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Решение N87 

На редовно заседание на ДАС при НБЛ от 

05.06.2015 г. 

Участват: Иван Евстатиев, Петър Шекеров,Иван Сарафов-

Председател и членове на ДАС 

Дневен ред:По доклад на ДП г-н Любомир Амиорков на срещата 

от НБЛ между отборите на БК Лукойл Академик и БК Балкан на 

01.06.2015 г. са допуснати следните пропуски и нарушения: 

1.” Техническо нарушение на N21 П.Стаменкович от 

отбора на БК Балкан” 

2.” Техническо нарушение,след официално 

предупреждение,на скамейката на БК Балкан” 

3.”Техническо нарушение на N14 В.Павич от отбора на БК 

Балкан” 

4.”Техническо нарушение на N11 Д.Браун от отбора на БК 

Лукойл Академик” 

5.”Хвърлена съдийска свирка на терена от сектора с 

публиката зад скамейката на отбора-гост” 

Решение 1:  По точка 1,на основание чл.34.1 от ДАП, 

комисията на ДАС наказва П.Стаменкович от отбора БК 

Балкан с глоба в размер на 100 лв, като средствата да се 

удържат от таксата участие на БК Балкан, съгласно чл.32.3 от 

ДАП. 
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Решение 2:  По точка 2,на основание чл.34.3 от ДАП, 

комисията на ДАС наказва скамейката на отбора на БК 

Балкан, с глоба в размер на 200 лв/второ за сезона/, като 

средствата да се удържат от таксата участие на БК Балкан, 

съгласно чл.32.3 от ДАП. 

Решение 3:  По точка 3,на основание чл.34.3 от ДАП, 

комисията на ДАС наказва В.Павич от отбора на БК Балкан, с 

глоба в размер на 200 лв/второ за сезона/, като средствата 

да се удържат от таксата участие на БК Балкан, съгласно 

чл.32.3 от ДАП. 

Решение 4:  По точка 4,на основание чл.34.3 от ДАП, 

комисията на ДАС наказва Д.Браун от отбора на БК Лукойл 

Академик, с глоба в размер на 200 лв/второ за сезона/, като 

средствата да се удържат от таксата участие на БК Лукойл 

Академик, съгласно чл.32.3 от ДАП. 

Решение 5:  По точка 5,на основание чл.37.8 от ДАП:”За 

хвърляне на предмет на терена,опасен за здравето на 

участниците” – метална свирка, комисията на ДАС наказва 

отбора на БК Балкан, с имуществена санкция в размер на 

1000 лв, като средствата да се удържат от таксата участие на 

БК Балкан, съгласно чл.32.3 от ДАП. 

 

 

Подписано от: 

Иван Евстатиев-Председател на ДАС 

Петър Шекеров – Член на ДАС 

Иван Сарафов  - Член на ДАС 


