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РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1 /25.05.2022 г. 

Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол на редовно 
заседание, проведено на 25.05.2022г. в състав: 

Председател: Янко Стоянов 

Членове:       1. Камен Каменов  

2. Мартин Станчев 

за да се произнесе взе предвид следното: 
Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол е сезирана с 

Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан” (по-долу 
„БК „Балкан““), представлявано от Сашко Везенков, срещу Решение от заседание на 
Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната баскетболна лига 
(„НБЛ“) от 16.05.2022г., с което на основание на основание чл.37 т. 3 от 
Дисциплинарно-административния правилник („ДАП“) на НБЛ за зрителска 
саморазправа чрез употреба на физическа сила с длъжностно лице в среща № 4 
(Плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски“, проведена на 
14.05.2022 г., на отбора домакин е наложена имуществена санкция в размер на 1000 
(хиляда) лева и провеждане на следващите 2 (две) домакински срещи на клуба пред 
празни трибуни. 

В жалбата се твърди, че не бил осъществен състава на посочената в решението на 
ДАС на НБЛ норма на чл. 37, т.3 от ДАП на НБЛ „Наказания за дисциплинарни 
нарушения, допуснати от зрители“ . Жалбоподателят твърди, че в доклада за инцидент 
на дежурния представител на срещата София Тошкова Масларова на база, на който е 
взето решението от ДАС на НБЛ за налагане на принудителна мярка за провеждане на 
2 (два) домакински мача пред празни трибуни, погрешно е посочено, че нарушението е 
извършено от привърженик на БК „Балкан“. 

Жалбоподателят твърди, че лицето, което участва в инцидента, не е зрител, а 
служебно лице - служител в Общинско предприятие „Балкан“, което стопанисва всички 
спортни обекти в град Ботевград, в това число „Арена Ботевград“. Жалбоподателят е 
приложил видеозаписи от охранителните камери, от които се установява, че лицето 
извършило нападението над съдията Стефан Стефанов е Цветан Константинов 
Барбушев, като същият е служител от 2017 г. в Общинско предприятие „Балкан“, а от 
01.04.2022 г. изпълнява длъжността „Управител на закрит плувен басейн“. В подкрепа 
на твърденията си жалбоподателят е приложил трудов договор на лицето Цветан 
Константинов Барбушев, заповед за извършване на допълнителна работа по посрещане 
на гости и длъжностни лица на служебен вход в „Арена Ботевград“ на 12 и 14.05.2022 
г., писмени обяснения от Цветан Константинов Барбушев, дисциплинарно наказание на 
Цветан Константинов Барбушев  и доклад за срещата на дежурния представител София 
Тошкова Масларова. Твърди, че доколкото саморазправа чрез употреба на физическа 
сила с длъжностно лице била извършена от лице, на което се твърди да са възложени 
представителни функции, то не бил осъществен състава на чл.37 от ДАП на НБЛ. 
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След като се запозна с обжалваното решение, жалбата на Сдружение 

„Баскетболен клуб Балкан”, приложенията към нея и доклада на дежурния 
представител, и след проведени обсъждания, Арбитражната комисия при Българската 
федерация по баскетбол приема за установено от фактическа и правна страна 
следното:  

 
Посочената по-горе жалба на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан” не отговаря 

на изискванията предвидени в чл. 5, ал. 3, б. „Д“, от Правилника за работата на 
Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол, а именно: липсва 
подпис на жалбоподателя. От служебно направена справка по партидата на Сдружение 
„Баскетболен клуб Балкан”, вписано в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 131176435, със седалище и адрес на 
управление в гр. Ботевград 2140, Спортна зала „Балкан“, се установява, че същото се 
представлява заедно и поотделно от г-н Теодор Николаев Пеев и г-н Михаил Пламенов 
Михайлов – както към 19.05.2022 г., така и до настоящия момент. Същевременно, с 
Жалба с № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан” е подписана от 
Сашко Михайлов Везенков, който въпреки отбелязването, че е „изпълнителен 
директор“, е лице, което не разполага с представителна власт. Доколкото към жалбата 
не е приложено и пълномощно, с което Сашко Михайлов Везенков е упълномощен да 
представлява Сдружение „Баскетболен клуб Балкан”, то на основание чл.5 от 
Правилника за работата на Арбитражната комисия при Българската федерация по 
баскетбол жалбата следва да бъде върната като нередовна. 

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че Арбитражната комисия при 
Българската федерация по баскетбол не споделя изводите на жалбоподателя по 
отношение на служебната зависимост на лицето Цветан Константинов Барбушев и БК 
„Балкан“. В хода на производството от дежурния представител на срещата София 
Тошкова Масларова са изискани и представени тимов лист на БК „Балкан“ и протокол 
от секретарската маса, от които е видно, че лицето Цветан Константинов Барбушев не е 
посочен като длъжностно лице, свързано с провеждането на мача. На следващо място, 
същият не е сред лицата изброени в предвижданията на чл. 35 ДАП. Следва да се 
отбележи, че нито съдиите, нито дежурният представител на срещата разполага с 
нормативно установени правомощия да изисква информация и идентифицира лица, 
находящи се в спортното съоръжение, след каквато идентификация би могло 
евентуално да се направи извод за това с какво качество разполага лицето, извършило 
нарушението. 

Видно от приложения от жалбоподателя видеозапис, извършеното се отличава с 
изключителна дързост, същото е преднамерено и предварително обмисляно.  

 

Поради гореизложеното Арбитражната комисия при Българската федерация по 
баскетбол 
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РАЗПОРЕЖДА: 

ВРЪЩА КАТО НЕРЕДОВНА Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение 
„Баскетболен клуб Балкан”, подписана от Сашко Везенков, срещу Решение от 
заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната 
баскетболна лига („НБЛ“) от 16.05.2022г., с което на основание на основание чл.37 т. 3 
от Дисциплинарно-административния правилник („ДАП“) на НБЛ за зрителска 
саморазправа чрез употреба на физическа сила с длъжностно лице в среща № 4 
(Плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски“, проведена на 
14.05.2022 г., на отбора домакин е наложена имуществена санкция в размер на 1000 
(хиляда) лева и провеждане на следващите 2 (две) домакински срещи на клуба пред 
празни трибуни, поради това че същата не отговаря и на изискванията предвидени в чл. 
5, ал. 3, б. „Д“, от Правилника за работата на Арбитражната комисия при Българската 
федерация по баскетбол. 

ПРЕКРАТЯВА производството по Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на 
Сдружение „Баскетболен клуб Балкан”, подписана от Сашко Везенков, срещу Решение 
от заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната 
баскетболна лига („НБЛ“) от 16.05.2022г. 

Жалбата да бъде върната на жалбоподателя.  

 
 
 
Председател:__________________________ 
                                  / Янко Стоянов / 
 
 
Членове: 1.____________________________ 
   / Камен Каменов / 
 
 

2.____________________________ 
   / Мартин Станчев / 


