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ОБЩА ЧАСТ  
Глава ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият Дисциплинарно-административен правилник на НБЛ (ДАП) 
определя: видовете нарушения на правилата, нормативните документи на БФБ или 
общоприетите норми на поведение, неизпълнението на предвидени в нормативни 
документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна 
лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от НБЛ; предвидените 
административни мерки и санкции; редът за установяване на административните и 
дисциплинарните нарушения; правилата за налагане на редът за налагането на 
административни мерки и санкции; редът за изпълнение на наложени мерки и 
санкции; отговорните органи, свързани с процесите по установяване на нарушения, 
налагане на мерки и санкции и изпълнението им. 

 

Чл. 2. (1) Разпоредбите на настоящия ДАП се прилагат спрямо: състезатели, длъжностни 
лица, изпълняващи функции в баскетболен клуб (БК) от Националната баскетболна лига 
(НБЛ) - ръководител, член на ръководство на клуб, треньори, включително старши- и 
помощник-треньори, консултант, мениджър, лекар,  
физиотерапевт и  др.  свързани  или  служебни  лица  от БК;  лица, заети  с 
администрирането на баскетболни срещи - дежурни  
представители/комисари/главни съдии, съдии, наблюдатели, оценители, секретари, 
статистици, времеизмервачи, информатори и др.; ръководители на БФБ или нейни 
органи, членове на управителни, контролни или помощни органи на БФБ, зрители, 
клубове – членове на НБЛ и други участници в организирането и провеждането на 
състезания на НБЛ и процесите, свързани с тази дейност.  

(2) ДАП е задължителен за посочените в предходната алинея физически и 
юридически лица. 

(3) (доп. с реш. 17/07.02.2018г. на УС) Разпоредбите на ДАП, включително и 
процедурите за установяване на нарушения и налагане на мерки и санкции, се 
прилагат съответно, ако друг нормативен документ на БФБ, касаещ състезание, 
различно от НБЛ, препраща към ДАП. В тези случаи решението на наказващия орган 
се отнася за съответното състезание.  

 
Чл. 3. (1) БК носят отговорност за поведението на своите ръководители, състезатели, 
свързани или служебни лица, привърженици, както и за всички лица, които 
осъществяват задължения от името на БК.  

(2) БК домакин е отговорен за реда и сигурността, в и около спортното 
съоръжение, 90 минути преди началния час и 60 минути след края на срещата. 

 

 

Чл. 4. При установяване на нарушение и налагане на мерки и санкции органите на 
БФБ се ръководят от правилата на ФИБА и БФБ, действащото законодателство и 
общите принципи на правото. Решения, които се постановяват трябва да бъдат в 
съответствие с духа, принципите и целите на настоящия ДАП. 
 

 

Глава ВТОРА  

ДИСЦИПЛИНАРНО-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ НА НБЛ 
             

              



 
Чл. 5. Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни 
мерки и санкции, се подпомага от дисциплинарно-административен съвет на НБЛ 
(ДАС). 
Чл. 6. ДАС разглежда всички случаи, свързани с: нарушения на правилата, 
нормативните документи на БФБ или общоприетите норми на поведение; 
неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или 
по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на 
баскетболни срещи от НБЛ. 
 
Чл. 7. ДАС се избира от общото събрание на НБЛ, по предложение на Генералния 
Мениджър на НБЛ и по реда на Устройствения правилник на НБЛ и се утвърждава от 
Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (УС на БФБ). 
 
Чл.8. ДАС се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно-
състезателния сезон. 
 
Чл. 9. (1) ДАС се състои от трима члена, единият от които се избира от общото 
събрание на НБЛ и по предложение на Генералния Мениджър на НБЛ за председател 
на ДАС. 
 

(2) Членовете на ДАС не могат да бъдат членове на УС на БФБ, както и на 
управителен или контролен орган на БК от НБЛ или да бъдат свързани по друг начин 
с БК от НБЛ.  
 

(3) Членовете на ДАС трябва да бъдат с високи морални качества.  
 

(4) Членовете на ДАС могат да бъдат преизбирани в ДАС за неограничен брой 
мандати. 
 
Чл. 10. Отношенията между членовете на ДАС и НБЛ/БФБ се уреждат с договор. 

 

Чл. 11.     (1) ДАС осъществява дейността си по реда на настоящия ДАП. 
 

(2) ДАС е постоянно действащ орган. При изтичане на мандата ДАС 
продължава дейността си до избирането на друг състав.  
 

(3) Когато има необходимост, ДАС заседава в определен от председателя на 
ДАС ден и час от седмицата, в офиса на НБЛ или (по изключение) на друго определено 
от председателя на ДАС или Генералния Мениджър на НБЛ място.  
 

(4) ДАС може да взема решения, ако присъстват най-малко двама от членовете. 
По изключение се допуска неприсъствено вземане на решение, ако с неприсъстващия 
член може да се установи пряка телефонна или интернет връзка.  
 

(5) Решенията на ДАС се вземат с мнозинство от най-малко два гласа. Ако 
решение не бъде взето, случаят се разглежда на следващото заседание в пълен 
състав.  
 

(6) За заседанията на ДАС се води протокол, който се подписва от всички 
присъствали членове и водещия протокола, ако не е член на ДАС.  
 

(7) Решенията на ДАС се оформят в писмен вид и трябва да са мотивирани.  
 

(8) Решенията се подписват от присъствалите на заседанието членове.  
 

(9) Прието решение е решение на всички членове на ДАС. Те нямат право да го 
коментират по отношение на лични позиции, проведени дебати и гласуване. 

