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А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Член 1. 

В съответствие с чл. 2, ал. 2, т.8 и чл. 24 от Устава на БФ Баскетбол, Дисциплинарната комисия, като помощен орган на Управителния съвет на БФ 

Баскетбол (УС), следи и налага санкции спрямо поведението и изпълнението на задълженията на отбори, състезатели/ки/, треньори, ръководители, 

съдии, дежурни представители, секретари, информатори, статистици и на всяко друго длъжностно лице, включено в състава на отбор, на БК - 

организатори на проявата и публиката – в случай на нарушаване нормите на поведение преди, по време и след състезанието – официална 

(включена в Държавния спортен календар) или неофициална среща или турнир, обслужвани по заявка и администрирани от органите на БФ 

Баскетбол, както и по всяко друго време.   

Член 2. 

Дисциплинарната комисия на БФ Баскетбол, Техническата комисия на турнира, когато има избрана такава и в случаите на административни 

нарушения – Администраторът на съответното първенство имат право да налагат санкции за допуснати дисциплинарни и административни 

нарушения и общоприетите норми на поведение на всички физически и юридически лица, описани в чл.1 от Дисциплинарните правила (ДП).  

Наложено наказание за дисциплинарни прояви на длъжностно лице и/или състезател, се счита за наказание на физическо лице и се прилага за 

всички видове функции, изпълнявани в един и/или повече баскетболни клубове и представителни отбори. 

Наложено дисциплинарно наказание на БК се отнася за представителния отбор на БК, във връзка или по време на чиято среща е извършено 

дисциплинарното или административното нарушение. 

Член 3. 

За дисциплинарни прояви, независимо дали са били санкционирани от съдиите, виновните лица могат да бъдат наказани съгласно ДП. 

Дисциплинарната комисия се събира от Председателя по доклад, жалба или по предложение на Президента на БФ Баскетбол или член на 

Комисията, за разглеждане на дисциплинарни прояви, установени от: длъжностно лице на срещата, участник в срещата, зрител, деятел, служител 

на спортното съоръжение или охраната, журналист, както и такава информация, официално отразена в медиите. Решенията се обсъждат и взимат 

мотивирано въз основа на представен категоричен, ясен и траен носител на информация, който изрично се посочва в заключителния писмен акт на 

комисията. Анонимни сигнали не се разглеждат.   

Когато в доклада на дежурния представител е вписано нарушение/неизпълнение на задължение (с изключение на случаите, когато са описани 

само технически нарушения),  докладът се изпраща по електронната поща на заинтересованите БК незабавно след получаването му в секретариата 

на БФБ (при турнирни състезания копие от доклада се предоставя на заинтересувания БК от главния съдия)  и преди разглеждането му  от органа 

по чл. 2.  

Заинтересованите лица имат право да подадат писмено възражение до органа по чл. 2 по констатациите на дежурния представител в срок от 24 

часа от уведомяването им за установено нарушение/неизпълнение (при турнирни състезания в срок от 2 часа). 

 

При жалба за дисциплинарни прояви, подадена от БК, за същата е необходимо да се внесе такса в размер на 100лв. 

При наличие на дисциплинарни прояви преди, по време или след срещата, жалбата е необходимо да постъпи в БФ баскетбол до 16 часа след 

завършване на срещата на E-mail office@basketball.bg, като в неработни дни за изпратения доклад или жалба е необходимо да се уведоми 

служител на БФ Баскетбол. 

Член 4. 

Дисциплинарни и административни провинения и всички спорни въпроси, извършени по време на турнирни състезания, се разглеждат и 

санкционират по изискванията на настоящия правилник и нормативните документи на БФ Баскетбол от Техническата комисия на турнира в 



 

 

2 

състав: главният съдия на турнира, 2 членове и 2 подгласници, избрани на техническата конференция или в състав, определен в Правилата за 

провеждане на  съответното състезание. 

Срокът за разглеждане на жалба и/или доклад за дисциплинарно провинение е до четири часа след завършване на срещите за деня. 

