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Решение N17 

На редовно заседание на ДАС при НБЛ от 

18.12.2014 г. 

Участват:  Иван Евстатиев,  Петър Шекеров-

Председател и член на ДАС 

Дневен ред: По доклад  и рапорт за инцидент 

на ДП г-н Желчо Генов , на срещата от НБЛ 

между отборите на БК Хасково 2012 – БК 

Нефтохимик 2010 на 13.12.2014 г. са допуснати 

следните пропуски и нарушения: 

 1.„Сигналът за 24 секунди и за край на срещата 

не се различават” 

2.”Две технически нарушение на скамейката на 

БК Хасково 2012” 

3.”В тази зала, с тази публика би трябвало 

охраната да е от МВР” 
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4.”След края на срещата част от публиката, 

която през цялото време се държа арогатно и 

невъзпитано (псуваше и плюваше съдиите) 

нахлу на терена с цел да се саморазправи с 

тях.До организирано напускане на съдиите 

през авариен изход, някои от тях получиха 

удари от феновете” 

Решение 1: По т.1, след предупреждения и 

срок за отстраняване на дефектите – сигналите, 

същият пропуск е наказан с решение N 9 и N 

11,съответно с глоби в размер на 200 лв и 300 

лв. 

Тъй като е залата е общинска, ДАС дава срок за 

отстраняване на дефектите до 16.01.2015 г. 

Решение 2: По т.2, се налага глоба в размер на 

300 лв (първо техническо – 100 лв, второ 

техническо – 200 лв) 
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Решение 3:По т.4, въз основа на получените 

доклади от съдиите на срещата се доказва, че 

при напускане на залата върху всеки от тях са 

нанесени удари от феновете.  

На основание чл.37.3 от ДАП:”За допусната 

саморазправа чрез употреба на физическа сила 

върху длъжностни лица”, ДАС наказва БК 

Хасково 2012 с „Провеждане на 2/две/ 

домакински срещи пред празни трибуни” и 

глоба в размер на 2000 лв. 

 

 

 

Подписано от: 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 