            

(10) Решенията на ДАС са публични и се оповестяват, непосредствено след 
приемането им, от председателя или друг член на ДАС, с прес-съобщение до 



средствата за масова информация или по друг подходящ начин.  
(11) Член на ДАС няма право да участва в заседание, когато разглежданият 

случай го засяга пряко. В този случай членът на ДАС се замества от лице, посочено от 
Генералния Мениджър на НБЛ.  

(12) (доп. с реш.43/06.10.2015г.) Глоби и имуществени санкции с фиксиран 
размер за нарушения, описани в доклада на дежурния представител се налагат от 
Председателя на ДАС без събиране на комисията; 
 

 

Глава ТРЕТА 
 

ПРОЦЕДУРИ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, 
НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ, САНЦКИИ И ОБЖАЛВАНЕ 

 

 

Раздел І 

ОБЩИ ПРАВИЛА 
 
Чл. 12. НБЛ се представлява пред ДАС от спортния директор или друго лице, посочено 
от Генералния Мениджър на НБЛ. 
 
Чл. 13. Кореспонденцията между ДАС и заинтересованите лица, включително и 
изпращане и получаване на уведомления, призовки и съобщения, става по електронна 
поща, по представени официални електронни адреси.  
Чл. 14. Изпращането на уведомления, призовки и съобщения до състезатели, 
длъжностни или други лица изпълняващи функции в БК от НБЛ, се счита за редовно, 
ако е изпратено на представения пред НБЛ официален електронен адрес на БК. 
 

 

Раздел ІІ  

УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
 
Чл. 15. (1) Установяването на извършеното нарушение или неизпълнение на 
задължение става по доклад на дежурния представител или друго длъжностно лице 
на БФБ. 
 

(2) ДС може да започне процедура по установяване на нарушение/ 
неизпълнение на задължение и налагане на мерки и санкции (да се самосезира) и без 
да има съответен доклад, но при наличие на достатъчно данни за извършено 
нарушение (включително и при публикация в средство за масова информация, 
предоставен видеозапис, жалба или сигнал). 
 
Чл. 16. (пром. с реш. 18/21.02.2018г. на УС) Дежурният представител, незабавно (не 

повече от 20 минути) след завършване на мача, е длъжен да уведоми Мениджър 

Проява на БК-домакин (ръководител или или старши треньор), за установено 

нарушение или неизпълнение на задължение, във връзка с проведения мач. 

Уведомяването за установено нарушение или неизпълнение на задължение 

се вписва от дежурния представител в доклада му. При невъзможност да 

бъде извършено надлежно уведомяване за установено нарушение или 

неизпълнение на задължение, докладът на дежурния представител с 

вписаното нарушение/неизпълнение на задължение, се изпраща на 



заинтересованите лица незабавно след получаването му в секретариата на 

НБЛ. 

Чл. 17. (пром. с реш. 18/21.02.2018г. на УС) При установено не по доклад на дежурен 

представител нарушение/неизпълнение, заинтересованите лица се уведомяват за това 

от ДАС, чрез секретариата на НБЛ, в срок от 24 часа от установяването на 

нарушението/неизпълнението. 

Чл. 18. (пром. с реш. 18/21.02.2018г. на УС) Заинтересованите лица имат право да 

подадат писмено възражение до ДАС по констатациите на дежурния 

представител или в случаите по чл. 17, в срок от 24 часа от уведомяването им за 

установено нарушение/неизпълнение. 

 

 

Раздел ІІІ 
 

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ И САНКЦИИ 
 
Чл. 19. (1) ДАС разглежда установеното нарушение/неизпълнение на първото си 
редовно заседание, но не по-късно от 7 дни след установяване на 
нарушението/неизпълнението. В етап „плей-оф“ на Държавното първенство (ДП) ДАС 
разглежда установеното нарушение/неизпълнение в срок от 24 часа от 
установяването. 
 

(2) При особено важни случаи или по преценка на председателя на ДАС, ДАС 
може да се събере и извънредно.  
 

(3) Не може да бъдат налагани мерки и санкции, ако са изминали повече от 30 
дни от установяване на нарушение/неизпълнение.  
 
Чл. 20. (1) Заседанията на ДАС са закрити. ДАС може да покани и изслуша в 
заседанието заинтересованите лица, които са подали възражения по установеното 
нарушение/неизпълнение. 
 

(2) По своя преценка ДАС може да покани и изслуша в заседанието и други  
лица. 
 
Чл. 21. (1) При изясняване на обстоятелствата и фактите, от значение за 
разглеждания случай, ДАС се позовава на доказателства, представени с доклада на 
дежурния представител. 
 

(2) ДАС обсъжда подадените възражения. 
 

(3) ДАС по своя преценка може да поиска, разгледа и обсъди и допълнителни 
доказателства. 
 
Чл. 22. (1) При установяване на нанесени щети на спортно съоръжение или друго 
имущество от лица по чл. 2, ал. 1, ДАС определя сумата за репариране на щетата от 
БК, която се изплаща от наложената санкция по т.5 от таблица 3 към чл. 37. 
Евентуалните щети надхвърлящи размера, определен от ДАС могат да се претендират 
по съдебен ред. 

 

(2) Редът и начинът за събиране на доказателства по настоящата глава се 
прилагат и по отношение нанесените щети. В случай на претенция за щети на стойност 
над 1000лв. по покана на претендиращия БК между страните се съставя съвместен 
протокол за вида и размера на щетите, като за целта може да се вземе становище на 



независим експерт. При неявяване или отказ да се състави и подпише съвместен 
протокол той се замества от едностранно съставен от претендиращия БК опис на вида 
и размера на щетите. 

 
(3) Изпълнение на решение за обезщетение става по реда на раздел ІV. Решение 

за обезщетение в размер над 5000 лв. се изпълнява в 14-дневен срок от 
постановяването му. 
 
