прекратили своята 

активна съдийска дейност или изтъкнати деятели на обществения баскетболен живот, 

притежаващи познания по правилата на баскетболната игра. Понастоящем това не 
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се спазва. За междуобластните първенства за подрастващи се използват хора, които не 

отговарят на тези условия. Това води до неблагоприятни последици и за самите съдии. 

Разборът, който им се прави от недостатъчно подготвени дежурни представители пречи 

на тяхното израстване. Затова предлагам, за дежурни представители да се използват 

хора, които отговарят на тези изисквания. Лицензирането им се извършва от БФБ преди 

началото на всяка спортно-състезателна година. Дежурният представител се определя 

за всяка среща от календара на БФБ и той изпълнява функцията представител на 

федерацията за тази среща. Той осигурява нормалното протичане на срещата, 

съвместно със съдиите и секретарския апарат съгласно изискванията на правилника по 

баскетбол, нормативните документи на БФБ и Наредбата на първенството.  

- Оценители. 

Оценителите се определят от съдийската комисия към БФБ. С тях се провежда 

ежегодно изпит с повишени изисквания. За всяка група се определят оценители. Само 

техните оценки се взимат предвид при изчисляването на средните оценки, според които 

се прави класирането на съдиите. 

- Главен съдия на турнир. 

- Ръководството и провеждането на турнири е поверено на главен съдия. В 

зависимост от броя на срещите, броя на игрищата, на които се провеждат едновременно 

срещите и от практическите нужди на самото състезание се назначава и заместник 

главен съдия. Главният съдия е ръководителят на турнира и носи пълната отговорност 

за неговото протичане. Той пристъпва към изпълнение на своите задължения един ден 

преди започване на турнира, освен в случаите, когато в наредбата е предвидено друго. 

Преди началото на турнира, главният съдия заедно с организаторите, проверява 

изправността на техническите съоръжения и апаратура, които трябва да отговарят на 

изискванията на състезателния правилник и наредбата на БФБ. Заедно с представителя 

на БФБ провежда техническа конференция, в която взимат участие организаторите на 

турнира, участващите отбори и назначените съдии на турнира.  
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Главният съдия отговаря за назначаването на съдиите за отделните срещи и 

отговаря за работата на секретарския апарат.  

2. Организира и провежда разнообразни форми за повишаване 

квалификацията на баскетболните съдии.  

Понастоящем тази дейност липсва. Провежда се един предсезонен семинар и 

само последния сезон беше направен семинар за съдиите от НБЛ, след започване на 

плейофите. За да се повиши квалификацията на съдиите трябва тази дейност да се 

извършва непрекъснато. Семинарите трябва да са специализирани за съдиите от 

различните групи. Най-малкото за това, че различните мачове се ръководят от различен 

брой съдии. По такъв начин се набляга на решаването на някои проблеми при 

съдийството на мачовете от съответните групи. За младите съдии трябва да се 

провеждат специализирани семинари, на които те да натрупват необходимите 

теоретични познания, както и знания как да реагират в дадени ситуации, които могат да 

се случат на терена. Трябва да се посещават и мачовете на подрастващите от 

междуобластните първенства и да се обучават младите съдии там, а не след години, 

когато влезнат в по-горна група и когато са създали някои вредни навици, 

несъответстващи на механиката на съдийството и които трудно после могат да бъдат 

изкоренени.  

Не бива да се изпуска възможността да се обучават съдиите и по време на 

мачовете за подрастващи. Определя се група от опитни съдии от най-високото ниво,  

които имат нужния опит и умения да обучават и те ръководят мачове на подрастващи 

заедно с по-младите си колеги. Те имат важната задача не само да обезпечат по-добро и 

авторитетно съдийство по време на мачовете, но и да дадат необходимите напътствия 

на партньорите си. По такъв начин младите съдии могат да получат неоценимо 

практическо обучение в игрални условия. 
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Считам, че трябва да се организират съвместни семинари за съдии и треньори. 

Те също трябва да са строго специализирани за съответните групи. В НБЛ тези 

семинари се използват за изясняване на измененията на правилата и уточняване на 

критериите, а при подрастващите биха помогнали за правилното обучение на младите 

състезатели. 

В семинарите за дежурните представители трябва да се наблегне в 

уеднаквяването на критериите при оценяването на съдиите. 

3.Осигурява добро съдийско ръководство на баскетболните състезания у нас 

и в чужбина.   

Създава се работна група, която прави назначенията за съответната група от 

календара на БФБ.  

- За мачовете от календара на НБЛ, комисията се състои от изпълнителния 

директор на БФБ, мениджъра на НБЛ и председателя на съдийската комисия, както е 

решено на УС на БФБ.  

- За мачовете от А – групите (мъже и жени) от календара на БФБ се създава 

работна група, която отговаря за назначенията на съдиите и дежурните представители. 

Тази комисия е пряко отговорна за качественото съставяне на нарядите и при 

допускане на груби грешки и недоглеждания, членовете й могат да бъдат заменени.  

- За съдийските назначения за срещите от зоналните и финалните турнири за 

подрастващи отговаря същата работна група. 

- За съдийските назначения за междуобластните първенства за подрастващи 

се създава комисия с председател регионалния представител на БФБ и членове – някои 

от председателите на сега съществуващите съдийски колегии от съответния регион. По 

такъв начин председател на комисията е платен служител на БФБ. Считам, че само за 

региони „Витоша” и „Рила”, поради големия брой мачове, които трябва да бъдат 

обслужени, трябва да се предостави изготвянето на назначенията на съдийската 
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колегия в София. В региони „Витоша” и „Рила”, срещите се обезпечават със съдии 

предимно от съдийската колегия в София. Освен тези мачове обаче, софийската 

колегия трябва да назначи съдии и за ученическите първенства, за аматьорската лига и 

за студентската група. Затова е необходим синхрон при назначаването на съдиите и е 

разумно нарядите да се правят от сега съществуващата колегия в София. 

Преминаването на съдиите от една група в друга става по предложение на 

работната група, която се занимава с обучението на съдиите. Съставът на съдиите в 

НБЛ се одобрява от комисия в състав – изпълнителният директор на БФБ, мениджърът 

на НБЛ и председателят на съдийската комисия към БФБ. За преминаване на съдиите в 

А – група, мъже и жени, е пряко отговорен председателят на съдийската комисия към 

БФБ. 

Искам да обърна внимание и на контролните срещи на националните отбори. С 

тези мачове отборите искат да се готвят при условия близки до тези, в които ще бъдат 

по време на съответните европейски първенства. Затова на тези мачове трябва да бъдат 

назначавани най-добрите ни съдии, предимно международни, за да не бъдат изненадани 

тимовете ни като отидат на съответния европейски форум с различен тип съдийство. Не 

трябва да забравяме, че тези мачове са и подготовка на съдиите, които ще представят 

БФБ на различните европейски първенства. Най-правилно би било именно съдиите, 

които ще пътуват с някой национален отбор на дадено европейско първенство да 

ръководят контролните срещи на този отбор.  

4.Съдейства за правилното прилагане на баскетболните правила. 

Отново искам да се върна на подготовката на националните отбори. Според мен 

би било добре най-добрите ни съдии, както и националните ни инструктори да оказват 

съдействие при подготовката на отборите. Те най-добре са запознати с най-новите 

изисквания на международната федерация и биха оказали голяма помощ на треньорите 

и състезателите от съответните национални отбори.  
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Известно е, че на турнирите на FIBA се провеждат ежедневни семинари със 

съдиите. На тези семинари се дават указания на съдиите върху какво да наблегнат при 

ръководенето на срещите. Мисля, че е задължително, съдиите, придружаващи 

съответния национален отбор да разкажат тези указания на треньорите на отбора. По 

този начин могат да бъдат спестени някои отсъждания срещу отбора и това би 

помогнало за по-доброто му представяне. 

5.Обединява, координира и контролира работата на всички регионални 

комисии, както и на всички съдийски колегии в съответните населени места. 

Председателят на съдийската комисия трябва да следи отблизо работата на 

регионалните комисии а заедно с комисията по обучението да следи и за развитието на 

младите съдии по места. 

6.Осъществява контрол за съблюдаване на съдийските задължения и морал 

от всички съдии, секретари и дежурни представители. 

Мисля, че е разумно да бъде променена съществуващата понастоящем система 

за оценяване на съдиите. Сегашната система е десетобална със стъпка 0,25, което е 

далече от повсеместната шестобална система на оценяване. Тя е много по приемлива, 

понеже всеки я използва от началото на съзнателния му живот. Според мен от голямо 

значение е обратната информация, която се дава на съдиите и дежурните 

представители. Те трябва да получават информация как са се представили на 

съответния мач, какви пропуски са допуснали и какво трябва да подобрят. Това е нещо, 

което се осъществява по време на международните състезания с международните 

съдии. В България, за жалост, тази информация е секретна и се получава само от част 

от хората от УС на НСКБ. Трябва да се следи за натрупване на често повтарящи се 

грешки от страна на всеки съдия и тази информация да бъде давана на дежурните 

представители за да знаят върху какво да наблегнат за да може тези грешки да бъдат 

отстранени. По този начин на всеки един съдия би могло да се направи профил с 
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положителните и отрицателните му страни като съдия и да се повиши качеството на 

съдийството както на всеки един съдия, така и на съдийството като цяло. Считам, че не 

би било лошо, при поискване на оценките от ръководството на даден отбор на съдия, 

който е ръководил мач на същия отбор, те да му бъдат казвани. По такъв начин ще се 

засили доверието на отборите към новата структура, дежурните представители и 

самите съдии. Също така самите съдии ще се стремят да се представят максимално 

добре по време на всяка среща. 

7.Организира и участва със свои представители в международни и 

регионални семинари и други прояви, свързани с проблемите на баскетболната 

игра и съдийството. 

Считам, че трябва да се използва огромния авторитет на Валентин Лазаров и 

Артеник Арабаджиян, както и на някои други наши бивши съдии и дежурни 

представители. Всички знаем популярността на Валентин Лазаров в световен мащаб. За 

мен е недопустимо да не бъдат използвани такива личности, които с огромния си опит, 

познания и контакти биха могли да окажат неоценима помощ на нашите съдии. Считам, 

че е разумно те да бъдат поставяни в работните групи, които се занимават с обучението 

на съдиите.  

Структура на съдийската комисия към БФБ 

Съдийската комисия има платен председател, щатен служител на БФБ. Всички 

работни групи, както и секретарят на комисията работят на доброволни начала. Тези 

хора трябва да са безспорни авторитети, за да не може да се някой да използва работата 

си към съдийската комисия за да спечели предимство за себе си. Целта на новата 

структура, както казах в началото, е да се създадат условия за осигуряване на 

компетентно ръководство и не трябва да се правят компромиси, ако искаме това да се 

случи. Председателят на комисията отговаря за цялата работа, свързана със 

съдийството, координира работата между работните групи, регионалните 
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представители и съдийската колегия. Секретарят отговаря за техническото изпълнение, 

свързано с взетите решения. 

Председателят на съдийската комисия предлага секретаря и работните групи, 

които се одобряват от УС на БФБ. 

Председателят на съдийската комисия към БФБ създава следните работни групи: 

- по назначенията на съдиите и дежурните представители.  

Тази работна група се занимава с назначаването на съдиите и дежурните 

представители на срещите от А – групите, на зоналните и финалните турнири за 

подрастващи. Същата група прави и работен проект за съдийския наряд и наряда за 

дежурните представители в НБЛ и го предлага на комисията за наряда към НБЛ. Тя се 

съобразява с информацията, получена от регионалните представители, оценителите и 

групата за подготовка и обучение на съдиите относно нарядите за зоналните и 

финалните турнири за подрастващи. 