При междуобластни, зонални и др. турнири за подрастващи, когато главният съдия не може да сформира техническа комисия, той решава сам 

неотложни въпроси от дисциплинарен характер. Това се отнася само до казуси изискващи важни за следваща среща решения, а именно събиране 

на глобите или приемане решението на оторизиран представител на наказания отбор за лишаване на санкциониран/и участник / ци в една или 

повече срещи. 

Санкциите по чл.11, 12, 21 и 23 се прилагат без изрични решения на Техническата комисия. 

Член 5. 

Писмени жалби и/или доклади за дисциплинарни нарушения при двустранни срещи се разглеждат от Дисциплинарната комисия в тридневен срок 

от регистрирането им в БФ Баскетбол, но не по-късно от 24 часа преди следващата среща по програмата. 

 При двустранни сдвоени срещи и срещи от етапите “Плей-оф”, жалбите и /или докладите се разглеждат до 24 часа след регистрирането им в БФ 

Баскетбол, но не по-късно от четири часа преди началото на следващата среща. При всички случаи на разглеждане на жалби и/или доклади – 

виновната и/или заинтересуваната страна няма право на участие при взимането на решение. 

 Член 6. 

6.1. БК, състезатели и длъжностни лица, придружаващи представителен отбор, които въз основа на ДП са санкционирани с глоба или 

имуществена санкция, са задължени да я заплатят в пълен размер на БФ Баскетбол преди следващата среща, но не по късно от седем дни след 

налагането на наказанието, в случай че следващата среща е след повече от седем дни  от деня на дисциплинарното провинение. 

Заплащането на глобата е възможно да се извърши: 

а) в касата на БФ баскетбол срещу фактура; 

б) чрез банков превод по сметката на БФ Баскетбол в  БДСК BG10STSA93000000024160 . 

в) на дежурния представител или главния съдия срещу разписка, отм. „ с 10% завишаване на размера на глобата“. 

При издаване на фактура от БФ Баскетбол за заплатена глоба – същата се издава на БК или на името на провинилия се: състезател, длъжностно 

лице и други. За глобите, наложени на малолетни и непълнолетни състезатели се издава фактура на името на БК и глобата се дължи от БК. 

В случаите, когато наложената санкция – глоба не е изплатена в посочените по-горе срокове, състезателните права на състезателя и/или треньора 

и/или длъжностното лице се спират до изплащане на задължението. 

БК, наказани с глоба/имуществена санкция в размер над 2000 лв., могат да я заплатят в срок до 15 дни от налагането на наказанието. 

Член 7. 

В случай че наказанието лишаване от състезателни или длъжностни права 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. 

Член 8. 

Длъжностни лица на представителните отбори (ръководители, треньори, лекар, масажист и др.), наказани с лишаване от длъжностни права, могат 

да заемат места след десети ред или на последния ред от местата в спортното съоръжение. 

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 на никой отбор. 

Член 9. 

За всички провинения на длъжностните лица към отборите и състезателите, ръководствата на БК могат да взимат незабавно отношение, за което 

уведомяват писмено веднага дисциплинарната комисия. 
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Член 10. 

Решенията на Дисциплинарната комисия, Техническата комисия или Администратора на съответното първенство подлежат на обжалване пред 

Арбитражната комисия на БФБ в двуседмичен срок от изпращане на уведомлението за постановеното решение по електронната поща. 

Решенията на АК са окончателни и не подлежат на обжалване. 

Не подлежат на обжалване решения, с които се налага глоба или имуществена санкция в размер до 100 лева, лишаване от изпълняване на 

функции/длъжностни права за една среща или до 30 дни. 

 При обжалване на решение пред Арбитражната комисия жалбоподателят заплаща по сметка на БФБ такса в размер на 100 лв., която се връща, ако 

решението бъде отменено. 

 

Б. НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

               ГЛОБА В ЛЕВА:  

ДИСЦИПЛИНАРНО НАРУШЕНИЕ  
А-ГРУПА 

ЖЕНИ  
ПОДРАСТВАЩИ 

Член 11. 