Чл. 23. ДАС разглежда случая в едно заседание. При случай с особена сложност или 
при необходимост от събиране на допълнителни доказателства, разглеждането може 
да продължи най-много в още едно заседание. 
 
Чл. 24. След като приеме, че случаят е изяснен, ДАС на закрито заседание, пристъпва 
към неговото решаване. 
 
Чл. 25.     (1) За всеки разглеждан случай ДАС постановява решение. 
 

(2) Решенията на ДАС се обявяват незабавно след приемането им.  
 

(3) Страните се уведомяват за постановеното решение в деня на 
постановяването на решението.  
 

(4) Протоколът от съответното заседание се изготвя в деня на заседанието.  
 

(5) Мотивите към всяко решение се изготвят най-късно в тридневен срок от 
постановяване на решението и се изпращат в посочения срок до заинтересованите 
лица.  
 

 

Раздел ІV 
 

ОБЖАЛВАНЕ, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА 
ДИСЦИПЛИНАРНО-АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА НБЛ 

 
Чл. 26. Участващите в НБЛ БК декларират, че приемат всички спорове във връзка с 
налагането на административни и дисциплинарни мерки и санкции, да се решават от 
органите на БФБ (включително и НБЛ и органите на НБЛ), по реда и от инстанциите, 
посочени в настоящия ДАП, с окончателно и неподлежащо на обжалване решение. 
 
Чл.27. Решенията на ДАС подлежат на обжалване от страните пред Арбитражната 
комисия на БФБ (АК), в седмодневен срок от изпращане на уведомление за 
постановеното решение. 
 
Чл. 28.  Решенията на АК са окончателни и не подлежат на обжалване. 
 
Чл. 29. (пром. от УС с реш. 42/15.09.2015г) Не подлежат на обжалване решения, с 
които се налага глоба или имуществена санкция в размер до 200 лева, лишаване от 
изпълняване на функции/длъжностни права за една среща или до 30 дни. 
 
Чл. 30. При обжалване на решение на ДАС жалбоподателят заплаща по сметка на БФБ 
такса в размер на 500 лв., която се връща, ако решението бъде отменено. 
 
Чл. 31. (1) Решенията на ДАС влизат в сила с постановяването им, ако не подлежат 
на обжалване. 
 

(2) Решенията на ДАС влизат в сила, ако не бъдат обжалвани в определения 
срок или ако АК потвърди постановеното решение. 
 
Чл. 32. (1) Всички решения на ДАС подлежат на предварително изпълнение, освен 
ако контролната инстанция не реши друго. 
 



(2) Решение на ДАС, с което се налага глоба или имуществена санкция, подлежи 
на изпълнение в 7-дневен срок от постановяването му, като в този срок дължимите 
суми трябва да бъдат преведени по сметката или платени в касата на НБЛ. Всички 
други решения на ДАС подлежат на незабавно изпълнение. 
 

(3) Изпълнението по наложена парична глоба на състезатели, длъжностни 
или други лица, изпълняващи функции в БК от НБЛ, се насочва към БК. 

 
(4) Ако решение на ДАС бъде отменено, платените суми се връщат в 3-

дневен срок от отмяна на решението.  
(5) В случаите, когато наложена парична санкция не е изплатена в 

посочените по-горе срокове, състезателните права или изпълнението на функциите 
на състезателя и/или треньора и/или длъжностното лице се спират, с решение на 
Генералния Мениджър на НБЛ, до изплащане на задължението.   

(6) Неизпълнението в срок на наложена мярка или санкция на БК е основание 
за налагане на служебна загуба, по реда на Наредбата за ДП на НБЛ.   

(7) В случай че наказанието лишаване от състезателни права или лишаване 
от право на изпълнение на функции или лишаване на БК от домакинство за 
определен брой срещи не може да се изпълни до завършването на спортно – 
състезателната година, то изпълнението на наказанието продължава и през 
следващата спортно – състезателна година.   
Чл. 33. (1) Длъжностни лица и лица с ръководни функции в БК, наказани с 
лишаване от длъжностни права, могат да заемат места след десети ред или на 
последния ред от местата в спортното съоръжение.   

(2) Длъжностно лице или състезател, наказани с лишаване от длъжностни 
или състезателни права, до изтичане на наказанието, няма право да седи на пейката 
и да бъде вписан с каквато и да е функция в тимовия лист за официална среща, 
администрирана от БФБаскетбол или НБЛ на никой отбор.  

 
 
 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 
 

Глава ЧЕТВЪРТА 
 

НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСНАТИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Чл. 34. За дисциплинарни нарушения, посочени в к. 2 на Таблица 1, извършени от 
състезатели, се налагат кумулативно мерки и санкции, посочени в к.3, 4 на Таблица 
1: 

      Таблица 1 

Т. Дисциплинарно нарушение Принудителна 

мярка 

Глоба, лв.  

       

1 2 3 4  

1 Получено персонално техническо 
нарушение: 

- 100  
    

2 Получено персонално 

дисквалифициращо нарушение 
Лишаване от 

състезателни  права 
за една среща 

150  
   

       

3 
Получено  второ  и  всяко  следващо 

персонално техническо нарушение в 
рамките на един спортно- 
състезателен сезон от НБЛ 

- 200, за всяко  

  
следващо глобата се 
увеличава със 100лв.  