Както е решено на УС на БФБ, нарядите в НБЛ се правят от комисия в състав 

изпълнителния директор на БФБ, мениджъра на НБЛ и председателя на съдийската 

комисия към БФБ. 

За съдийските назначения за междуобластните първенства за подрастващи се 

създават работни групи за всеки регион, с изключение на регионите „Витоша” и 

„Рила”, както разясних в т.3, с отговорник – регионалния представител на БФБ и още 

двама членове. Те ще се избират като се използват структурите на местните колегии. 

От тях ще се избират хора, които ще влезнат в работните групи. Те ще се занимават с 

обучение и организационна дейност. Местните колегии, заедно с регионалния 

представител на БФБ дават мнение за перспективни съдии, които да бъдат 

наблюдавани от специализираната работна група. За региони „Витоша” и „Рила” се 

използва структурата на местната колегия по причини, които обясних. 
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- за подготовка и обучение на съдиите и дежурните представители. 

Тази комисия се занимава с обучението на съдиите, дежурните представители и 

секретарите. Тя има грижа редовно да подготвя за издаване всички нови учебни 

материали, получени от международната федерация, които да бъдат достояние и на 

треньорите. Членовете на тази комисия имат задължение да посещават срещите и да 

дават необходимите указания на съдии, секретари и дежурни представители. 

- дисциплинарна.  

Тази комисия се занимава с провиненията на съдиите, секретарите и дежурните  

представители. 

  

 

Настоящата Концепция е одобрена от УС на БФБ на 24.09.2009 г. и влиза в сила 

на 25.09.2009 г. 
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ПРАВИЛНИК  

 

ЗА  СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ПО БАСКЕТБОЛ В  

 

БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА  

 

СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ 

 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

 

I. Общи положения 

 

1. Комисията има за цел създаването и изграждането на баскетболните 

съдии и осигуряването на най-благоприятни условия за компетентно 

съдийско ръководство на състезанията в страната. Комисията се състои 

от петима души с назначен председател към БФБ. 

2. За постигане на целта си комисията се занимава със следните основни 

дейности: 

- очертава насоките и изготвя програмите за подготовка и 

обучение на действащите в момента и бъдещите съдии, 

комисари и секретари; 

- извършва назначенията на съдиите и комисарите на 

състезанията от спортния календар на БФБ; 

- организира оценъчната дейност и класирането на съдиите; 

- провежда прекатегоризацията на съдиите; 

- подготвя и предлага за утвърждаване възнагражденията на 

съдиите, комисарите и секретарския апарат; 

- осигурява необходимата информационна дейност за нуждите 

на БФБ, съдиите, комисарите и секретарите, както и към 

медиите; 
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- организира и поддържа лична картотека на всички съдии, 

комисари и секретари в страната; 

- решава всички възникнали въпроси, които са в нейната 

компетентност. 

3. За по-пълно и компетентно обхващане на дейността се създават работни 

групи: 

- за подготовка и обучение на съдиите, комисарите и 

секретарите; 

- по назначението на съдиите и комисарите; 

- по финансовото обезпечаване; 

- временни работни групи по определени проблеми, свързани 

със съдийството. 

 

II. Дейност и развитие на съдиите 

 

4. Курсовете за нови съдии се организират на регионален принцип по 

програма и методика, изработена от работната група за обучение на 

съдиите и националните инструктори. Провеждането им се осъществява 

от лектори, определени от работната група за подготовка и обучение. 

5. След изпълнението на програмата за обучение с кандидатите се 

провеждат изпит по познания на правилата, тест по физическа подготовка 

според изискванията на ФИБА и практически изпит с ръководство на 

подходящи за тяхното ниво срещи. Кандидатите, които не покрият някое 

от изискванията могат да се явят повторно на неиздържания изпит, но не 

по-рано от три месеца след съответния изпит. 

6. Изпитите на кандидатите за нови съдии се провеждат от комисия от 

трима души, определени от Председателя на съдийската комисия към 

БФБ. 

7. Съдийските категории в България са трета, втора, първа, национална и 

международна. Завършилите успешно курс за нови съдии получават 

трета категория. Завършилите НСА със специалност „Баскетбол” също 

придобиват трета категория, ако изявят желание да станат съдии. 

8. Компетентността на съдиите да ръководят състезания в зависимост от 

тяхната категория е както следва: 

- международна категория – всички състезания в страната и 

чужбина; 

- национална категория – всички състезания в страната; 

- първа категория – всички вътрешни състезания в страната и 

международни състезания за подрастващи в страната; 

- втора категория – всички вътрешни състезания в страната и 

международни състезания за подрастващи в страната с 
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изключение на НБЛ и „А” баскетболни групи – мъже и жени; 

- трета категория – състезания от градски, областен и регионален 

мащаб и всички видове състезания за подрастващи с 

изключение на финалните турнири над мини-баскетбол. 

9. Прекатегоризирането се извършва веднъж на две години, но по преценка 

на Съдийската комисия то може да се провежда и един път годишно. 

10. Преминаването в по-горна категория става при необходим минимум от 

двегодишен съдийски стаж. По изключение при открояващи се млади и 

перспективни съдии този срок може да бъде намален на една година по 

предложение на работната група по обучението, но не повече от един път 

за един съдия. Не се допуска прескачането на отделни категории. 

11. Прекатегоризирането от трета във втора категория се извършва на 

регионално ниво от комисия в състав: съответния регионален 

представител на БФБ, Председателя на Съдийската колегия по баскетбол 

в съответното населено място и един представител на работната група по 

обучение, като се взима предвид представянето на съответния съдия по 

време на състезанията от междуобластните първенства за подрастващи. 

12. Прекатегоризирането в първа и национална категория се извършва от 

специализирана група, определена от Председателя на Съдийската 

комисия към БФБ. За национална категория се изисква и кандидатът да е 

бил включен в състава на съдиите, ръководещи срещи в „А” баскетболни 

групи. Кандидатите се подбират на база на наблюдения и оценки от 

предшестващия период и се назначават за съдии на някой от финалните 

турнири за подрастващи. Прекатегоризацията се извършва въз основа на 

комплексна оценка от изпит по познания на правилата, оценка от 

ръководените срещи и физическия тест. На тези турнири кандидатите за 

прекатегоризация ръководят мачовете, без да получават съдийска такса. 

Недостигането на минималните изисквания за всеки един от показателите 

лишава кандидата от възможността да бъде прекатегоризиран. Крайното 

решение за преминаване в по-висока категория се взима от Съдийската 

комисия към БФБ. 

13. Наблюдателната работа обхваща всички съдии, които ръководят срещи в 

страната и се осъществява от комисарите, оценителите и главните съдии. 

Организацията и провеждането на наблюдателната и оценителна работа 

се организира от Съдийската комисия към БФБ със съдействието на 

работната група по обучението. 

14. Оценките, които получават съдиите при ръководене на срещите са по 

шестобалната система. 

15. Наблюдението и оценката на съдийството е в основата на класирането на 

съдиите, което се извършва в края на всяка спортно-състезателна година 

и се прави самостоятелно за всяка група – НБЛ, „А” баскетболни 
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групи, подрастващи. То е в основата и на извършването на 

прекатегоризация, както и при определяне на участието на съдиите в 

съответните групи през новия спортно-състезателен сезон. 

16. Съдийската комисия към БФБ и нейният председател организират и 

провеждат разнообразни форми за повишаване на квалификацията на 

баскетболните съдии като: 

- организира специализирани семинари за съдиите, както и за 

комисарите от различните групи за уеднаквяване на 

критериите при оценяването на съдиите; 

- провежда специализирани семинари за младите съдии, на 

които да натрупват теоретични познания, както и знания как да 

реагират в дадени ситуации, които могат да се случат на 

терена; 

- осигурява на съдиите и комисарите периодична обратна 

информация за представянето им в съответна среща или група 

от срещи с положителните и отрицателните страни с оглед на 

повишаване на качеството на съдийството на всеки един съдия 

и на съдийството като цяло; 

- организира специализирани семинари на секретарския апарат; 

- създава групи от опитни съдии, които да обучават младите 

съдии по време на мачовете за подрастващи, включително и на 

междуобластното първенство. 

17. Всички съдии в България се явяват на предсезонни изпити на 

специализираните семинари – теоретичен изпит по познания на 

правилата и физически тест според изискванията на ФИБА. 

 

III. Международно съдийство 

 

18. Кандидатите за международни съдии се подбират между най-

качествените, перспективни и подготвени съдии най-малко 24 месеца 

преди регионалния семинар на ФИБА, на който се допускат български 

представители като кандидати за международни съдии. 

19. Кандидатите се представят на УС на БФБ от Председателя на Съдийската 

комисия към БФБ и трябва да отговарят на следните условия: да покриват 

възрастовата граница според изискванията на ФИБА, да са в състава на 

съдиите, ръководещи срещи в НБЛ и да имат поне две години стаж като 

съдии национална категория. Подготовката им се провежда и контролира 

по програма, изготвена от националния инструктор и одобрена от 

Председателя на Съдийската комисия към БФБ. 
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20. Кандидатите се явяват на предварителен изпит пред комисия, одобрена 

от Председателя на Съдийската комисия към БФБ. Оценката от изпита се 

състои от: 

- средна оценка от съдийството през сезона – 60 % от общата 

оценка; 

- познания на правилата на английски език, като тестът отговаря 

на изискванията на ФИБА – 40 % от общата оценка; 

- оценка по английски език и физическа подготовка. Оценката  

от тези изпити е „издържал/неиздържал”. 

Кандидатите, получили оценка под определения минимум на някой от 

изпитите отпадат от класирането. Издържалите се подреждат според 

общия сбор на резултатите. Окончателното решение за представянето 

пред ФИБА се взима от УС на БФБ. 

21. Действащите международни съдии се класират и предлагат пред ФИБА 

за европейски първенства и клубните турнири според: 

- класиране от оценките във вътрешния шампионат от 

определените оценители – 80 % от общата оценка; 

- класиране по обща преценка на представянето през сезона от 

Съдийската комисия към БФБ – 20 % от общата оценка. 

Класирането се утвърждава от Президента на БФБ, като броят на 

представяните кандидати зависи от конкретните изисквания на ФИБА. 

   IV. Комисари, оценители и главни съдии 

22. Комисари могат да бъдат съдии от международна, национална или първа 

категория, които са прекратили своята активна съдийска дейност, както и 

изтъкнати деятели на обществения баскетболен живот, притежаващи 

познания по правилата на играта. Лицензирането им се извършва от 

Съдийската комисия към БФБ. 

23. Комисар се определя за всяка среща от календара на БФБ, като той 

изпълнява функцията на представител на БФБ и действа от нейно име. 

Съвместно със съдиите, организаторите и секретарския апарат той 

осигурява нормалното протичане на срещата съгласно изискванията на 

Състезателния правилник, Официалните документи на БФБ и Наредбата 

на първенството. На турнирите в междуобластните първенства и на 

зоналните и финалните турнири за подрастващи тази функция се 

изпълнява от главния съдия. 

24. Комисарят трябва да се представи на организаторите най-малко 

шестдесет минути преди обявения начален час на срещата и да провери 

за наличието на съдиите и членовете на секретарския апарат, охраната 



 

 
        

 

133 

и медицинското лице, както и да извърши проверка на съоръженията и 

апаратурата съвместно със старши-съдията. 

25. Комисарят трябва да вземе необходимите мерки за отстраняването на 

всички нередности и да положи максимални усилия срещата да се състои. 

26. Комисарят отговаря за действията на членовете на секретарския апарат от 

двадесет минути преди обявения начален час на срещата до подписването 

на протокола от старши-съдията. Ако комисарят установи 

тенденциозност или неподготвеност в работата на член от секретарския 

апарат, той може да уведоми старши-съдията, който трябва да прецени 

дали да отстрани съответния член на секретарския апарат и да го замени с 

друг, а при отсъствие на такъв да го замени със самия комисар. 

