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Решение N14 

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 Румен 

Калпакчиев , на срещата от НБЛ между 

отборите на БК Монтана 2003 – БК Хасково 

2012 на 06.12.2014 г. са допуснати следните 

пропуски и нарушения: 

1.”Група почерпени зрители, седнали на 

трибуната зад секретарската маса още от 

самото начало започнаха да обиждат съдиите.В 

началото на втората част, недоволни от 

резултата, започнаха да псуват,крещят и 

плюят.Спрях срещата и направих опит да 

отстрана от залата един видимо нетрезвен 

гражданин и започнаха и мен да 

обиждат.Потърсих съдействие от полицията – 
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почти никаква реакция.След края на втората 

част, подсилена група от зрители 

заплашват,псуват съдиите и мен.Отправят 

нецензурни обидни думи.Поставих на 

полувремето един полицай до секретарската 

маса.След завършване на срещата голяма 

група от зрители заплашват, псуват,плюят. 

Полицията я няма никаква.” 

2.”Не се яви назначения помощник секретар 

поради болест” 

3.”Охраната на срещата – офицер Илиев с 

двама полицаи пристигнаха в залата 3 минути 

преди началото на срещата.” 

 

Решение 1:За допуснати нарушения по т.1, 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 Монтана 

2003 с „Провеждане на 1/една/ домакинска 
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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.  

 

Решение 2:  По точка 2, ДАС счита за 

целесъобразно, БК Монтана 2003 да осигурява 

резервен секретар. 

ДАС препоръчва на БК Монтана 2003 да 

проведе среща с ръководството на МВР за 

осигуряване на оптимален състав от служители 

и увеличена активност към поведението на 

публиката. 

Подписано от: 

Сандра Велчева – Спортен директор на НБЛ 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Иван Сарафов – Член на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 