    
    



4 Отправени вулгарни изрази, обидни 
думи и/или заплюване, заплахи и/или 

неприлични жестове към длъжностно 
лице    и/или    състезател    и/или 
служебен персонал и/или зрители 

Лишаване от 250 
 състезателни права  
 за една среща  
   
   

5 Провокативно-предизвикателно 

Поведение към длъжностно лице 
и/или  състезател,  и/или  служебен 

Персонал, и/или зрители 

- 200 

   
   
   

6 Опит за саморазправа с длъжностно 

лице    и/или    състезател    и/или 
служебен  персонал  и/или  зрители, 
чрез блъскане, дърпане, хващане за 

ръка, дреха, хвърляне по длъжностни 
лица   или   състезател   на   опасни 

предмети,вкл. бутилки и други 

Лишаване от 

състезателни права 
за една среща 

700 

  
  
  
  
  
   

7  Употреба  на  физическа  сила  чрез  

нанасяне на удари :      

а) срещу съдия на срещата:    

          

б)  срещу  длъжностно  лице  и/или  

Лишаване от  

състезателни права  

за три срещи  

Лишаване от  

състезателни права  

  

  

1500 

  

1500   
  

  
  

 8 
  

Участие  в  групов  протест  и/или 

отборно  неизпълнение  на решения на 

съдия и/или длъжностно лице по  

време на среща   

за две срещи  

  

 200 

  

   
   
   

9 Навлизане в съблекалнята на - 500 

 съдиите без разрешение на дежурния   
 представител,  или  за  навлизане  в   
 съблекалнята на    противниковия   
 отбор  преди  срещата  и/или  през   
 почивката между 2 и 3 периоди и/или   

 след срещата      

10 Изявления с обидни оценки, - 1000 

 уронващи престижа на БФ Баскетбол,   
 БК,  длъжностни  лица,  състезатели   
 или   зрители,   пред   медиите,   в   
 интернет и социалните мрежи и др.   

11 Установена симулативна игра или Лишаване от от 1000 

 доказано договаряне на резултата на състезателни права до 5000 

 срещата или при доказана корупция за срок до 2 години  

        



Глава ПЕТА 
 
 

НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСНАТИ ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, 

ИЗПЪЛНЯВАЩИ ФУНКЦИЯ В БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ 
(РЪКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕН НА УС НА БК, СТАРШИ-

ТРЕНЬОР, ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР, КОНСУЛТАНТ, 
МЕНИДЖЪР, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕВТ И ДР.), КАКТО 
И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ДРУГИ 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БФ БАСКЕТБОЛ И НБЛ 

 

Чл. 35. За дисциплинарни нарушения, посочени в к. 2 на Таблица 2, извършени от 
длъжностни лица, изпълняващи функция в баскетболен клуб (ръководител, член на 
УС на БК, старши -треньор, помощник-треньор, консултант, мениджър, лекар, 
физиотерапевт и др.), както и членове на управителния съвет или други ръководни 
органи на БФБ (включително и НБЛ), се налагат кумулативно мерки и санкции, 
посочени в к.3, 4 на Таблица 2: 

 

       Таблица 2 

Т. Дисциплинарно нарушение  Принудителна Глоба, лв  
      мярка   

1  2    3 4  

1 Получено персонално техническо - 100  
 нарушение:       
 При отсъждане на техническо нарушение на    
 пейката, което се вписва в  протокола на    
 името на треньора, санкцията се налага на    
 действителния извършител на нарушението    
 (длъжностно лице, състезател и други)    

2 Получено персонално дисквалифициращо Лишаване от 150  
 нарушение    длъжностни права   

      за една среща   

3 Получено   второ   и   всяко   следващо - 200, за  
 персонално техническо нарушение в   всяко  
 рамките   на   един   спортно-състезателен  следващо  
 сезон от НБЛ:     глобата се  
       увеличава  
       със 100  

       лв.  

4 Отправени  вулгарни  изрази, обидни думи Лишаване от 1000  
 и/или заплюване, заплахи и/или длъжностни права   
 неприлични жестове към длъжностно лице за една среща   
 и/или състезател и/или служебен персонал    

 и/или зрители       
 
 

 



5 Провокативно-предизвикателно поведение - 400 
 към длъжностно  лице  и/или състезател   

 и/или служебен персонал и/или зрители   

6 Опит за саморазправа с длъжностно лице Лишаване от 1000 

 и/или състезател и/или служебен персонал длъжностни права  
 и/или  зрители,  чрез  блъскане,  дърпане, за една среща  
 хващане  за  ръка,  дреха,  хвърляне  по   
 длъжностни лица или състезател на опасни   
 предмети,вкл. бутилки и други     

7 Употреба на физическа сила чрез нанасяне   
 на удари :      
 а) срещу съдия на срещата:   Лишаване от 2000 
      длъжностни права  
      за три срещи  

 б)    срещу    длъжностно    лице    и/или Лишаване от 2000 
 състезател,  и/или  зрител  и/или  служебен длъжностни права  

 персонал:    за две срещи  

8 Участие  в  групов  протест  и/или  отборно - 200 

 неизпълнение на решения на съдия и/или   
 длъжностно лице по време на среща:    

9 

Опит  за  навлизане  в  съблекалнята  
нaсъдиите или  опит  за  навлизане  в 
съблекалнята   на противниковия отбор 
преди срещата и/или през почивката между 

2 и 3 период и/или след срещата: 
- 500 

10 

Навлизане в съблекалнята на съдиите или за    
навлизане    в    съблекалнята    на 
противниковия отбор преди срещата и/или 
през почивката между 2 и 3 период и/или 

след срещата: 
- 

от 500 
до  1500 

11 а) Действия на длъжностно лице или лице с Лишаване от 2000 

 ръководни  функции  в  клуб,  с  които  се длъжностни права  
 нарежда на отбора да напусне срещата и по за срок до 1  
 тази причина тя е била прекратена:  година  

 б) при повторен случай по б. „а“ в рамките   
 на един спортно състезателен сезон:    

      Лишаване от 5000 
      длъжностни права  
      за срок до 4  
      години;  
      Изваждане на  
      отбор от НБЛ  

12 Изявления  с  обидни  оценки,  уронващи - 1000 

 престижа на БФ Баскетбол, БК, длъжностни   
 лица, състезатели или   зрители, пред   
 

 



 медиите, в интернет и социалните мрежи и   
 др.   