За получено персонално техническо нарушение: 
50 

30 или да не играе 

в една среща във 

възрастта, за която 

е получено 

Член 12. 

За получено персонално дисквалифициращо нарушение състезателят се наказва с глоба, ако по доклад или 

представени доказателства, ДК не наложи по-тежко наказание: 
150 

40 или да не играе 

в две срещи във 

възрастта, за която 

е получено  

Член 13. 

За отправени обидни думи или изявления, уронващи престижа на БФ Баскетбол, БК, длъжностни лица и/или 

състезатели и/или заплахи вкл. пред медиите, в интернет и социалните мрежи и др. и/или неприлични жестове към 

длъжностно лице и/или състезател и/или служебен персонал и/или зрители и/или отбор: 

За отправени вулгарни изрази, обидни думи, заплюване, заплахи и/или неприлични жестове към длъжностно лице 

и/или състезател и/или служебен персонал и/или зрители, както и/или изявления, уронващи престижа на БФ 

Баскетбол, БК, длъжностни лица и/или състезатели, ако по доклад или представени доказателства, Техническата 

комисия или ДК не наложи по-тежко наказание: 

100 50 

Член 13А. 

За провокативно-предизвикателно поведение към длъжностно лице и/или състезател и/или служебен персонал 

и/или зрители, ако по доклад или представени доказателства главният съдия, Техническата комисия или ДК не 

наложи по-тежко наказание: 

150 60  

Член 14. 

За 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 се наказва с глоба, ако по доклад или представени доказателства, Техническата комисия или ДК не 

200 100 



 

 

4 

наложи по-тежко наказание: 

Член 15 

За употреба на физическа сила чрез нанасяне на удари :  

А) срещу съдия на срещата се наказва с глоба  и лишаване от състезателни права за три срещи последователно от 

предстоящите прояви на Националния отбор или БК, ако по доклад или представени доказателства, Техническата 

комисия или ДК не наложи по-тежко наказание. 

Б) срещу длъжностно лице и/или състезател, и/или зрител и/или служебен персонал се наказва с глоба, ако по 

доклад или представени доказателства, Техническата комисия или ДК не наложи по-тежко наказание: 

600 200 

Член 16 

За участие в групов протест и/или отборно неизпълнение на решения на съдия и/или длъжностно лице по време на 

среща, Техническата комисия или ДК наказва всеки състезател от провинилите се:  

150 100 

Член  17 

За навлизане в съблекалнята на 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, Техническата комисия или ДК наказва всеки състезател с:  

200 100 

Член 18 

За изявления с обидни оценки, уронващи престижа на БФ Баскетбол, БК, длъжностни лица и/или състезатели пред 

медиите, в интернет и социалните мрежи и др.  

500 100 

Член 19 

За установена симулативна игра на състезател и/или отбор или доказано договаряне на резултата на срещата или 

при доказана корупция – наказанието е лишаване от състезателни права за срок от две години от датата на 

провинението и/или глоба в размер: 

от 1000  

до 5000 

от 100 

до 300 

Член 20 

На състезатели, допуснали дисциплинарни нарушения, за които ДК е наложила наказание „Лишаване от 

състезателни права”, същите се спират от деня на обявяване на решението от ДК. 

  

В. 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 КОМИСИИТЕ НА БФ 

БАСКЕТБОЛ 

                ГЛОБА В ЛЕВА: 

ДИСЦИПЛИНАРНО НАРУШЕНИЕ  
А-ГРУПА 

ЖЕНИ  
ПОДРАСТВАЩИ 

Член 21 

Длъжностно лице получило техническо нарушение:  
50 50 
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Член 22 

При отсъждане на техническо нарушение на пейката, което се вписва в протокола на името на треньора, 

глобата се заплаща от действителния извършител на нарушението (длъжностно лице, състезател и други). 