27. Комисарят може по всяко време да дава информация на съдиите, ако те 

поискат такава от него. Той е длъжен да следи за поведението на 

членовете, треньорите и придружителите на отборите, като при 

забелязани нередности, които оказват влияние върху нормалния развой 

на срещата е длъжен да въведе необходимия ред съвместно с 

организаторите и старши-съдията. 

28. Комисарят няма право по време на срещата и след нея да коментира 

съдийството или гласно да изразява мнението си за конкретни съдийски 

решения, включително и пред медиите. 

29. В срок до 48 часа след завършването на всяка среща комисарят трябва да 

изпрати в БФБ първия екземпляр на протокола и другите документи, 

свързани с нея. 

30. Всички комисари участват в предсезонните специализирани семинари и 

полагат изпит по изискванията на Официалните документи на БФБ. 

31. Кандидатстването за придобиване на права за комисар става ежегодно 

посредством подаване на заявление до Съдийската колегия по баскетбол 

в съответното населено място в срок до първи август. 

32. Ръководството и провеждането на турнири е поверено на главен съдия. 

Той е ръководител на турнира и носи пълна отговорност за неговото 

протичане. Той назначава съдиите за отделните срещи и отговаря за 

работата на секретарския апарат. 

33. Преди началото на всеки турнир главният съдия е длъжен да провери 

изправността на съоръженията и апаратурата, както и да проведе 

техническа конференция. В нея участват представители на участващите 

отбори, главният съдия, заместник-главният съдия, ако има такъв, както и 

назначените за турнира съдии. На нея се разясняват всички въпроси 

около Наредбата на БФБ, тегли се жребий, изготвя се програма, избира се 

“Жури д’Апел”, проверява се редовността на документите на 

участващите отбори и се уточняват цветовете на екипите за 

предстоящите срещи. 
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34. Главният съдия има право да прави промени в съдийските назначения и 

да отстранява съдии, които са извършили груби грешки или са показали 

необективност. Ако се налага, той може да свика съдийска сбирка, на 

която да направи анализ на срещите. По време на срещите главният съдия 

е длъжен да помогне на съдиите, ако те поискат това от него, но няма 

право да оспорва или да отменя техните решения. 

35. При подаване на контестация главният съдия е длъжен да проследи за 

правилното изпълнение на процедурата за подаване на възражение, 

описана в Официалните състезателни правила. Ако процедурата не бъде 

спазена точно, контестацията не се разглежда. Ако процедурата бъде 

спазена точно, тя трябва да бъде разгледана от “Жури д’Апел” до четири 

часа след завършване на срещите за деня. Заинтересованите страни нямат 

право на участие при вземането на решение. Решението на “Жури 

д’Апел” може да бъде обжалвано пред Арбитражната комисия на БФБ, 

чието решение е окончателно. 

36. Заместник-главният съдия, ако има такъв, подпомага главния съдия по 

всички въпроси, а при отсъствието на главния съдия поема неговите 

функции. 

37. До 48 часа след края на всеки турнир главният съдия трябва да изпрати 

доклад пред инстанцията, която го е назначила. Докладът трябва да 

съдържа преценка за организацията на турнира, оценка на съоръженията 

и апаратурата, информация за медицинското осигуряване и охраната, 

оценка на работата на секретарския апарат, доклад за поведението на 

отборите и публиката, наличие на подадени контестации и обобщаващи 

бележки. Необходимо е да се приложат таблици с класиранията в 

турнира, протоколите от всички срещи и подадените контестации, ако 

има такива. Главният съдия трябва да предаде и доклад за съдийството по 

образец, като даде числова оценка на всяка среща за всеки съдия. 

Докладът трябва да съдържа мнение за потенциала за развитие на всеки 

съдия, като може да се добави и оценка за цялостното съдийство на 

турнира. 

38. Оценителите се определят от Съдийската комисия на БФБ измежду най-

квалифицираните комисари, които задължително трябва да са били съдии 

и да са ръководили срещи в „А” баскетболни групи. 

39. С кандидатите за оценители се провежда ежегоден изпит с повишени 

изисквания за всяка група съдии. Оценителите наблюдават и оценяват 

съдийското ръководство по шестобална оценка. Само техните оценки се 

взимат предвид при изчисляването на средните оценки, според които се 

прави класирането на съдиите. 
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   V. Секретарски апарат 

40. Секретарският апарат за всяка среща се комплектува съгласно 

изискванията на Състезателния правилник от лицензирани секретари, 

които могат да бъдат и правоспособни съдии, обслужващи състезанията 

за подрастващи. 

41. Задължение на членовете на секретарския апарат е да спазват стриктно 

изискванията на Състезателния правилник и Наредбата на първенствата, 

както и да познават апаратурата, с която работят. 

42. Всички срещи от календара на БФБ задължително се обслужват от 

лицензирани секретари. 

43. За официални международни срещи Съдийската комисия към БФБ 

лицензира специализиран секретарски апарат.  

 

VI. Съдийски колегии по баскетбол 

 

44. Съдийски колегии по баскетбол се сформират в населени места, където 

има най-малко трима правоспособни съдии, комисари и/или секретари, 

като задължително условие е наличието поне на един правоспособен 

комисар или съдия. Членуването става по настоящ адрес. В Съдийските 

колегии могат да членуват и съдии, комисари и/или секретари от други 

места в близост до съответното населено място, в което е Съдийската 

колегия, ако броят им е недостатъчен за образуване на самостоятелна 

Съдийска колегия. 

45. Ръководен орган на Съдийските колегии по баскетбол е Общото събрание 

на всички съдии, комисари и/или секретари, членуващи в тази Съдийска 

колегия. То има право да избира Председател и Управителен съвет на 

Съдийската колегия. 

46. Дейността на Съдийската колегия по баскетбол е основно сведена до 

подготовка и провеждане на курсове за нови съдии, които са съгласувани 

със Съдийската комисия към БФБ, осигуряване на назначенията на 

съдиите и комисарите за всички срещи извън календара на БФБ в 

съответното населено място и осигуряване на назначенията на членовете 

на секретарския апарат за всички срещи в съответното населено място. 

47. Към Управителния съвет на Съдийските колегии по баскетбол може да 

бъдат изградени работни групи по назначенията на съдиите и 

комисарите, по назначенията на членовете на секретарския апарат, по 

подготовката и развитието на съдиите, организационна и други. 

48. Съдийските колегии по баскетбол имат и правомощията да предлагат 

съдиите и комисарите от съответната колегия за включване в по-
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горни групи, да предлагат кандидатите за нови комисари, да предлагат за 

лицензиране секретарски апарат и специална група от секретари за 

международни срещи, да предлагат за морално стимулиране съдии и 

комисари от съответната колегия, да съдействат за създаването и 

поддържането на обратна връзка със Съдийската комисия към БФБ, да 

издават информационен бюлетин на местно ниво и да предлагат на 

Съдийската комисия към БФБ решения на въпроси от национално 

значение. 

       

   VII.   Назначения на съдии и комисари 

49. Назначенията на съдиите и комисарите за всички състезания от календара 

на БФБ се извършват от Съдийската комисия към БФБ, подпомагана от 

работната група по назначенията. 

50. Назначенията се правят както следва: 

- за срещите от календара на НБЛ – от група в състав 

Изпълнителния директор на БФБ, Мениджъра на НБЛ и 

Председателя на Съдийската комисия към БФБ; 

- за срещите от „А” баскетболни групи – мъже и жени, купа 

“България” мъже и жени, както и всички състезания за 

подрастващи от календара на БФБ с изключение на 

междуобластните първенства – от работна група, избрана от 

Председателя на Съдийската комисия към БФБ, която е пряко 

отговорна за качествено правените назначения. При допуснати 

грешки съставът на комисията може да бъде променян; 

- за междуобластните първенства за подрастващи – от работна 

група в състав регионалния представител на БФБ (председател) 

и членове – двама представители на Съдийските колегии от 

съответния регион. Понеже съдии от София обезпечават 

назначенията в два региона („Витоша” и „Рила”) и е 

необходимо централизирано управление на съдийските 

назначения, Съдийската колегия в София е отговорна за 

назначенията на съдиите и комисарите в тези две области. 

51. Съставът на съдиите и дежурните представители в отделните групи, 

както и преминаването им от една група в друга става по предложение на 

работната група по обучението и с одобрението на Председателя на 

Съдийската комисия към БФБ. За НБЛ комисията е в състав: 

Изпълнителния директор на БФБ, Мениджъра на НБЛ и Председателя на 

Съдийската комисия към БФБ. За останалите групи е пряко отговорен 

Председателят на Съдийската комисия към БФБ. 
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52. Назначенията за международните срещи (извън тези, извършени от 

ФИБА) се правят от Председателя на Съдийската комисия към БФБ 

съгласувано с Изпълнителния директор на БФБ. 

 

   VIII.   Други дейности    

53. За своята дейност Комисията ежегодно изготвя програма, в която 

намират място приоритетните нужди на съдийството за определения 

период, както и редът и начинът за тяхното решаване. 

54. Комисията организира информационна дейност, в която периодично 

подава обратна информация на съдии и комисари, подготвя и издава 

помощни материали и помагала за подобряване на качеството на 

съдийството и организира подаването на своевременна информация на 

медиите. 

55. Комисията присъжда различни морални награди на съдии и комисари, за 

да насърчи дейността им и да възнагради личния им принос за развитието 

на баскетбола в България и по света. 

 

 

Настоящият Правилник е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 

21 и чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за физическото 

възпитание и спорта, одобрен е от УС на БФБ на 24.09.2009 г. и влиза в 

сила на 25.09.2009 г. 
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Съдийска комисия към Българската федерация по баскетбол 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ЕТИКАТА И ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ВЪПРОСИ 

 

I. Общи положения 

 

1. Всички официални лица, назначени да обслужват баскетболни срещи 

(комисари, съдии и секретари), са длъжни да са обективни, 

безпристрастни и учтиви при прилагането на Официалните състезателни 

правила и Наредбите на БФБ. 

2. На първо място във взаимоотношенията между всички комисари, съдии и 

секретари е съдийската етика. Тя изключва публичната критика към, 

опитите за уронване на престижа на и разпространението на информация 

с невярно съдържание за други комисари, съдии, секретари, 

информатори, статистици, състезатели, треньори, отборни придружители, 

баскетболни клубове и БФБ. 

3. Всички комисари, съдии и секретари трябва да работят като едно цяло и 

да са наясно, че за да протече баскетболната среща нормално, е 

необходима усилена и компетентна работа от тяхна страна. Те са третият 

отбор на полето. 

4. Никое официално лице не може да обслужва баскетболна среща, без да 

бъде назначено за нея от ФИБА, от Съдийската комисия към БФБ или от 

Съдийската колегия по баскетбол в съответното населено място, когато 

тя има пълномощията да назначава официалните лица за съответната 

среща. 

5. Секретарският апарат за всички баскетболни срещи се назначава от 

Съдийската колегия по баскетбол в съответното населено място. 
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6. Всички официални лица имат право в разумен срок да откажат 

полученото назначение пред инстанцията, която ги е назначила. 

7. Официалните лица нямат право да пътуват с превозни средства на 

участващите в срещата отбори. 

 

II. Наказания 

 

8. Дисциплинарните наказания са: 

- обръщане на внимание; 

- предупреждение за лишаване от длъжностни права; 

- лишаване от длъжностни права за определен срок; 

- привеждане в по-долна група; 

- последно предупреждение за лишаване от длъжностни права 

завинаги; 

- лишаване от длъжностни права завинаги. 