13 Установено   симулативно   поведение,   за Лишаване от от 5000 

 тенденциозно   поведение   или   опит   за длъжностни права до 10000 
 договаряне  на  резултата  или  изхода  на за срок от 2 до 4  
 среща или при доказана корупция години  

    
 

 

Глава ШЕСТА 
 

НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСНАТИ ОТ ЗРИТЕЛИ 

 
 

 

Чл. 36. За нормалното провеждане на всяка среща по баскетбол при спазване на 
изискванията и установения ред преди, по време и след провеждането й – 
цялостната отговорност носи баскетболният клуб – домакин, при изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на 
спортни мероприятия (ДВ бр. 96/2004 г.). 

 
Чл. 37. (пром. и доп. от УС с реш. 42/15.09.2015г) За дисциплинарни нарушения, 
посочени в к. 2 на Таблица 3, извършени от зрители, на БК се налагат кумулативно 
мерки и санкции, посочени в к.3, 4 на Таблица 3:  

      Таблица 3 

Т. Дисциплинарно нарушение  Принудителна Имуществена  
     мярка санкция, лв  

1  2   3 4  

1 Нарушаване на установения ред преди, по - до 3000  
 време или след завършване на среща по    
 баскетбол от до две лица (навлизане на    
 терена,  блокиране  на  съдийската  маса,    
 заплахи към длъжностните лица или други    
 непристойни   прояви,   които   създават    
 ненормална обстановка на терена и извън    
 него)       

2 Нарушаване на установения ред преди, по  до 5000  
 време или след завършване на среща по    
 баскетбол от група (повече от две) лица    
 (навлизане   на  терена,  блокиране   на    
 съдийската маса, заплахи към    

 длъжностните лица или други    
 непристойни   прояви,   които   създават    
 ненормална обстановка на терена и извън    

 него)       

2а Нарушаване на установения ред преди, по Провеждане на до 5000  
 време или след завършване на среща по домакински мач   
 баскетбол от група (повече от две) лица пред празни   

 (навлизане   на терена, блокиране   на    

       



 съдийската маса, заплахи към трибуни от 1 до  
 длъжностните лица или други 5 срещи  
 непристойни   прояви,   които   създават   
 ненормална обстановка на терена и извън   
 него) и довело до трайно прекъсване или   

 прекратяване на срещата      

3 Саморазправа чрез употреба на Лишаване от до 5000 

 физическа сила с длъжностно лице и/или домакинство от  
 състезател   и/или   служебен   персонал 2 до 5 срещи  
 преди, по време или след среща  или провеждане  
        на домакински  
        мач пред празни  
        трибуни от 2 до  

        5 срещи  

4 В   случай   на   нанесени   повреди   на - до 1500, като 

 превозно средство на длъжностните лица  извън тази 
 на  срещата,  или  гостуващия  отбор  в  сума БК 

 официална среща, поради непредприети  дължи и 
 мерки от БК-домакин за охраната им на  обезщетение 
 територията на или  около спортното  за нанесените 

 съоръжение,  както  и  в  случаите  на  щети 
 нанесени  повреди   на  превозните   им   
 средства  поради  неосигурена  охрана  от   
 МВР при напускането на територията на   
 спортното  съоръжение  и  на  населеното   

 място.        
5 В случай на нанесени щети на имущество - до 10000 

 на спортното съоръжение или   

 прилежащата инфраструктура:    

6 Хвърляне   на   предмети,   които   целят  500 

 умишлено прекъсване на играта – за всяко   

 прекъсване на играта      

7 Хвърляне на предмети на терена, които не  от 100 

 са опасни за здравето на участниците. За  до 300 
 всеки хвърлен предмет:      

8 За хвърляне на предмети на терена, които  от 500 

 са опасни  за здравето на участниците.  до 2000 

 (монети,   запалки,   и   други   твърди   
 предмети); за всеки хвърлен предмет   

9 Запалване на трибуната преди, по време  до 2000 

 или   след   среща   на   димки,   факли,   
 бомбички, други пиротехнически средства   
 или запалими предмет      

 
Чл. 38. За дисциплинарни прояви от зрители – привърженици на гостуващия отбор, 
се налага санкции, равностойни на тези, предвидени за зрителите на баскетболният 
клуб – домакин. 

 
 
 
 

 



Глава СЕДМА 
 

НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСНАТИ ОТ ГЛАВЕН СЪДИЯ ИЛИ ДЕЖУРЕН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ, СЪДИИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ 
ЛИЦА (СЕКРЕТАР, ИНФОРМАТОР, СТАТИСТИК) 

 

Чл. 39. (1) За дисциплинарни нарушения, посочени в к. 2 на Таблица 4, извършени 
от главен съдия или дежурен представител, съдии и други длъжностни лица 
(секретар, информатор, статистик), на БК се налагат кумулативно мерки и санкции, 
посочени в к.3, 4 на Таблица 4: 

 

         Таблица 4 

Т.  Дисциплинарно нарушение  Принудителна мярка Глоба, лв 

1   2     3 4 

 Дежурен  представител  или  съдия, Лишаване от длъжностни - 

 който не се е явил по назначение на права да срок до 3  
 определено състезание  без месеца  

