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Решение N13 

На редовно заседание на ДАС при НБЛ от 

10.12.2014 г. 

Участват: Сандра Велчева – Спортен директор 

НБЛ, Иван Евстатиев, Иван Сарафов, Петър 

Шекеров-Председател и членове на ДАС 

Дневен ред:По доклад на ДП г-н Любомир 

Амиорков , на срещата от НБЛ между отборите 

на БК Дунав Русе – БК Нефтохимик 2010 на 

06.12.2014 г. са допуснати следните пропуски и 

нарушения: 

1.”Еднакви сигнали за край на 24 секунди и 

отделните части за игра.” 

2.”Техническо нарушение на N8 Т.Баич от 

отбора на БК Дунав Русе.” 

3.”Изключително арогантно поведение на 

публиката към съдийската тройка и дежурния 

представител по време и след края на срещата, 

състоящо се от непрестанни обидни 
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квалификации, нецензурни изрази и агресивни 

жестикулации.” 

 

Решение 1:   За допуснати пропуски и 

нарушения по т.1 , след предупреждение с 

решение N 10 от 25.11.2014 г,на основание 

чл.40.4 от ДАП, комисията на ДАС наказва БК 

Дунав Русе с глоба в размер на 100 лв 

Решение 2:За допуснати нарушения по т.2, на 

основание чл.37.2 от ДАП:”За нарушаване на 

установения ред по време и след завършване 

на срещата от страна на публиката с отправени 

заплахи към длъжностните лица и други 

непристойни прояви,които създават 

ненормална обстановка” наказва БК Дунав 

Русе с „Провеждане на 1/една/ домакинска 

среща пред празни трибуни” и глоба в размер 

на 1000 лв. 

ДАС препоръчва на ръководството на БК Дунав 

Русе да използва органите на МВР за охрана, с 

оглед осигуряването на по-добър ред и условия 

за провеждане на срещите от НБЛ.  
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Решение 3:Техническо нарушение на N8 

Тамара Баич-100 лв 

 

 

 

 

Подписано от: 

Сандра Велчева – Спортен директор на НБЛ 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Иван Сарафов – Член на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 

 

 

 