9. Официално лице, което не се яви по назначение на определено състезание 

без уважителни причини се наказва с лишаване от длъжностни права за 

срок до три месеца. 

10. За допуснати грешки, некомпетентно ръководство и неквалифицирана 

работа, установени по съответния ред, включително и от видеозапис, 

официалните лица се наказват с лишаване от длъжностни права за срок 

до шест месеца. 

11. За ръководене на среща без получено по съответния ред назначение 

официалните лица се наказват с лишаване от длъжностни права за срок 
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до шест месеца. 

12. Официални лица, пътували с превозно средство на някой от участващите 

в състезанието отбори се наказват с предупреждение за лишаване от 

длъжностни права, а при повторен случай – с лишаване от длъжностни 

права за срок до една година. 

13. Главен съдия/дежурен представител/старши-съдия, който не извърши 

навреме и точно задълженията си по изпращане и осигуряване на 

необходимите данни и документи след срещата и/или отрази неточно, 

непълно и/или необективно извършените неспортсменски прояви или 

дисциплинарни нарушения от страна на състезатели, заместници, 

отстранени състезатели, треньори, помощник-треньори, придружители на 

отборите, членове на ръководствата на баскетболни клубове, официални 

лица, зрители и други се наказва с лишаване от длъжностни права за срок 

до три месеца. 

14. Главен съдия/дежурен представител/старши-съдия, който не осигури 

изпълнението на наложено наказание от Дисциплинарната комисия на 

състезатели, длъжностни лица, ръководители на баскетболни клубове, 

зрители и други, когато е бил уведомен за него се наказва с лишаване от 

длъжностни права за срок до три месеца. 

15. Официално лице, което направи изявление с обидни оценки за други 

официални лица, деятели, треньори, състезатели и други се наказва с 

лишаване от длъжностни права за срок до три месеца. 

16. Официално лице, което прояви неспортсменско поведение, отправи 

обидни и/или вулгарни думи и/или извърши саморазправа с други 

официални лица, състезатели, треньори, ръководители на баскетболни 

клубове, зрители и други се наказва с лишаване от длъжностни права за 

срок до шест месеца. Това не важи в случаите, в които официалното лице 
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е било принудено да употреби физическа сила при самозащита. 

17. Главният съдия на турнир има право да отстрани временно или до края на 

турнира официално лице, което наруши Дисциплинарния правилник. 

18. За доказана корупция при ръководството на среща от официално лице то 

се наказва с лишаване от длъжностни права за срок до две години и за 

случая се уведомяват органите на Прокуратурата. 

19. Комисар, съдия или секретар, който действа в противоречие на 

съдийската етика, уронва престижа на свои колеги и/или разпространява 

информация с невярно съдържание се наказва с лишаване от длъжностни 

права за срок до три месеца. 

 

III. Заключителни разпоредби 

 

20. При по-сериозни случаи или при повторно провинение наказанията могат 

да бъдат увеличавани до двоен размер от предвидения в Правилника. 

21. При сериозни случаи може да бъде наложено наказание “привеждане в 

по-долна група” и/или “последно предупреждение за лишаване от 

длъжностни права завинаги”, а при изключителни случаи – “лишаване от 

длъжностни права завинаги”. 

22. При по-незначителни случаи наказанието може да бъде “обръщане на 

внимание” или “предупреждение за лишаване от длъжностни права”. 

23. Наказанието “лишаване от длъжностни права за определен срок” влиза в 

сила от деня на обявяването му, като този ден се счита за първи от 

наказанието. За един месец наказание се считат тридесет календарни дни. 

24. Всички наказания по настоящия правилник се налагат от 

Дисциплинарната комисия към БФБ по предложение на работната група 

по етиката и дисциплинарните въпроси към Съдийската комисия към 
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БФБ, като се дава възможност на лицето, извършило нарушение да даде 

своите обяснения писмено или да бъде изслушано от Дисциплинарната 

комисия към БФБ. 

25. При наличието на достатъчно доказателства за нарушение 

Дисциплинарната комисия към БФБ има право да се самосезира при 

липса на предложение от работната група по етиката и дисциплинарните 

въпроси към Съдийската комисия към БФБ. 

26. Въз основа на предоставените доказателства Дисциплинарната комисия 

към БФБ има право по своя преценка да наложи друго наказание, като не 

е длъжна да се съобрази с предложението на работната група по етиката и 

дисциплинарните въпроси към Съдийската комисия към БФБ. 

 

 

 

Настоящият Правилник е одобрен от УС на БФБ на 24.09.2009 г. и влиза в 

сила на 25.09.2009 г. 
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Съдийска комисия към Българската федерация по баскетбол 

 

П Р О Г Р А М А  

 

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БАСКЕТБОЛНИТЕ  

СЪДИИ, КОМИСАРИ И СЕКРЕТАРИ 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Целта на програмата за обучение е да подобри професионалното формиране на 

баскетболните съдии и комисари на национално и международно ниво. 

 

II. ЗАДАЧИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАТ ПОСРЕДСТВОМ   

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Да издигне нивото на съдийството на национално и международно ниво. 

2. Да запознае съдиите и комисарите с инструкциите и тълкуванията на правилата, 

както и механиката на съдийството според изискванията на FIBA и FIBA Europe. 

3. Да стандартизира и подобри нивото на оценяване на съдийството във всички 

баскетболни състезания. 

4. Да осигури и наблегне на качеството на съдийството, а не на количеството. 

 

III. ПРОФИЛ НА ИНСТРУКТОРА 

 

1. Трябва да бъде от семейството на баскетболните съдии, най-добре е да бъде или 

да е бил съдия на FIBA. 

2. Да бъде в отлична физическа и психическа форма. 

3. Активно да участва в дейностите на националната баскетболна федерация. 

4. Да има талант и способност да обучава както в зала, така и на терена. 
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5. Да е високо уважавана личност и да има способността лесно да комуникира с 

другите хора. 

6. Постоянно да има достойно поведение (винаги спокоен, любезен и никога да не 

търси конфронтация). 

7. Да има отлични познания на: 

- английски език; 

- официалните баскетболни правила и интерпретации на FIBA; 

- философията на съдийството; 

- психологията на съдийството; 

- механиката и техниката на съдийството; 

- работата на секретарския апарат; 

- принципите за оценяване на съдийството; 

- вътрешните правила на FIBA; 

- правилата за състезанията на FIBA Europe. 

 

IV. РОЛЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА КОМИСИЯТА ЗА 

ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Тя носи отговорността за изграждането, квалификацията и нивото на всички 

баскетболни съдии, комисари и секретари в своята страна в тясно 

сътрудничество със Съдийската комисия (Съдийските колегии по места) и 

националната федерация. 

2. Тя трябва да изработи 5-годишен план за дейността си, който да бъде одобрен от 

националната федерация. 

3. Трябва да планира, провежда и контролира семинарите за: 

- съдиите на високо ниво; 

- всички съдии; 

- новите съдии; 

- комисарите и оценителите; 

- секретарския апарат. 

4. Трябва да формира и контролира група от регионални инструктори, които да 

действат като нейни сътрудници. Тези регионални инструктори е желателно 

също да отговарят на изискванията, представени по-горе. 

5. Трябва да набелязва и развива млади съдии с отличен потенциал. 

6. Трябва да планира, създава и развива национална група от кандидати за 

международни съдии за FIBA Europe. Водещият национален инструктор носи 

персонална отговорност за нивото и резултатите на кандидатите, участващи в 

семинарите на FIBA Europe. 

7. Редовно да изработва, публикува и разпространява писмени материали, 

инструкции и наръчници за баскетболните съдии, комисари и секретари. 
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8. Да изработва програми и лекции за всички семинари и курсове, които се 

провеждат. 

9. Да информира редовно (най-малко веднъж годишно) FIBA Europe относно 

нивото и резултатите на международните съдии. Това е приоритет на 

националния FIBA Europe инструктор, чието задължение е да проведе тестовете 

на международните съдии, според изискванията на FIBA. 

 

V. ИЗКУСТВОТО ДА ОБУЧАВАШ 

 

1. Обучението на хора е науката „педагогика” и на човек му трябват повече от 4 

години, за да премине успешно курса на обучение от тази дисциплина в 

Университета. Човек може да има много дълбоки познания в някоя област, но 

ако няма способности да обучава, не може да предаде знанията си на други. 

Поради тази причина е много важно хората, които ще се използват за 

обучението да имат такива способности. 

2. За приблизително 30 минути инструкторът се опитва да представи на 

вниманието на аудиторията определени основни елементи и някои практически 

детайли, които биха могли да бъдат много полезни за бъдещото призвание на 

хората, избрани да бъдат инструктори. 

3. Предимство трябва да се даде на перфектното познаване на теорията и 

практиката даже и в най-малките детайли. Ако обучаваните имат и най-малко 

съмнение в способностите и познанията на инструктора, те няма да следят с 

интерес и вяра лекциите и тяхното внимание непрекъснато ще намалява. Това 

означава, че нивото на познание на обучаващия трябва да бъде на много по-

високо ниво от това на обучаваните. Едва ли един съдия на национално ниво ще 

може да обучава успешно опитни FIBA съдии. 

4. Личността на лектора е също определящ фактор. Ако тази личност не 

предизвиква уважение сред слушателите, те ще се запитват: „Кой е този, че ще 

се опитва да ни учи?” 

5. Какво трябва да се направи, за да се привлича непрекъснато вниманието на 

участниците и да бъдат накарани да слушат внимателно с максимална 

концентрация лекцията и обясненията: 

- лекторът никога не трябва да изнася лекция като чете написан текст. 

Разбира се, от време на време той може да се консултира с бележките си, 

но трябва да чувства със сърцето си предмета на лекцията; 

- гласът на лектора не трябва да бъде монотонен и да накара участниците 

да заспят. Периодично той трябва да сменя тембъра, силата и 

модулациите на гласа си. Трябва да се променя и ритъмът на говоренето: 

в началото по-бавно, после по-емоционално с по-настоятелни бележки и 

т.н.; 
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- лекторът винаги трябва да е наясно със състоянието на аудиторията: дали 

слушателите изглеждат уморени, дали са отегчени, дали са загубили 

интерес към лекцията. Ако това се случи, той трябва да смени временно 

предмета на лекцията, да даде някои практически примери от кариерата 

на лектора, да каже някои шеги и т.н.; 

- лекторът винаги трябва да има визуален контакт с всички участници, а не 

само с тези от първите редове. Ако той види, че някой е почти заспал, 

трябва да се обърне към него персонално, да попита нещо или да направи 

приятелска забележка; 

- лекторът винаги трябва да обяснява „ЗАЩО”, т.е. да дава смислени 

обяснения, да обяснява мотивите за създаването на всяко правило, както 

и неговата интерпретация. По такъв начин слушателите няма да научат 

принципите догматично, без да почувстват духа и основните елементи на 

правилата; 

- лекторът винаги трябва да се стреми да комбинира речта си с 

демонстрации. Една китайска поговорка гласи „Една картина е по-ценна 

от 1000 думи”. Статистиката сочи, че ние научаваме 17 % посредством 

слушане и 83 % посредством гледане. Ние запазваме в паметта си 20 % от 

това, което чуваме, 30 % от това, което виждаме и 50 % от това, което 

чуваме и виждаме едновременно! Трябва да се използват видео 

материали или „power point” презентации за илюстриране на теорията. 

Диаграмите са също полезни; 

- лекторът трябва да дава практически примери колкото е възможно 

повече. Трябва да се задават индивидуални въпроси на по-уморените 

участници, за да се стимулира тяхното внимание и концентрацията на 

всички участници. Периодично трябва да се задават по-специфични 

въпроси на някои от участниците ,като се изисква да бъдат обяснени пред 

останалите; 

- винаги трябва внимателно да се планира структурата на лекцията: винаги 

се започва с историята, с най-общото, дефиницията, основните принципи 

и след това стъпка по стъпка да се навлезе във всички необходими 

детайли. Завършва се с някои примери от практиката, подчертавайки още 

веднъж духа на правилото или твърдението; 

- лекторът не трябва да запазва мястото си през цялото време на лекцията. 