 уважителни причини       

2 Дежурен  представител или старши Лишаване от длъжностни В размера на 

 съдия, който в срок до 48 часа след права да срок до 3 таксата 
 приключване   на   срещата   не   е месеца (възнаграж- 

 изпратил в    НБЛ  доклад по  дението) за 
 изискванията  на  НБЛ  и  официалния  съответния 
 протокол   на   среща   и/или   при  мач 

 дисциплинарни прояви, не е изпратил   

 на НБЛ/БФБ със запис на срещата   

3 Дежурен  представител или старши- Лишаване от длъжностни В размера на 

 съдия, който не отрази в доклада си права да срок до 3 таксата 

 подробно, точно и обективно месеца (възнаграж- 
 извършените  неспортсменски  прояви  дението) за 
 и   дисциплинарни нарушения от  съответния 

 състезатели,  треньори,  длъжностни  мач 
 лица   към   представителни   отбори,   
 съдии,  зрители  и  др.  и  не  изпълни   
 изискванията на НБЛ       

4 Дежурен  представител или старши- Лишаване от длъжностни В размера на 

 съдия, който не осигури изпълнението права да срок до 3 таксата 
 на  наложено  наказание  от  ДС  на месеца (възнаграж- 
 състезатели, длъжностни лица,  дението) за 

 ръководители на БК, зрители и други,  съответния 
 след като са уведомени за  мач 
 наказанието        

5 Установено тенденциозно  поведение Лишаване от длъжностни от 5000 

 при изпълнение на задълженията или права да срок от 2 до 4 до 10000 
 опит за договаряне на резултата или години  
 изхода  на  среща  или  при  доказана   

 корупция        

          



6 Пропуски  и  грешки,  допуснати  от Лишаване от длъжностни В размера на 
 секретарския апарат права да срок до 1месец таксата 

   (възнаграж- 
   дението) за 
   съответния 

   мач 

7 Неточно  или  непълно  водене   на Лишаване от длъжностни В размера на 

 статистика права да срок до 1месец таксата 
   (възнаграж- 

   дението) за 
   съответния 

   мач 

8 Участие на съдия на среща с различно  300 

 от утвърденото облекло   

9 Участие  на  дежурен  представител  в  300 

 среща  с  неподходящо  облекло  или   
 различно от утвърденото   

10 Участие  в  секретарския  апарат  без  50 

 еднакво   облекло   (ако   такова   е   

 предоставено от БК/НБЛ)   

 

(2) За дисциплинарни нарушения, посочени в т.т. 4-7 и 12 на к. 2 от Таблица 
2, извършени от главен съдия или дежурен представител, съдии и други длъжностни 
лица (секретар, информатор, статистик), на лицето се налагат предвидените в 
съответната разпоредба мерки и санкции. 

 

ГЛАВА ОСМА 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ И 
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНОТО 
ПЪРВЕНСТВО – МЪЖЕ И НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА 

ЛИГА 
 
 

Чл. 40.     (пром. от УС с реш. 42/15.09.2015г и доп. с решение 43/06.10.2015г.)  
За нарушение или неизпълнение на задължения или изисквания на Наредбата за 
Държавното първенство – мъже – Национална баскетболна лига, на БК се налагат 
санкции, посочени в к.3 на Таблица 5: 

 

  Таблица 5 

Т. Дисциплинарно нарушение НБЛ – мъже,  
  имуществена  
  санкция, лв  

    

1 2 3  

1 Направена официална заявка за участие и отказ от участие 25000  

   



2 Неявяване на отбор за участие в среща без уважителни 5000 
 причини      

3 Домакинство  в  спортно  съоръжение,  с  констатирани  и До 2000 

 неотстранени несъответствия от Комисията по  

 материално-техническата база, за всеки мач   

4 Неизправни измервателни уреди и/или съоръжения  До 500 

5 Температура в залата под 16 градуса   500 

6 Неизпълнение на изискванията за наличието на топки и до 1000 

 количка за тренировки, разгряване и игра    

7 Неизпълнение на изискванията на раздел ІІІ, Глава Трета 500 

 от Наредбата – Резервна скамейка и запазени места, за  
 всяко неизпълнение     

8 Допуснати    други    лица    на резервната  скамейка 1000 

 (отговорност на ст. треньора)     

9 Неосигурен  лицензиран  секретарски и статистически  
апарат,  за  което е отговорен БК 

300 

  

10 

Участие на секретарския и статистическия апарат без 
еднакво облекло, за чието предоставяне е отговорен 
БК/НБЛ 300 

     

11 Използване на микрофона от информатора или други лица 500 

 за призиви, оценки и др.     

12 Неосигурена   охрана   от   МВР   или   от   лицензирана до 3000 

 охранителна фирма на среща за обезпечаване сигурността  

 на участниците      

13 Закъсняла среща поради неявяване навреме на дежурен 500 

 лекар или охрана     

14 Осигуряване на недостатъчна охрана за среща  до 1000 

15 Необезпечени   условия   за   водене   на   компютърна до 1000 

 статистика  наживо  съгласно  техническите  параметри  и  
 изисквания и изпращане на данните за статистиката по  
 електронната поща след повече от един час след края на  

 срещата      

16 Неосигурено копие на видеозапис на среща на сървъра на 500 

 БФБаскетбол след края на срещата и преди 24:00 ч. на  

 същия ден (видео ъплоуд)     

