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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с получени в Министерство на здравеопазването писма с вх. № 62-00-

86/02.10.2020 г. от г-н Красен Кралев, министър на младежта и спорта, относно писмо на 

Български футболен съюз (БФС) за предстоящо международно събитие на националния 

стадион „Васил Левски“ с искане за допускане на зрители до 30% от капацитета на 

стадиона и с вх. № 62-00-86/06.10.2020 г. от г-н Михаил Касабов, и. д. президент на 

Българския футболен съюз, с искане за допускане на зрители до 30% от капацитета на 

съответния стадион на предстоящи срещи на ПФК Лудогорец 1945 и ПФК ЦСКА-София 

в груповата фаза на турнира УЕФА Лига Европа, Ви предоставяме следното становище:  

В писмото си г-н Михаил Касабов, и. д. президент на БФС посочва, че на база 

успешния старт на 2020 UEFA Super cup, Изпълнителният комитет на УЕФА е взел 

решение допустимият брой зрители на футболни мачове на асоциацията да е до 30% от 

капацитета на съответния стадион (с изключение на мачовете по футзал), като това се 

прилага само ако присъствието на публика е разрешено в съответната държава и съобразно 

националните здравни изисквания за заетост.  

В тази връзка, Министерство на младежта и спорта подкрепя предложението на 

БФС за допускане на публика до 30% (12 600) от капацитета на Националния стадион 

„Васил Левски“ по повод провеждане на международни футболни срещи. 



 

 
 

Към настоящия момент, съгласно т. I. т. 7 от Ваша заповед № РД-01-572 от 

07.10.2020 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г., е въведено ограничение до 

1 000 души публика на сектор при провеждане на спортни състезания на открито с 

изключение на конкретни срещи на националния отбор по футбол.  

Тъй като основна превантивна мярка за разпространение на COVID-19 e спазването 

на физическа дистанция, считам, че предвид посоченото запълване на 30 % от капацитета 

осигуряването на разстояние от 1,5 м. между отделните зрители (с изключение на 

семейства) е осъществимо. Необходимо условие обаче следва да бъде и създаването на 

стриктна организация и контрол по нейното прилагане, както и за недопускане на повече 

от предвидения брой зрители. 

В допълнение, преди провеждане на спортното мероприятие е необходимо да се 

осигури възможност за дезинфекция на ръце и недопускане на лица във видимо 

нездравословно състояние, както и стриктен контрол по спазване на въведените 

противоепидемични мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната.  

Във връзка с гореизложеното може да се допусне на Националния стадион „Васил 

Левски“ да се провеждат спортни мероприятия до 30% от капацитета на съоръжението, 

при стриктно спазване и контрол на горепосочените противоепидемични мерки, за което 

предлагам да се извършат промени в горецитираната заповед № РД-01-572 от 07.10.2020г. 
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