Никога не трябва да се изнася лекция, докато лекторът е седнал! 

Периодично той трябва да влиза между участниците. Трябва да се 

използват различни жестове, както и езика на тялото; 

- винаги в началото на лекцията лекторът трябва да информира 

аудиторията, че всеки може да го прекъсне по време на лекцията. Ако 

нещо не е кристално ясно или има въпроси, дори ако са глупави, то 



 

 
        

 

147 

трябва да бъде изяснено. Никога не трябва да се критикува разумността 

на въпрос; 

- ако лекторът разбере, че нещо не е ясно разбрано в детайли, то той трябва 

да повтори това от самото начало колкото пъти е необходимо; 

- лекторът трябва да мотивира участниците и да им обясни защо е 

необходимо да случат внимателно, да бъдат постоянно концентрирани и 

да придобият знания.    

 

VI. СЕЛЕКЦИЯ И ФОРМИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИ СЪДИИ 

 

1. Връзка с национална баскетболна федерация. 

Националните инструктори трябва да работят в тясна връзка с баскетболната 

федерация и да се стараят да избягват всякаква конфронтация. Те получават 

и координират работата на комисията за обучение. В същото време 

комисията за обучение трябва да спазва принципите си и никога да не дава 

възможност да й бъде оказван натиск върху избора на кандидатите за 

международни съдии. Крайното решение за избора на кандидатите, които ще 

бъдат представени на семинарите на FIBA Europe за кандидат-международни 

съдии е винаги в ръцете на водещия национален инструктор. Никой кандидат 

не може да участва в официален семинар на FIBA Europe без одобрението 

му. 

От своя страна, водещият национален инструктор трябва да изготви 

програма, която да стане неразривна част от програмата за обучение. 

Обикновено той е член на съдийската комисия и пряко е отговорен за 

обучението, формирането и квалификацията на всички съдии в страната. 

2. Оценяване на необходимостта на броя на международните съдии в страната. 

Максималният брой на FIBA съдиите в страната се определя от Комисията на 

FIBA Europe и зависи от развитието и популярността на баскетболната игра в 

страната и участието й в международни състезания. Комисията за обучение 

трябва да разработи детайлна перспективна програма за FIBA Europe съдии, 

най-малко за пет години. Програмата трябва да се базира на: 

- оптималния брой съдии, определени за страната от Комисията на FIBA 

Europe; 
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- съществуващия брой международни съдии и понастоящем 

съществуващата граница от 50 години за FIBA съдии. 

3. Търсене на подходящи кандидати.  

Търсенето на кандидати за съдии трябва да се провежда навсякъде. 

Предимство трябва да имат завършилите висши учебни заведения, 

обучаващите се там и учащите в спортни училища. Трябва да се търси сред 

хората, които по една или друга причина са се занимавали или се занимават с 

баскетбол. 

4. Възраст и качества на кандидатите. 

Оптималната възраст на кандидатите за международни съдии е от 22 до 30 

години. Изключения може да се правят за топ състезатели, които приключват 

кариерата си. Максималната възраст на кандидатите за международни съдии 

не трябва да е повече от 34 – 35 години. А и понастоящем, когато FIBA 

въведе двугодишен цикъл за придобиване на международна категория е 

необходимо кандидатите да са по-млади. Предимство да се дава на 

кандидати, които са играли баскетбол, но по някаква причина са 

преустановили относително млади активната си кариера. Такива бивши 

играчи имат добро чувство към физическите контакти и типичните 

баскетболни движения по време на мач. 

- Височината им да не е по-малка от 1,70 м. с атлетични фигури (за 

мъжете), не с наднормено тегло, в добра физическа кондиция и 

задължително с медицински преглед.  

- Тяхното културно ниво трябва да е над средното. 

- Трябва да знаят задължително английски език на много добро ниво. 

- Знанието на друг официален език на FIBA: френски, руски, немски, 

испански е допълнителен бонус за кандидата. 

- Трябва да са личности, да имат кураж, амбиция и добро положение в 

обществото. 

5. Формиране на група от млади и перспективни съдии. 

Оптималният брой на членовете на основната група е 8 – 10 млади съдии с 

потенциални способности. Това е само предварителна селекция. След 5 – 6 

месеца работа с тях, най-добрите 4 – 5 от тях се избират за групата на 

кандидатите за международни съдии. В същото време основната група се 

допълва отново до 8 – 10 души. По този начин процесът на преминаване от 

предварителната към топ групата е винаги непрекъснат и дава възможност за 

попълването му с нови млади таланти. Най-добрите съдии от основната 
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група могат винаги да преминат в топ групата, замествайки тези, които не 

показват очакваните добри резултати и напредък в развитието си. 

С тази винаги отворена система ще имаме постоянно честна конкуренция 

между участниците и всеки от тях ще бъде стимулиран да работи за 

подобряване на качествата си. 

Накрая тези от съдиите, които не отговорят на необходимите изисквания за 

международни съдии на FIBA Europe ще бъдат използвани като солидни 

рефери национална категория за различните национални шампионати, 

понеже качествата и подготовката им е на относително високо ниво. 

6. Тренировъчна програма за кандидатите. 

6.1 Групова работа: 

- теоретични лекции върху правилата, интерпретациите, философията на 

съдийството, психологията на съдийството; 

- примери и лекции на терена: механика, техники, официални жестове и 

сигнализация; 

- видео материали; 

- колективни (групови) дискусии и анализи на съдийството по време и след 

баскетболни мачове. 

6.2 Индивидуална работа с всеки кандидат по отношение на неговите 

слабости, подобряване на детайли по механиката, техниката, заемането на 

позиция на терена, тренировки за по-добра физическа кондиция и т.н.  

6.3 Номиниране за съдийстване на мачове в различни дивизии от 

националните състезания, но винаги с подбор на нивото на срещата, 

партньорите, атмосферата в баскетболната зала и т.н. Всеки кандидат 

трябва да получи приблизително еднакъв брой мачове на съответно ниво. 

6.4 Наблюдение и оценка в бележки и детайлизирани коментари за всеки 

кандидат и за всеки мач, използвайки специална форма на оценяване. 

Всичко това се прави от групата за обучение, към която са включени 

оценители, които се смята, че са на високо ниво и могат да бъдат полезни. 

Те трябва да са били съдии на FIBA.  

6.5 Крайната цел на оценяването е: 

- да фиксира слабите места на всеки кандидат, така че инструкторите да 

могат да работят по тях индивидуално; 

- да направи крайно класиране от практиката на всеки кандидат. 

6.6 Окончателен подбор на кандидатите. 

Кандидатите за международни съдии се предлагат от председателя на 

комисията към БФБ на УС на БФБ. 
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Кандидатите за международни съдии се явяват на предварителен изпит 

пред комисия от БФБ. Изпитът включва оценка от съдийството през 

сезона, познания на правилата, английски език и физическа подготовка. 

Тежестта на отделните изпити се разпределя по следния начин: 

- Средна оценка от получените оценки през сезона – 60 % от общата 

оценка; 

 - Познания на правилата – 40 % от общата оценка. Тестът отговаря на 

изискванията и регламента на международната федерация; 

- Оценката по английски език и физическа подготовка е според   

действащите нормативи на FIBA  и е „издържал” и „неиздържал”. 

Кандидатите, получили оценка под определения минимум по някой от 

изпитите отпадат от класирането. Издържалите се подреждат по общия 

сбор на резултатите. Окончателното решение за представянето пред FIBA 

се взима от БФБ. 

 

VII. СТАНДАРТНА ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРИ ЗА НАЦИОНАЛНИ 

КОМИСАРИ 

1. Въведение – профил на комисаря. 

2. Задължения на комисаря: 

- преди мача; 

- по време на мача; 

- след мача. 

3. Доклади на комисаря: 

- за единичен мач; 

- за турнири; 

- в случай на инциденти; 

- примери за добри и лоши доклади. 

4. Поведение на комисаря по време на специални ситуации: 

- при сбиване; 

- мятане на опасни предмети от феновете; 

- навлизане на зрители на терена; 

- напускане на отбора на терена преди края на мача; 

- групови протести и провокационно поведение от страна на състезатели и 

треньори. 
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5. Оценяване на съдийството: 

- основни принципи и критерии; 

- фактори, влияещи на нивото на съдийството; 

- форми за оценяване – при единичен мач, турнири, примери за добри и 

лоши оценъчни доклади. 

6. Работа на секретарския апарат: 

- основни принципи; 

- инструкции как да се действа в случай на най-често срещаните грешки, 

правени от секретарите. 

7. Работа в екип на комисаря със: 

- секретарския апарат; 

- съдиите на терена 

8.   Изпити и тестове: 

- правила и интерпретации; 

- работа на секретарите; 

- администриране на състезания; 

- интервю. 

 

VIII. СТАНДАРТНА ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРИ ЗА НОВИ 

БАСКЕТБОЛНИ СЪДИИ 

 

1. Въведение – профил на баскетболния съдия. 

2. Фактори, влияещи върху нивото на съдийството. 

3. Най-важни членове от баскетболния правилник: 3 секунди, 5 секунди, 8 

секунди, 24 секунди, препречване на пътя на топката и интервенция, специални 

положения и т.н. 

4. Философия на съдийството. 

5. Психология на съдийството. 

6. Контактни ситуации – теория и видео материали. 

7. Механика на съдийството: 

- при двама съдии; 

- при трима съдии. 

8. Работа на секретарите – основни принципи. 

9. Въпроси и отговори. 

10. Изпити и тестове: 

- физически тест; 

- теория; 

- практика – съдийстване на подходящи срещи; 
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- интервю. 

 

IX. СТАНДАРТНА ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРИ ЗА СЕКРЕТАРИ 

1. Въведение – профил на секретаря. 

2. Фактори, влияещи върху нивото на работата на секретарския апарат. 

3. Работа на секретарския апарат: 

3.1       Задължения на секретаря: 

- преди срещата; 

- по време на срещата; 

- след приключване на срещата. 

3.2       Задължения на времеизмервача: 

- преди срещата; 

- по време на срещата. 

3.3       Задължения на времеизмервача на 24 секунди: 

- преди срещата; 

- по време на срещата. 

4. Инструкции как да се действа при най-често срещаните грешки. 

5. Работа в екип с: 

- комисаря на срещата; 

- съдиите на срещата. 

6. Провеждане на практически занимания по време на баскетболни срещи. 

7.  Изпити и тестове. 

 

 

 

 

Настоящата Програма е одобрена от УС на БФБ на 24.09.2009 г. и влиза в сила 

на 25.09.2009 г. 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град София в периода октомври 2009 – юни 2010 г. 

 

В периода октомври 2009 – юни 2010 г. в град София се проведе наблюдение на 

всички млади и перспективни баскетболни съдии от София. Наблюдението включваше 

представянето на съдиите преди, по време и след края на баскетболните срещи, 

ръководени от тях. След края на срещите им беше правен разбор както от комисаря, 

така и от наблюдаващите ги. Бяха записани повтарящи се грешки и слабости в 

съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и грешки ще бъдат обобщени в 

индивидуални характеристики за всеки съдия след обобщение на Докладите за оценка и 

наблюдение на комисарите и на записките на провеждалите наблюдението. 

20.06.2010 г.         …………………… 

гр. София         Валентин Лазаров 

…………………… 

Иван Панов 

…………………… 

Марин Механджиев 

…………………… 

Любомир Амиорков 

 



 

 
        

 

155 

ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Благоевград на 12.11.2009 г. 