17 Предоставен със закъснение запис при поискване от страна 500 

 на БФБаскетбол или НБЛ     

18 Неосигурен и/или повреден запис на среща  1000 

19 Използване  на  музикални  инструменти  от  публиката  в До 1000 

 нарушение на Наредбата     

 Пускане на музика по радиоуредбата по време на игра  100 

20 Неосигурена  или  осигурена  в  нарушение  на  Наредбата 500 

 тренировка на гостуващия отбор     

21 Неосигурени   съблекални   с   баня   за   съдиите   и/или 1000 

 гостуващия отбор     

22 Старши треньор и/или треньор, който ръководи официална 1000 

 среща с облекло, в нарушение на Наредбата   

       
 
 



 

23 За неизпълнение на чл.7.2. от Официалния баскетболен 200 
 

 правилник  –  треньор,  непотвърдил  състав  и  стартова  
 

 петица най-малко 10 мин., преди началния час на срещата  
 

24 Нередовна екипировка   
 

 а) явяване на състезател от отбор с  екип, различен от 
300 

 

 останалите и/или неотговарящ на  изискванията на  

  
 

 Официалния баскетболен правилник, за всеки състезател:  
 

 б) явяване на състезател от отбор с чорапи с различен  
 

 доминиращ цвят от останалите или с друго оборудване  
 

 или екипировка в нарушение на чл. 4.3 и 4.4. от  
 

 Официалния баскетболен правилник , за всеки състезател 
100 

 

   
 

25 Необезпечено подсушаване на терена по време на срещата 100 
 

26 Непоставяне на рекламно пано, пано за интервюта или 1000 
 

 стикер по определения от НБЛ ред; за всяко непоставено  
 

 пано или стикер:   
 

27 Дадено интервю от представител на БК непосредствено 1000 
 

 преди или след срещата, не по определения от НБЛ ред  
 

28 Отказ  за  даване  на  интервю  от  представител  на  БК 1000 
 

 непосредствено преди или след срещата   
 

29 Неизпълнение на изискванията БК да осигури интервюта 1000 
 

 със старши треньорите и минимум двама баскетболисти  
 

30 Неявяване на състезател или треньор, вписан в тимовия 1000 
 

 лист  от  последната  среща  в  Официално  закриване  и  
 

 връчване на наградите на НБЛ – за всеки състезател и/или  
 

 треньор   
 

31 Допусната  служебна  загуба.  ДАС  може  да  не  наложи 5000 
 

 санкция, при форсмажорни обстоятелства   
 

32 Неявяване за участие в “Мача на звездите” на състезател 2000 
 

 или треньор, номиниран  за участие  – за всеки състезател  
 

 или треньор.   
 

33 а) Непредставяне на билети за гостуващия отбор съгласно 2000 
 

 Наредбата;   
 

 б) За всяко друго нарушение на Наредбата, свързано с  
 

 продажба на билети  1000 
 

34 Неосигуряване на озвучаване съгласно Наредбата до 500 
 

35 Неосигуряване на забавления за публиката на полувремето до 500 
 

36 Неучастие на треньор или представител на треньорския до 1000 
 

 щаб на отбор от НБЛ в семинар, организиран от НБЛ или  
 

 БФБ   
 

37 Участие в среща с по-малко от 10 състезатели; за всеки 1500 
 

 състезател под 10:   
 

38 Лоша организация на среща. Старши съдията на До 3000 
 

 срещата има право да спре срещата до отстраняване на  
 

 нередовностите или да прекрати срещата.   
 

39 Лоша организация, довела до закъснение или пречки за До 5000 
 

 излъчване на среща, която трябва да се предава директно  
 

 по  телевизия,  с  която  БФБаскетбол/НБЛ има договор.  
 

23 За неизпълнение на чл.7.2. от Официалния баскетболен 200 
 

 правилник  –  треньор,  непотвърдил  състав  и  стартова  
 



 петица най-малко 10 мин., преди началния час на срещата  
 

24 Нередовна екипировка   
 

 а) явяване на състезател от отбор с  екип, различен от 
300 

 

 останалите и/или неотговарящ на  изискванията на  

  
 

 Официалния баскетболен правилник, за всеки състезател:  
 

 б) явяване на състезател от отбор с чорапи с различен  
 

 доминиращ цвят от останалите или с друго оборудване  
 

 или екипировка в нарушение на чл. 4.3 и 4.4. от  
 

 Официалния баскетболен правилник , за всеки състезател 
100 

 

   
 

   
 

25 Необезпечено подсушаване на терена по време на срещата 100 
 

26 Непоставяне на рекламно пано, пано за интервюта или 1000 
 

 стикер по определения от НБЛ ред; за всяко непоставено  
 

 пано или стикер:   
 

27 Дадено интервю от представител на БК непосредствено 1000 
 

 преди или след срещата, не по определения от НБЛ ред  
 

28 Отказ  за  даване  на  интервю  от  представител  на  БК 1000 
 

 непосредствено преди или след срещата   
 

29 Неизпълнение на изискванията БК да осигури интервюта 1000 
 

 със старши треньорите и минимум двама баскетболисти  
 

30 Неявяване на състезател или треньор, вписан в тимовия 1000 
 

 лист  от  последната  среща  в  Официално  закриване  и  
 

 връчване на наградите на НБЛ – за всеки състезател и/или  
 

 треньор   
 

31 Допусната  служебна  загуба.  ДАС  може  да  не  наложи 5000 
 

 санкция, при форсмажорни обстоятелства   
 

32 Неявяване за участие в “Мача на звездите” на състезател 2000 
 

 или треньор, номиниран  за участие  – за всеки състезател  
 

 или треньор.   
 

