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Решение № 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. Иван Вълканов 

   2. Камен Каменов  

3.Мартин Станчев 

за да се произнесе взе предвид следното: 

Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол е сезирана с Жалба 
с № 045/20.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” (по-долу „БК 
„Рилски спортист““), представляван от Борислав Чилингиров, срещу Решение от 
заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната 
баскетболна лига („НБЛ“)от 16.05.2022г., с което на основание чл. 37 т.1 от ДАП на 
НБЛ на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” е наложена имуществена 
санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушаване на установения ред по 
време на среща по баскетбол от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – 
полуфинали) между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, 
проведена на 13.05.2022г.  

 
След като се запозна с обжалваното решение, жалбата на Сдружение „Баскетболен 

клуб Рилски спортист”, 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:  

 
Жалбата на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” е допустима, тъй като 

е подадена в срока по чл. 27 от ДАП на НБЛ, и разгледана по същество е частично 
основателна. 

 
ДАС на НБЛ е разгледал доклад на г-н Борислав Пелтеков - дежурен 

представител на Българската федерация по баскетбол от среща № 1 (плейоф - 
полуфинали) между отборите на БК „Рилски спортист“ и БК „Спартак Плевен”, 
проведена на 13.05.2022г. в гр. Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 
1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно- административните правила (ДАП) на 
НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на 
чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно- административният съвет е наложил на БК „Рилски 
Спортист“ имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 37 
т.1 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред по време на среща по баскетбол 
от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – полуфинали) между отборите на БК 
„Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.05.2022г.  
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За да постанови обжалваното решение, ДАП на НБЛ е приел, че от доклада на 
дежурния представител на БФБ се установявало, че при оставащи 7 (седем) минути и 26 
(двадесет и шест) секунди на втората четвърт, срещата е била временно прекъсната 
поради, това че съдията Калоян Костов е бил заслепен със зелен лазер от фенове на БК 
„Рилски Спортист“ докато е докладвал с жестикулация своето решение пред 
секретарската маса. Според ДАС на НБЛ, това се явява нарушение чл.37 т.1 от ДАП на 
НБЛ. Предвиденото наказание в чл.37, т.1, от ДАП на НБЛ е имуществена санкция в 
размер до 3000 (три хиляди) лева. С оглед характера на установеното нарушение, ДАС 
на НБЛ е наложил на БК „Рилски Спортист“ имуществена санкция в размер на 500 
(петстотин) лева. 

 
Срещу Решението на ДАС на НБЛ е депозирана жалба от БК „Рилски спортист“. 
В жалбата се излагат твърдения, за допуснати противоречия между установената 

фактическа обстановка от ДАС НБЛ и действителната такава. Жалбоподателят твърди, 
че решението на ДАС не съответства на посоченото в доклада на дежурния 
представител, а посоченото в доклада на дежурния представител не отговаря на 
действителната обстановка в посочената ситуация. Жалбоподателят твърди, че срещата 
не е била временно прекъсната, което било видно и от доклада на дежурния 
представител. От приложения видеозапис било видно, че действително зелен лазер е 
осветил лицето на съдията, но това било за части от секундата и не е довело до реакция 
на съдията. Твърди се, че било налице явно несъответствие между тежеста на 
наложеното наказание и извършеното нарушение. Към жалбата са приложени копие от 
Решение от 16.05.2022г. на ДАС на НБЛ, копие от Доклад на дежурния представител, 
Видеозапис /22 сек./ от системата на БФБ /Кее motion/ и документ за платена такса. 
Жалбоподателят моли за отмяна на решението на ДАС на НБЛ. 

От приложения към жалбата Доклад на дежурния представител г-н Борислав 
Пелтеков се установява, че при спряно време за игра след съдийско отсъждане и 7 
минути и 26 секунди преди изтичането на втората четвърт, съдията Калоян Костов е 
заслепен със зелен лазер докато докладва с жестикулация своето решение пред 
секратарската маса. Лъчът бил насочен от трибуната зад секретарската маса, изпълнена 
изцяло от фенове на отбора-домакин.  От доклада на дежурния представител не се 
установява поведението на публиката и в частност осветяването на лицето на съдията 
да е повлияло на служебните му задължения и/или да е довело до спиране на играта. В 
подкрепа на горното е и приложения видеозапис като от същия безспорно се 
установява, че спиране на играта не е било налице.  

Арбитражната комисия към Българската федерация по баскетбол приема, че 
извършване на нарушение на разпоредбите на чл. 37, т. 1 ДАП на НБЛ безспорно е 
налице. Действително, от доклада на дежурния представител на БФБ и приложения 
запис се установява, че лице от публиката използва лазерно с цел да попречи на 
съдията да изпълни служебните си задължения. Констатираното представлява 
нарушение на нормата на чл. 37, т. ДАП на НБЛ. 

Въпреки това, от представения запис и доклад на дежурния представител на БФБ не 
се установява използването на лазер да е довело до спиране на играта. Ето защо, 
наложената санкция се явява прекомерна и същата следва да бъде редуцирана. 
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 Предвид неправилно установена фактическа обстановка, решението на ДАС на 

НБЛ следва да бъде частично потвърдено като на БК „Рилски спортист“ бъде наложена 
санкция в размер на 250 лв.  
 

 Поради гореизложеното Арбитражната комисия при Българската федерация по 
баскетбол 

Р Е Ш И: 
 
 

ОТМЕНЯ Решение от 16.05.2022 г. на ДАС на НБЛ, с което на Сдружение 
„Баскетболен клуб Рилски спортист” е наложена имуществена санкция в размер на 500 
(петстотин) лева на основание чл. 37 т.1 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения 
ред по време на среща по баскетбол от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – 
полуфинали) между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, 
проведена на 13.05.2022г. до размер на санкцията в размер на 250 лв. (двеста и петдесет 
лева). 

В останалата част ПОТВЪРЖДАВА Решение от 16.05.2022 г. на ДАС на НБЛ, с 
което на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” се налага имуществена 
санкция в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). 

 
 
 

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

2.____________________________ 
   / Мартин Станчев / 
   

 
 