 

На 12.11.2009 г. в град Благоевград се проведе наблюдение на двама млади и 

перспективни баскетболни съдии – Кирил Котев от Кюстендил и Александър 

Костадинов от София. Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, по 

време и след края на баскетболната среща, ръководена от тях. След края на срещата им 

беше направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващия ги. Бяха записани 

повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и 

грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия след 

обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на 

провеждалите наблюдението. 

 

12.11.2009 г.         …………………… 

гр. Благоевград                 Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Сливен на 14.01.2010 г. 

 

На 14.01.2010 г. в град Сливен се проведе наблюдение на двама млади и 

перспективни баскетболни съдии – Ивайло Иванов от Стара Загора и Венцислав 

Великов от Варна. Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, по 

време и след края на баскетболната среща, ръководена от тях. След края на срещата им 

беше направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващия ги. Бяха записани 

повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и 

грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия след 

обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на 

провеждалите наблюдението. 

 

14.01.2010 г.         …………………… 

гр. Сливен                  Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Ямбол на 04-05.02.2010 г. 

 

На 04 и 05.02.2010 г. в град Ямбол се проведе наблюдение на осем млади и 

перспективни баскетболни съдии – Илиян Желев от Бургас, Невен Димов от Стара 

Загора, Николай Костов от Ямбол, Калоян Иванов от Пловдив, Иван Николов от 

Велико Търново, Тенчо Тенев от Димитровград, Милен Цветков от Плевен и Мирослав 

Камбуров от Стара Загора. Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, 

по време и след края на баскетболната срещи, ръководени от тях. След края на срещите 

им беше направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващия ги. Бяха записани 

повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и 

грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия след 

обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на 

провеждалите наблюдението. 

 

05.02.2010 г.         …………………… 

гр. Ямбол                  Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Видин на 24.02.2010 г. 

 

На 24.02.2010 г. в град Видин се проведе наблюдение на четирима млади и 

перспективни баскетболни съдии – Пламен Минков от Русе, Виктор Крушев от Велико 

Търново, Иван Николов от Велико Търново и Милен Цветков от Плевен. 

Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, по време и след края на 

баскетболната среща, ръководена от тях. След края на срещата им беше направен 

разбор както от комисаря, така и от наблюдаващия ги. Бяха записани повтарящи се 

грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и грешки ще 

бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия след обобщение на 

Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на провеждалите 

наблюдението. 

 

24.02.2010 г.         …………………… 

гр. Видин                  Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Ботевград на 09.03.2010 г. 

 

На 09.03.2010 г. в град Ботевград се проведе наблюдение на четирима млади и 

перспективни баскетболни съдии – Любомир Борисов, Боян Жеков, Николай 

Цинцарски и Борис Данаилов, всички от София. Наблюдението включваше 

представянето на съдиите преди, по време и след края на баскетболната среща, 

ръководена от тях. След края на срещата им беше направен разбор както от комисаря, 

така и от наблюдаващия ги. Бяха записани повтарящи се грешки и слабости в 

съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и грешки ще бъдат обобщени в 

индивидуални характеристики за всеки съдия след обобщение на Докладите за оценка и 

наблюдение на комисарите и на записките на провеждалите наблюдението. 

 

09.03.2010 г.         …………………… 

гр. Ботевград                  Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Ботевград на 25-27.04.2010 г. 

 

На 25, 26 и 27.04.2010 г. в град Ботевград се проведе наблюдение на дванадесет 

млади и перспективни баскетболни съдии – Пламен Минков от Русе, Виктор Крушев от 

Велико Търново, Иван Николов от Велико Търново, Тенчо Тенев от Димитровград, 

Иван Станчев от София, Емил Георгиев от София, Кирил Котев от Кюстендил, 

Севделин Манчев от София, Ивайло Иванов от Стара Загора, Илиян Желев от Бургас, 

Николай Костов от Ямбол и Венцислав Великов от Варна. Наблюдението включваше 

представянето на съдиите преди, по време и след края на баскетболните срещи, 

ръководена от тях. След края на срещите им беше направен разбор както от комисаря, 

така и от наблюдаващите ги. Бяха записани повтарящи се грешки и слабости в 

съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и грешки ще бъдат обобщени в 

индивидуални характеристики за всеки съдия след обобщение на Докладите за оценка и 

наблюдение на комисарите и на записките на провеждалите наблюдението. 

 

27.04.2010 г.         …………………… 

гр. Ботевград          Иван Панов 

…………………… 

Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град София на 02-06.05.2010 г. 

 

В периода 02-06.05.2010 г. в град София се проведе наблюдение на осем млади и 

перспективни баскетболни съдии от София – Николай Цинцарски, Любомир Борисов,  

Никола Николов, Емил Георгиев, Севделин Манчев, Спас Колев, Славчо Нучев и Боян 

Жеков. Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, по време и след 

края на баскетболните срещи, ръководена от тях. След края на срещите им беше 

направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващите ги. Бяха записани 

повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и 

грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия след 

обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на 

провеждалите наблюдението. 

06.05.2010 г.         …………………… 

гр. София         Валентин Лазаров 

…………………… 

Иван Панов 

…………………… 

Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Варна на 17-23.05.2010 г. 

 

В периода 17-23.05.2010 г. в град Варна се проведе наблюдение на дванадесет 

баскетболни съдии, от които почти всички млади и перспективни – Станимир Русев от 

Варна, Венцислав Великов от Варна, Димитър Димитров от Шумен, Веселин Цанев от 

Добрич, Милен Цветков от Плевен, Тенчо Тенев от Димитровград, Калоян Иванов от 

Пловдив, Илиян Желев от Бургас, Ангел Порожанов от Русе, Боян Стефанов от Русе, 

Димитър Петров от Русе и Енчо Георгиев от Свищов. Наблюдението включваше 

представянето на съдиите преди, по време и след края на баскетболните срещи, 

ръководена от тях. След края на срещите им беше направен разбор както от комисаря, 

така и от наблюдаващите ги. Бяха записани повтарящи се грешки и слабости в 

съдийството на всеки от съдиите. Тези слабости и грешки ще бъдат обобщени в 

индивидуални характеристики за всеки съдия след обобщение на Докладите за оценка и 

наблюдение на комисарите и на записките на провеждалите наблюдението. 

23.05.2010 г.         …………………… 

гр. Варна               Веселин Караниколов 

…………………… 

Тотьо Вичев 

 



 

 
        

 

163 

ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град Самоков на 21-25.05.2010 г. 

 

В периода 21-25.05.2010 г. в град Самоков се проведе наблюдение на осем 

баскетболни съдии, от които почти всички млади и перспективни – Иван Станчев от 

София, Ивайло Иванов от Стара Загора, Борис Данаилов от София, Гергана Стоянова 

от Бургас, Милена Тодорова от Ямбол, Кирил Котев от Кюстендил, Панайот Цонев от 

Пазарджик и Диана Гешева от Пловдив. Наблюдението включваше представянето на 

съдиите преди, по време и след края на баскетболните срещи, ръководена от тях. След 

края на срещите им беше направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващите 

ги. Бяха записани повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. 

Тези слабости и грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки 

съдия след обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на 

записките на провеждалите наблюдението. 

 

25.05.2010 г.         …………………… 

гр. Самоков                  Марин Механджиев 
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ПРОТОКОЛ 

от проведено 

наблюдение 

на баскетболни съдии 

в град София на 31.05.-04.06.2010 г. 

 

В периода 31.05.-04.06.2010 г. в град София се проведе наблюдение на шестима 

баскетболни съдии от София, от които почти всички млади и перспективни – Станка 

Колева, Татяна Михайлова-Вълчева, Весела Коконова, Александър Костадинов, Тодор 

Тодоров и Георги Гочев. Наблюдението включваше представянето на съдиите преди, 

по време и след края на баскетболните срещи, ръководена от тях. След края на срещите 

им беше направен разбор както от комисаря, така и от наблюдаващите ги. Бяха 

записани повтарящи се грешки и слабости в съдийството на всеки от съдиите. Тези 

слабости и грешки ще бъдат обобщени в индивидуални характеристики за всеки съдия 

след обобщение на Докладите за оценка и наблюдение на комисарите и на записките на 

провеждалите наблюдението. 

04.06.2010 г.         …………………… 

гр. София         Валентин Лазаров 

…………………… 

Иван Панов 

…………………… 

Марин Механджиев 
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Обобщение 1 
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Обобщение 2 
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Обобщение 3 
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Обобщение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        

 

169 

Обобщение 5 
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Обобщение 6 
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Обобщение 7 
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Обобщение 8 
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Обобщение 9 
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Обобщение 10 
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Обобщение 11 
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Обобщение 12 
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Обобщение 13 
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Обобщение 14 
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Друго обобщение 1 
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Друго обобщение 2 
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Друго обобщение 3 
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Друго обобщение 4 
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Друго обобщение 5 
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Друго обобщение 6 
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Друго обобщение 7 
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Друго обобщение 8 
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Друго обобщение 9 
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ФИНАНСИРАНЕ 

 ДОКУМЕНТИ 
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Българска федерация по баскетбол 

 

Съдийска комисия 

 

 

Спортно-състезателен сезон 2009/2010  

 

 

Лицензионни такси 

 

 

Брой банкноти      Стойност на банкнота  Общо 

 

   7         100 лева           700 лева 

 

             24           50 лева         1200 лева 

                                   

             55           20 лева         1100 лева 

   

   1             5 лева    5 лева 

 

        ОБЩО               3005 лева 
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Българска федерация по баскетбол 

 

Съдийска комисия 

Спортно-състезателен сезон 2009/2010  

Лицензионни такси – точно описание по колегии 

Лицензиран 

като 

Име Презиме Фамилия Колегия Внесена 

такса 

(лева) 

Съдия Борислав Александров Аврамов Благоевград 10 

Секретар Боян Николаев Тенев Благоевград 5 

Секретар Венцислав Станкев Бачев Благоевград 5 

Секретар Кирил Венциславов Атанасов Благоевград 5 

Секретар Людмил Емилов Йорданов Благоевград 5 

Секретар Методи Георгиев Велев Благоевград 5 

Секретар Станка Стоилова Аврамова Благоевград 5 

ОБЩО (Благоевград) 40 

Комисар Владимир Атанасов Иванов Ботевград 10 

Комисар Дико Иванов Диков Ботевград 10 

Съдия Иван Василев Василев Ботевград 10 

Съдия Иван Константинов Николов Ботевград 10 

Съдия Иван Мирославов Маринов Ботевград 10 
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Съдия Венцислав Драганов Цочев Ботевград 10 

Секретар Даниела Йорданова Маринова Ботевград 5 

Секретар Даринка Николаева Гергинова Ботевград 5 

Секретар Добри Маринов Доцов Ботевград 5 

Секретар Евелина Здравкова Савова Ботевград 5 

Секретар Лъчезар Диков Иванов Ботевград 5 

Секретар Мариела Любенова Лакова Ботевград 5 

Секретар Марина Мирославова Маринова Ботевград 5 

Секретар Невена Иванова Василева Ботевград 5 

Секретар Силвия Владимирова Иванова Ботевград 5 

Секретар Стефка Венциславова Славова Ботевград 5 

ОБЩО (Ботевград) 110 

Комисар Веселин Златев Караниколов Бургас 10 

Комисар Гинко Атанасов Вълков Бургас 10 

Комисар Койчо Илиев Желев Бургас 10 

Комисар Съби Христов Бахчеванов Бургас 10 

Съдия Златин Веселинов Караниколов Бургас 10 

Съдия Искрен Георгиев Манолов Бургас 10 

Съдия Чавдар Христов Дросев Бургас 10 

Съдия Илиян Койчев Желев Бургас 10 

Съдия Гергана Сашева Стоянова Бургас 10 

Съдия Апостол Григоров Костадинов Бургас 10 
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Съдия Цветомир Гинков Вълков Бургас 10 