  

Член 23 

Длъжностно лице получило персонално дисквалифициращо нарушение, се наказва с глоба, ако по доклад на 

длъжностните лица на срещата или представени доказателства, ДК не наложи по-голямо наказание: 
150  80  

Член 24 

 За отправени обидни думи или изявления, уронващи престижа на БФ Баскетбол, БК, длъжностни лица и/или 

състезатели и/или заплахи вкл. пред медиите, в интернет и социалните мрежи и др. и/или неприлични жестове 

към длъжностно лице и/или състезател и/или служебен персонал и/или зрители и/или отбор: 

500 150 

Член 24А. 

За провокативно-предизвикателно поведение към длъжностно лице и/или състезател и/или служебен персонал 

и/или зрители, освен ако по доклад или представени доказателства главният съдия, Техническата комисия или 

ДК не наложи по-тежко наказание: 

200 200 

Член 25 

За 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, се наказва с глоба, ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-тежко 

наказание: 

400 250 

Член 26 

 За употреба на физическа сила чрез нанасяне на удари: 

А) срещу съдия на срещата, се наказва с глоба и лишаване от длъжностни права за три срещи последователно 

от предстоящите прояви на Националния отбор или БК, ако по доклад или представени доказателства, ДК не 

наложи по-тежко наказание:  

Б) срещу  длъжностно лице и/или състезател, и/или зрител и/или служебен персонал, се наказва с глоба, ако по 

доклад или преставени доказателства ДК не наложи по-тежко наказание. 

600 400 

Член 27 

За участие в групов протест и/или отборно неизпълнение на решение на съдия по време на среща - за всяко 

провинено лице: 

150 100 

Член 28 

А. Длъжностно лице, наредило на отбора да напусне срещата и по тази причина тя е била прекратена, се 

наказва с глоба, ако по доклад или представени доказателства, ДК не наложи по-тежко наказание: 

Б. При повторен случай на напускане на среща и прекратяване участието в игра, представителният отбор на БК 

се изважда от участие в Държавното първенство или Купа България и се налага и глоба в размер на: 

500  

 

 

1000 

200 

 

 

400 
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Член 29 

А. За опит за навлизане в съблекалнята на съдиите без разрешение на дежурния представител или за навлизане 

в съблекалнята на противниковия отбор преди срещата и/или през почивката между 2 и 3 период и/или след 

срещата: 

 

Б. За навлизане в съблекалнята на съдиите без разрешение на дежурния представител или за навлизане в 

съблекалнята на противниковия отбор преди срещата и/или през почивката между 2 и 3 период и/или след 

срещата: 

250 

 

 

 

300 

100  

 

 

 

200  

Член 30 

За тенденциозно поведение и/или опити за договаряне на изхода на среща от длъжностни лица, същите 

подлежат на лишаване от длъжностни права за срок до две години и глоба:  

от 1000 

до 3000 

от 500  

до 1000 

 

Г. НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ НА ЗРИТЕЛИ 

Член 31 

Отговорността за законосъобразното провеждане на всяка среща по баскетбол при спазване на изискванията и установения ред преди, по време и 

след нейното провеждане носи баскетболният клуб – домакин, който е организатор на спортно мероприятие по смисъла на Закона за опазване на 

обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. 

 

Член 32 

За дисциплинарни прояви от зрители – привърженици на гостуващия отбор, се налага санкции, равностойни на тези, предвидени за зрителите на 

баскетболният клуб – домакин. 

Член 33 

За хвърляне на терена на предмети от зрители, в зависимост от броя им и това  дали да опасни или не за здравето на участниците на БК се налага 

имуществена санкция в размер от 100 до 1500лв.  

Член 34 

За нарушаване на установения ред преди, по време или след завършване на среща по баскетбол (навлизане на терена, блокиране на съдийската 

маса, заплахи към длъжностните лица, хвърляне на предмети на терена и/или на територията на спортното съоръжение, опасни за здравето на 

участниците, запалване на трибуната на димки, факли, бомбички, други пиротехнически средства или запалими предмети и/или други 

непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена и извън него), наказанието е провеждане на до 5 срещи пред празни 

трибуни и/или имуществена санкция в размер до 3000лв. 