33 а) Непредставяне на билети за гостуващия отбор съгласно 2000 
 

 Наредбата;   
 

 б) За всяко друго нарушение на Наредбата, свързано с  
 

 продажба на билети  1000 
 

34 Неосигуряване на озвучаване съгласно Наредбата до 500 
 

35 Неосигуряване на забавления за публиката на полувремето до 500 
 

36 Неучастие на треньор или представител на треньорския до 1000 
 

 щаб на отбор от НБЛ в семинар, организиран от НБЛ или  
 

 БФБ   
 

37 Участие в среща с по-малко от 10 състезатели; за всеки 1500 
 

 състезател под 10:   
 

38 Лоша организация на среща. Старши съдията на До 3000 
 

 срещата има право да спре срещата до отстраняване на  
 

 нередностите или да прекрати срещата.   
 

39 Лоша организация, довела до закъснение или пречки за До 5000 
 

 излъчване на среща, която трябва да се предава директно  
 

 по  телевизия,  с  която  БФБаскетбол/НБЛ има договор.  
 

 
 



 Старши съдията на срещата има право да спре срещата до  
 

 отстраняване на нередностите или да прекрати срещата.  
 

40 Неизпълнение на изискванията на раздел Х, Глава Шеста До 5000 
 

 от Наредбата или нареждане на НБЛ относно телевизионно  
 

 излъчване и телевизионни права  
 

41 Недопускане определена от НБЛ телевизия с ексклузивни 25000 
 

 права за излъчване на домакински мач:  
 

42 
Неизпращане на изявление от двамата треньори и няколко 

300 
 

  
 

 снимки от срещата непосредствено след всеки домакински  
 

 мач  
 

43 
Отказ на треньор да даде изявление след мач 

300 
 

  
 

44 
За отсъствие на упълномощен представител на клуб, член 

250 
 

  
 

 на НБЛ на Общо събрание на НБЛ  
 

45 
За допускане на момент, в който на терена по време на 

игра няма минимум 1 състезател, който има право да играе 

за НО на България и не е придобил българско гражданство 

по натурализация (отговорността е на старши треньора) се 

налага служебна загуба. 

 

 

Служебна 
загуба 

 

Това нарушение  официално се установява след мача и 

тогава се налага служебна загуба.  

 

БК получил  служебна загуба по в етап Плей-оф не губи 

автоматично серията, а само конкретната среща  
 

За отсъствие 
на 
упълномощен 
представител 
на клуб, член 250 

46 

1. За неназначен Мениджър Проява и/или неизпълнение на 

задълженията на Мениджър Проява съгласно 

предоставени  инструкции относно задълженията му 

преди, по време на и след срещата на БК домакин, 

упоменати в Наредбата на НБЛ 

2. При повторно нарушение по този член 
    

47 

За неосигуряване на основна и второстепенна (помощна) 

постоянна  интернет   връзка, подходящи за нуждите на 

компютърната статистика в залата 
500   300 

48 

За неспазване на изискването официалните афиши да са по 

дизайн, одобрен от НБЛ 
500    

49 

За непредоставени индивидуални и отборна снимки по 

изискванията и  в упоменатите от Наредбата на НБЛ 

срокова, а именно при картотекиране на състезатли (важи 

и за всеки допълнително картотекиран състазател след 

първоначална картотека) 
500 

 
 
  250 

500 

   1500 



50 

1. При неизпъленени на маркетинговата, медийната и 

комуникационната стратегия от страна на лицето, което 

от името на БК отговаря това или при неназначено 

такова лицею 

2. При повторно нарушение по този член 
    

51 

При неорганизиране ма Медиен Ден съгласно наредбата на 

НБЛ 
     1000   

на НБЛ на 
Общо 
събрание на 
НБЛ  

52 
При отказ за участие в СуперКупата на България 

Служебна 
загуба и глоба 

5000 лева 

53 

За неучастие на БК в инициативи, кампании и проекти на 

НБЛ, свързани с промотирането на НБЛ, спонсорски 

активации и маркетинг стратегията 
1500 

54 

При неспазване на член чл. 24а от Наредбата на НБЛ и/или 

преждевременно напускане на организираната от НБЛ 

охрана 
1000 

 

Чл. 47. (1) (доп. от УС с реш. 42/15.09.2015г) ДАС и/или УС на БФ Баскетбол имат 
право, заедно или поотделно, при особено тежки нарушения или при случаи, които 
не са регламентирани в ДАП, да налагат и други наказания за дисциплинарни 
прояви, включително с лишаване от състезателни или длъжностни права за 
определен брой срещи или за период от време.  

(2) При повторна проява или при изключителни случаи, ДАС или УС на БФБ 
могат да увеличават санкциите в размер до двоен размер от предвидените 
максимални наказания. 

 

Чл. 48. Санкцията за извършено дисциплинарно нарушение от треньор на 
национален отбор, член на УС или други органи на БФ Баскетбол, се налага в двоен 
размер от предвиденото в ДАП наказание за съответното нарушение, с изключение 
на санкцията за извършено техническо нарушение. 

 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Разпоредбите на Дисциплинарния правилник на БФБ не се прилагат по 
отношение на нарушения/неизпълнения, мерки, санкции и процедури, предвидени 
в настоящия ДАП.  
§ 2. Дисциплинарната комисия на БФБ може да наложи наказание, ако такова не 
бъде наложено от ДАС или да наложи допълнително такова.  
§ 3. Настоящият Дисциплинарно-административен правилник е приет от Общото 
събрание на НБЛ, с Решение №5/17.08.2014г. променен и допълнен с Решение 
6/11.09.2015г. и решение 7/02.10.2015г.  
§ 4. Настоящият Дисциплинарно-административен правилник е утвърден от УС на 
БФБ с Решение № 34/24.08.2014г. и променен и допълнен с Решение 
42/15.09.2015г. и решение 43/06.10.2015г. и Решение 12/10.10.2017г.и Решение 
14/22.11.2017г. 

  500 

    1000 