Съдия Даниела Душева Нешева Бургас 10 

Съдия Стела Георгиева Кускунова Бургас 10 

Съдия Васил Стоянов Шавов Бургас 10 

Секретар Велина Веселинова Караниколова-Вълкова Бургас 5 

Секретар Галин Грозданов Грозданов Бургас 5 

Секретар Катина Красимирова Ангелова Бургас 5 

Секретар Милен Гинков Вълков Бургас 5 

Секретар Стоян Великов Жеков Бургас 5 

ОБЩО (Бургас) 165 

Комисар Николай Златев Петров Варна 10 

Комисар Тотьо Вичев Илиев Варна 10 

Комисар Илия Иванов Ковачев Варна 10 

Комисар Костадин Атанасов Иванов Варна 10 

Комисар Огнян Христов Цонев Варна 10 

Съдия Петър Маринов Петров Варна 10 

Съдия Станимир Димов Русев Варна 10 

Съдия Венцислав Николов Великов Варна 10 

Съдия Добромир Бориславов Ташев Варна 10 

Съдия Стефан Цонев Стефанов Варна 10 

Съдия Константин Русев Русев Варна 10 

Съдия Галин Петров Киров Варна 10 
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Съдия Пресиян Борисов Стефанов Варна 10 

Секретар Георги Василев Шиваров Варна 5 

Секретар Диан Николов Боев Варна 5 

Секретар Здравко Николаев Петров Варна 5 

Секретар Иглика Валентинова Аргирова Варна 5 

Секретар Митко Вълов Мирчев Варна 5 

Секретар Славея Милчева Златкова Варна 5 

Секретар Теодора Валентинова Калчева Варна 5 

Секретар Теодора Иванова Иванова Варна 5 

Секретар Яна Огнянова Цонева Варна 5 

ОБЩО (Варна) 175 

Комисар Борислав Славчев Томов В. Търново 10 

Комисар Кънчо Николов Крушев В. Търново 10 

Съдия Мирослав Бориславов Томов В. Търново 10 

Съдия Виктор Кънчев Крушев В. Търново 10 

Съдия Иван Георгиев Николов В. Търново 10 

Съдия Венцислав Недялков Мутафов В. Търново 10 

Съдия Енчо Златков Георгиев В. Търново 10 

ОБЩО (Велико Търново) 70 

Съдия Атанас Любомиров Иванов Видин 10 

Съдия Ивайло Боянов Илиев Видин 10 
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Секретар Дино Даниел Николов Видин 5 

Секретар Иванка Бориславова Минева Видин 5 

Секретар Росен Димитров Ракаджиев Видин 5 

ОБЩО (Видин) 35 

Комисар Васил Добрев Василев Г. Тошево 10 

Съдия Веселин Христов Цанев Г. Тошево 10 

Съдия Ивелин Дянков Тонков Г. Тошево 10 

Съдия Димитър Георгиев Георгиев Г. Тошево 10 

Съдия Евстати Петров Иванов Г. Тошево 10 

Съдия Петър Иванов Диков Г. Тошево 10 

Съдия Стефан Михайлов Панайотов Г. Тошево 10 

Съдия Тошко Желев Стоев Г. Тошево 10 

Секретар Иванка Донева Петрова Г. Тошево 5 

Секретар Йорданка Иванова Йорданова Г. Тошево 5 

Секретар Сийка Архангелова Василева Г. Тошево 5 

Секретар Станка Цанева Стоева Г. Тошево 5 

ОБЩО (Генерал Тошево) 100 

Комисар Валентин Георгиев Христов Дим-град 10 

Съдия Красимир Пантелеев Стойнов Дим-град 10 

Съдия Тенчо Иванов Тенев Дим-град 10 

Секретар Мария Игнатова Иванова Дим-град 5 
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Секретар Пламена Тодорова Атанасова Дим-град 5 

Секретар Тони Николаева Александрова Дим-град 5 

ОБЩО (Димитровград) 45 

Комисар Константин Василев Топузов Казанлък 10 

ОБЩО (Казанлък) 10 

Съдия Веселин Митков Иванов Монтана 10 

Съдия Георги Вениславов Славчев Монтана 10 

Съдия Делян Петров Дамянов Монтана 10 

Секретар Александър Валентинов Мишев Монтана 5 

Секретар Валентин Сашков Рангелов Монтана 5 

Секретар Михаил Кирилов Никифоров Монтана 5 

Секретар Николай Митков Иванов Монтана 5 

Секретар Петър Дамянов Гергов Монтана 5 

Секретар Христо Емилов Христов Монтана 5 

ОБЩО (Монтана) 60 

Комисар Димитър Иванов Станчев Пазарджик 10 

Съдия Панайот Цонев Цонев Пазарджик 10 

Секретар Георги Благоев Мишев Пазарджик 5 

Секретар Ивана Георгиева Боянова Пазарджик 5 

Секретар Мария Славова Пастармаджиева Пазарджик 5 

Секретар Христо Минков Ничев Пазарджик 5 
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ОБЩО (Пазарджик) 

 

40 

Комисар Васил Михайлов Златков Перник 10 

Секретар Венко Иванов Шекерджиев Перник 5 

Секретар Георги Стоянов Георгиев Перник 5 

Секретар Елза Валентинова Сандова Перник 5 

Секретар Емил Илиев Коцев Перник 5 

Секретар Ирена Милчева Живачка Перник 5 

Секретар Полина Кирилова Георгиева Перник 5 

ОБЩО (Перник) 40 

Комисар Тихомир Иванов Тодоров Плевен 10 

Комисар Стефчо Кирилов Цветков Плевен 10 

Съдия Милен Стефчев Цветков Плевен 10 

Съдия Стелиян Красимиров Маджаров Плевен 10 

Съдия Валентин Димитров Въчковски Плевен 10 

Съдия Вилислав Людмилов Гатев Плевен 10 

Съдия Илиян Димитров Цветанов Плевен 10 

Секретар Анелия Иванова Рачкова Плевен 5 

Секретар Анита Николова Велчева Плевен 5 

Секретар Бисер Георгиев Пандов Плевен 5 

Секретар Деница Петкова Кръстева Плевен 5 

Секретар Маргрета Руменова Банова Плевен 5 
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Секретар Светослав Боянов Рачков Плевен 5 

Секретар Даниел Драгославов Минков Плевен  5 

Секретар Иван Макариев Василев Плевен  5 

Секретар Мартин Радославов Столаров Плевен  5 

Секретар Радослав Василев Столаров Плевен  5 

Секретар Христо Пламенов Христов Плевен  5 

ОБЩО (Плевен) 125 

Комисар Илия Стефанов Ангелов Пловдив  10  

Комисар Николай Неделчев Неделчев Пловдив 10 

Комисар Румен Павлов Калпакчиев Пловдив 10 

Комисар Христо Ангелов Караджов Пловдив 10 

Комисар Манчо Ангелов Бонев Пловдив 10 

Комисар Милуш Русев Маринов Пловдив 10 

Съдия Александър Димитров Янкулов Пловдив 10 

Съдия Диана Росенова Гешева Пловдив 10 

Съдия Мартин Манчев Бонев Пловдив 10 

Съдия София Тошкова Русева Пловдив 10 

Съдия Тодор Петков Гешев Пловдив 10 

Съдия Светослав Иванов Зангаров Пловдив 10 

Съдия Калоян Руменов Иванов Пловдив 10 

Съдия Татяна Борисова Малинова Пловдив 10 

Съдия Петко Желязков Джангозов Пловдив 10 
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Съдия Теодора Красимирова Бонева Пловдив 10 

Съдия Светлана Миленова Стоянова Пловдив 10 

Съдия Марчела Ивайлова Иванова Пловдив 10 

Секретар Гергана Димитрова Златилова Пловдив 5 

Секретар Мадлена Стефанова Бонева Пловдив 5 

Секретар Маргарита Христова Маринова Пловдив 5 

Секретар Николай Георгиев Даскалов Пловдив 5 

Секретар Христина Димитрова Рангелова Пловдив 5 

ОБЩО (Пловдив) 205 

Комисар Росен Владимиров Стефанов Правец 10 

Комисар Валентин Цветанов Велев Правец 10 

Съдия Ивайло Петков Наумов Правец 10 

Секретар Ася Кръстева Цветкова Правец 5 

Секретар Габриела Пламенова Карчева Правец 5 

Секретар Георги Василев Георгиев Правец 5 

Секретар Марин Василев Христов Правец 5 

Секретар Николай Василев Николов Правец 5 

Секретар Нора Милкова Хаджиева Правец 5 

Секретар Силвия Гошова Николова Правец 5 

Секретар Христо Ивайлов Христов Правец 5 

Секретар Цветана Тодорова Любенова Правец 5 
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ОБЩО (Правец) 

 

75 

Комисар Борис Йорданов Стефанов Русе 10 

Комисар Димо Василев Русев Русе 10 

Комисар Цветан Петров Господинов Русе 10 

Съдия Пламен Георгиев Минков Русе 10 

Съдия Ангел Иванов Порожанов Русе 10 

Съдия Боян Борисов Стефанов Русе 10 

Съдия Димитър Петев Петров Русе 10 

Съдия Адриана Георгиева Георгиева Русе 10 

Съдия Владислав Симеонов Димитров Русе 10 

Съдия Калоян Петров Костов Русе 10 

Съдия Мартин Димитров Горидков Русе 10 

Съдия Цветелин Дончев Дончев Русе 10 

Секретар Ива Пламенова Илиева Русе 5 

Секретар Искра Стефанова Илиева Русе 5 

Секретар Мая Богомилова Кръстева Русе 5 

Секретар Надежда Светославова Иванова Русе 5 

Секретар Свилен Борисов Ганев Русе 5 

Секретар Юлия Мишкова Николова Русе 5 

ОБЩО (Русе) 150 

Комисар Светослав Мирчев Алексиев Самоков 10 
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Съдия Ивета Иванова Николова Самоков 10 

Съдия Христо Иванов Стамболийски Самоков 10 

Секретар Вероника Василева Василева Самоков 5 

Секретар Вероника Георгиева Джикова Самоков 5 

Секретар Галина Костова Станчева Самоков 5 

Секретар Гергана Руменова Иванова Самоков 5 

Секретар Даниела Иванова Джоргова Самоков 5 

Секретар Дарина Георгиева Субева Самоков 5 

Секретар Даяна Василева Щъркелова Самоков 5 

Секретар Еми Емилова Ушагелова Самоков 5 

Секретар Ивелина Станиславова Терзийска Самоков 5 

Секретар Кристина Георгиева Пейчинова Самоков 5 

Секретар Маргарита Борисова Маринкова Самоков 5 

Секретар Марина Валентинова Гелова Самоков 5 

Секретар Мирела Василева Щъркелова Самоков 5 

Секретар Моника Павлинова Тодорова Самоков 5 

Секретар Николета Евгениева Стойкова Самоков 5 

Секретар Ренета Божидарова Тодорова Самоков 5 

Секретар Силвия Димитрова Пешина Самоков 5 

Секретар Силвия Христова Радовска Самоков 5 

Секретар Симона Иванова Даганова Самоков 5 

Секретар Станимира Димитрова Лазарова Самоков 5 
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Секретар Станислава Георгиева Георгиева Самоков 5 

