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Решение N76 

На редовно заседание на ДАС при НБЛ от 

15.05.2015 г. 

Участват: Иван Евстатиев, Петър Шекеров-Председател и член на 

ДАС 

Дневен ред:По доклад на ДП г-н Владимир Атанасов на срещата 

от НБЛ между отборите на БК Черно море Порт Варна и БК 

Лукойл Академик на 13.05.2015 г. са допуснати следните 

пропуски и нарушения: 

1.”Техническо нарушение на N8 Н.Стоянов от отбора на БК 

Черно море Порт Варна” 

2.” Техническо нарушение на N15 М.Пупович от отбора на 

БК Черно море Порт Варна” 

3.” Техническо нарушение на N7 А.Груев от отбора на БК 

Лукойл Академик” 

4. ”Техническо нарушение на ст.треньора на БК Черно 

море Порт Варна” 

5. ”Техническо нарушение на скамейката на БК Лукойл 

Академик” 

6.”Ст.треньорът на БК Черно море Порт Варна беше 

облечен само с риза и панталон без сако” 

7.”Охраната в залата не се справи напълно със 

задълженията си: 
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  - до скамейката на отбор на БК Черно море Порт Варна и 

до крайната линия към коша на домакините имаше 

цивилни лица от публиката по време на целия мач, макар, 

че бе потърсено съдействие от дежурния представител 

 - освен това в трети период при спряно време три деца от 

трибуната зад секретарската маса свободно прекосиха 

цялото игрище и се преместиха на отсрещната трибуна, 

при което охраната реагира със закъснение и не спря 

децата” 

Решение 1: По точка 1, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Черно море Порт Варна, съгласно чл.34.1 от ДАП с глоба в 

размер на 100 лв. 

Решение 2: По точка 2, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Черно море Порт Варна, съгласно чл.34.3 от ДАП с глоба в 

размер на 200 лв./второ за сезона/ 

Решение 3: По точка 3, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Лукойл Академик, съгласно чл.34.1 от ДАП с глоба в 

размер на 100 лв. 

Решение 4: По точка 4, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Черно море Порт Варна, съгласно чл.35.3 от ДАП с глоба в 

размер на 200 лв./второ за сезона/ 

Решение 5: По точка 5, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Лукойл Академик, съгласно чл.35.3 от ДАП с глоба в 

размер на 200 лв./второ за сезона/ 
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Решение 6: По точка 6, комисията на ДАС наказава отбора на 

БК Черно море Порт Варна, съгласно чл.40.22 от ДАП с глоба 

в размер на 1000 лв. 

Решение 7: По точка 7, комисията на ДАС счита за 

необходимо  БК Черно море Порт Варна да проявява по-

висока взискателност към охраната по време на 

официалните срещи от НБЛ. 

 

 

 

Подписано от: 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 