ОБЩО (Самоков) 135 

Комисар Стефан Иванов Тодоров Севлиево 10 

Съдия Симеон Стефанов Якимов Севлиево 10 

Съдия Цветан Христов Лазаров Севлиево 10 

ОБЩО (Севлиево) 30 

Комисар Пенчо Господинов Гочев Сливен 10 

Съдия Румен Бориславов Генов Сливен 10 

Съдия Весислав Руменов Генов Сливен 10 

Секретар Антоанета Дамянова Стойкова Сливен 5 

Секретар Веселин Янчев Стоянов Сливен 5 

Секретар Виктория Бойкова Стойчева Сливен 5 

Секретар Мария Михайлова Байчева Сливен 5 

Секретар Мартина Събинова Маринова Сливен 5 

Секретар Мирослав Веселинов Стоянов Сливен 5 

Секретар Радостина Иванова Рашева Сливен 5 

ОБЩО (Сливен) 65 

Комисар Ангел Цанков Иванов София 10 

Комисар Елеонора Миланова Рангелова София 10 

Комисар Камен Иванов Тошев София 10 

Комисар Стефко Станев Стоев София 10 
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Комисар Васил Николов Гъдев София 10 

Комисар Иван Димитров Бакърджиев София 10 

Комисар Любомир Михайлов Амиорков София 10 

Комисар Стоян Кръстев Стоянов-Шесташки София 10 

Комисар Тодор Стефанов Добрев София 10 

Комисар Емил Димитров Петров София 10 

Комисар Желчо Илиев Генов София 10 

Комисар Иван Тодоров Станчев София 10 

Комисар Иво Владимиров Цеков София 10 

Комисар Красимира Димитрова Гюрова София 10 

Комисар Пламен Георгиев Симеонов София 10 

Комисар Руско Асенов Русев София 10 

Комисар Костадин Георгиев Лазаров София 10 

Комисар Стефан Харалампиев Цветков София 10 

Комисар Александър Симеонов Чобанов София 10 

Комисар Георги Христов Сотиров София 10 

Комисар Живко Иванов Димитров София 10 

Комисар Красимир Печев Драгоев София 10 

Комисар Петър Христов Цачев София 10 

Комисар Силвия Велчева Дунчева София 10 

Съдия Димитър Иванов Гологанов София 10 

Съдия Марин Маринов Механджиев София 10 
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Съдия Борислав Василев Пелтеков София 10 

Съдия Владимир Ивов Цеков София 10 

Съдия Чавдар Емилов Зехиров София 10 

Съдия Боян Светославов Алексиев София 10 

Съдия Орлин Мирчев Николов София 10 

Съдия Николай Николаев Гайтанджиев София 10 

Съдия Генади Иванов Иванов София 10 

Съдия Красен Христов Иванов София 10 

Съдия Младен Невенов Субашиев София 10 

Съдия Николай Петров Петров София 10 

Съдия Станка Николаева Колева София 10 

Съдия Весела Иванова Коконова София 10 

Съдия Манол Иванов Асенов София 10 

Съдия Татяна Йорданова Михайлова-Вълчева София 10 

Съдия Николай Сашев Цинцарски София 10 

Съдия Любомир Спасенов Борисов София 10 

Съдия Иван Димитров Станчев София 10 

Съдия Манол Борисов Герушин София 10 

Съдия Емил Живомиров Георгиев София 10 

Съдия Ива Кънчева Боева София 10 

Съдия Кирил Харалампиев Котев София 10 

Съдия Христо Георгиев Костов София 10 
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Съдия Никола Тодоров Николов София 10 

Съдия Спас Тодоров Колев София 10 

Съдия Севделин Миленов Манчев София 10 

Съдия Славчо Костадинов Нучев София 10 

Съдия Георги Венелинов Брестнички София 10 

Съдия Катерина Анева Рудева София 10 

Съдия Ивайло Кирилов Трифонов София 10 

Съдия Елена Димчева Андреева София 10 

Съдия Александър Константинов Костадинов София 10 

Съдия Тодор Иванов Тодоров София 10 

Съдия Гергана Пламенова Матеева София 10 

Съдия Боян Иванов Жеков София 10 

Съдия Стоян Асенов Караджов София 10 

Съдия Елеонора Асенова Стоянова София 10 

Съдия Валентин Александров Мишев София 10 

Съдия Галина Миткова Банкова София 10 

Съдия Борис Данаилов Данаилов София 10 

Съдия Любомир Георгиев Петров София 10 

Съдия Георги Красимиров Гочев София 10 

Съдия Тихомир Павлинов Василев София 10 

Съдия Йордан Стоев Стоев София 10 

Съдия Георги Валентинов Пашов София 10 
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Съдия Драга Александрова Мишева София 10 

Съдия Кристина Бинимирова Бинева София 10 

Съдия Иван Василев Тодоров София 10 

Съдия Живка Валентинова Шушкова София 10 

Съдия Петьо Петров Барашки София 10 

Съдия Мартин Маринов Механджиев София 10 

Секретар Александра Иванова Йорданова София 5 

Секретар Александрина Георгиева Александрова София 5 

Секретар Ана Чавдарова Зехирова София 5 

Секретар Анита Димитрова Димитрова София 5 

Секретар Боряна Николаева Петрова София 5 

Секретар Василка Пламенова Попова София 5 

Секретар Веселина Руменова Бабова София 5 

Секретар Владимир Илков Караилиев София 5 

Секретар Галина Ивайлова Йотова София 5 

Секретар Гергана Зоринова Леонтиева София 5 

Секретар Грета Иванова Христова София 5 

Секретар Георги Димитров Георгиев София 5 

Секретар Деница Георгиева Станкова София 5 

Секретар Дорина Йорданова Трънкова София 5 

Секретар Елена Тодорова Милушева София 5 

Секретар Екатерина Ангелова Маринова София 5 
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Секретар Емилия Монова Цолова София 5 

Секретар Ивет Иванова Лафчиева София 5 

Секретар Ирена Веселинова Цанева София 5 

Секретар Любка Антонова Стефанова София 5 

Секретар Маринела Веселинова Павлова София 5 

Секретар Мария Захариева Влаева София 5 

Секретар Мая Петрова Христова София 5 

Секретар Милена Димитрова Инджиева София 5 

Секретар Моника Трайкова Соколова София 5 

Секретар Силвия Иванова Нинова София 5 

Секретар Теодора Руменова Филева София 5 

Секретар Христина Захариева Бабалова София 5 

Секретар Христомир Недялков Тодоров София 5 

ОБЩО (София) 905 

Комисар Здравко Стефанов Димов Ст. Загора 10 

Съдия Младен Русев Марков Ст. Загора 10 

Съдия Ивайло Асенов Иванов Ст. Загора 10 

Съдия Невен Иванов Димов Ст. Загора 10 

Съдия Николай Здравков Димов Ст. Загора 10 

Съдия Александра Радостинова Русева Ст. Загора 10 

Съдия Георги Боянов Карастоянов Ст. Загора 10 

Съдия Мирослав Добрев Камбуров Ст. Загора 10 
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Съдия Станимир Йорданов Киндалов Ст. Загора 10 

Съдия Теодора Димитрова Тилева Ст. Загора 10 

Секретар Антоанета Константинова Бонева-Караманова Ст. Загора 5 

Секретар Боряна Благоева Димитрова Ст. Загора 5 

Секретар Ирина ---- Губа-Попова Ст. Загора 5 

Секретар Камелия Тодорова Дрянкова Ст. Загора 5 

Секретар Мария Тошкова Златарова Ст. Загора 5 

Секретар Недялка Георгиева Стоева Ст. Загора 5 

ОБЩО (Стара Загора) 130 

Комисар Стихомир Петров Стоянов Търговище 10 

Комисар Росен Христов Лицов Търговище 10 

Съдия Стефан Димитров Серафимов Търговище 10 

Съдия Сергей Панайотов Арнаудов Търговище 10 

Съдия Веселин Христов Великов Търговище 10 

Секретар Бойка Йорданова Сотирова Търговище 5 

Секретар Живко Недков Жечев Търговище 5 

Секретар Йорданка Димитрова Жечева Търговище 5 

Секретар Петър Петков Енчев Търговище 5 

Секретар Росица Атанасова Тодорова Търговище 5 

Секретар Светлозар Тодоров Иванов Търговище 5 

Секретар Христиана Милчева Златкова Търговище 5 

Секретар Християна Галинова Григорова Търговище 5 
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ОБЩО (Търговище) 

 

90 

Съдия Ивайло Иванов Ресиловски Хасково 10 

Секретар Ваня Дончева Иванова Хасково 5 

Секретар Елена Дончева Иванова Хасково 5 

ОБЩО (Хасково) 20 

Съдия Димитър Костадинов Димитров Шумен 10 

Съдия Младен Георгиев Младенов Шумен 10 

Секретар Деян Златков Златанов Шумен 5 

Секретар Димитър Точев Димитров Шумен 5 

Секретар Иванка Крумова Иванова Шумен 5 

Секретар Надежда Георгиева Газибарова Шумен 5 

Секретар Пламен Боянов Байков Шумен 5 

ОБЩО (Шумен) 45 

Комисар Петър Атанасов Петров Ямбол 10 

Комисар Огнян Добрев Николов Ямбол 10 

Съдия Николай Атанасов Костов Ямбол 10 

Съдия Ивайло Атанасов Георгиев Ямбол 10 

Съдия Милена Тодорова Тодорова Ямбол 10 

Съдия Ангел Иванов Иванов Ямбол 10 

Съдия Никола Георгиев Скерлев Ямбол 10 
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Съдия Николай Илиев Костов Ямбол 10 

Съдия Радослав Сийков Дяков Ямбол 10 

Съдия Тодор Иванов Раданов Ямбол 10 

Секретар Велислава Ангелова Ангелова Ямбол 5 

Секретар Елина Николаева Желева Ямбол 5 

Секретар Здравко Стефанов Златаров Ямбол 5 

Секретар Ивелина Симеонова Стефанова Ямбол 5 

Секретар Мадлен Иванова Попигнатова Ямбол 5 

Секретар Мариана Стоянова Демирева Ямбол 5 

Секретар Николета Пламенова Лесева Ямбол 5 

Секретар Румина Стефанова Доскачарова Ямбол 5 

ОБЩО (Ямбол) 140 

 

 

ОБЩА СУМА: 3005 ЛЕВА 

 

 

…………………… 

Иван Панов 

Председател на СК към БФБ 
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Приходен ордер 
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Спестени средства от неплатени хонорари на кандидати за 

национална и първа категория на финални турнири за 

сезон 2009/2010 г. 

 

Юноши (София) – Трима съдии по 5 срещи по 35 лева на среща = 525 лева 

Девойки (София) – Трима съдии по 5 срещи по 35 лева на среща = 525 лева 

Кадетки (Самоков) – Трима съдии по 5 срещи по 30 лева на среща = 450 лева 

Кадети (Варна) – Осем съдии, общо 50 срещи по 30 лева на среща = 1500 лева 

 

Общо спестени: 3000 лева 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

Иван Панов 

Председател на СК към БФБ 
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Спестени средства от неплатени командировъчни пари на 

лектори на курсове и на провеждащи наблюдение през 

сезон 2009/2010 г. 

 

Курс Габрово – 160 лева дневни, 152 лева пътни = 312 лева 

Курс Ямбол – 80 лева дневни, 160 лева пътни = 240 лева 

Наблюдение Сливен – 20 лева дневни, 40 лева пътни = 60 лева 

Наблюдение Ямбол – 40 лева квартирни = 40 лева 

Наблюдение Видин – 20 лева дневни, 40 лева пътни = 60 лева 

Наблюдение Ботевград – 20 лева дневни, 12 лева пътни = 32 лева 

Наблюдение Ботевград (финален турнир) – 120 лева дневни, 72 лева пътни = 192 лева 

Наблюдение Самоков (финален турнир) – 40 лева дневни, 24 лева пътни = 64 лева 

 

Общо спестени: 1000 лева 

 

 

 

…………………… 

Иван Панов 

Председател на СК към БФБ 