Член 35 

За саморазправа чрез употреба на физическа сила с длъжностно лице и/или състезател и/или служебен персонал преди, по време или след среща, 

се наказва с провеждане на до 5 срещи пред празни трибуни и/или имуществена санкция в размер до 5000 лв. 

Член 36 

В случай на нанесени повреди на превозно средство на длъжностните лица на срещата, или гостуващия отбор в официална среща, поради 

непредприети мерки от БК-домакин за охраната им на територията на спортното съоръжение, както и в случаите на нанесени повреди на 

превозните им средства поради неосигурена охрана от МВР при напускането на територията на спортното съоръжение и на населеното място – 

БК-домакин се наказва с имуществена санкция в размер на 1500лв. и заплащане на причинените щети на превозните средства. 
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В случаите, когато превозното средство притежава застраховка АВТОКАСКО, БК домакин заплаща разликата от действителните разходи. 

Член 36А 

В случай на нанесени щети на имущество на спортното съоръжение или прилежащата инфраструктура БК се наказва с имуществена санкция в 

размер на до 1500лв. и заплащане на причинените щети. 

 

Д. НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, ДОПУСНАТИ ОТ ГЛАВЕН СЪДИЯ ИЛИ ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, СЪДИИ И 

ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА (СЕКРЕТАР, ИНФОРМАТОР, СТАТИСТИК) 

Член 37 

Главен съдия или дежурен представител или съдия, който не се е явил по назначение на определено състезание без уважителни причини – се 

наказва с лишаване от длъжностни права за срок до три месеца. 

Член 38 

Главен съдия или дежурен представител или старши съдия, който в сроковете, описани в съответните Правила за провеждане на Държавно 

първенство не е въвел от своя профил в сайта на БФ Баскетбол необходимите доклади и информация след приключване на срещата или когато не 

е изпратил в срок на БФ Баскетбол записа на срещата при наличие на дисциплинарни прояви – се наказва с лишаване от длъжностни права за срок 

до три месеца. 

Член 39 (отм.) 

Член 40 

Главен съдия или дежурен представител или старши-съдия, който не отрази в доклада си подробно, точно и обективно неспортсменските прояви, 

дисциплинарните или административни нарушения, извършени от състезатели, треньори, длъжностни лица към представителни отбори, съдии, 

зрители и др. се наказват с лишаване от длъжностни права за срок до три месеца. 

 

Член 41 

Главен съдия или дежурен представител или старши-съдия, който не осигури изпълнението на наложено наказание от дисциплинарната комисия 

на състезатели, длъжностни лица, ръководители на БК, зрители и други, след като са уведомени за наказанието, се наказват с лишаване от 

длъжностни права за срок до три месеца. 

Член 42 

За доказана корупция при ръководството на среща от главен съдия или дежурен представител или съдия, същите се наказват с отнемане на 

длъжностните права за срок до две спортно – състезателни години и за случая се уведомяват органите на прокуратурата. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ И САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ 

СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО 

Чл. 43. За нарушение или неизпълнение на задължения или изисквания на Правилата за провеждане на съответното Държавно първенство на БК се 

налагат от Администратора на съответното първенство следните имуществени санкции в лв.: 

 Административно нарушение 

 
ДП за 

жени 

А група 

жени и 

мъже 

Подрастващи 

1.  Направена официална заявка за участие и отказ от участие след жребия за ДП 3000 3000 500 

2.  Неявяване на отбор за участие в среща без уважителни причини   2000 2000 500 
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3.  Неизправни измервателни уреди и/или съоръжения До 500 До 500 До 50 

4.  4.1.Температура в залата под 16, но над 10 градуса за жени и мъже  

4.2. Непровеждане на среща поради температура в залата под 10 градуса за жени и мъже и под 16 

градуса за подрастващи  (клубът домакин за мъже или жени поема и разноските на гостуващия отбор и 

съдийското обслужване по Правилата за провеждане на държавно първенство, тъй като срещата не 

може да започне по обективни причини) 

400 

 

600 

100 

 

200 

50 

 

100 

5.  Неизпълнение на изискванията за топки за тренировки, разгряване и игра До 600 До 500 30 

6.  Неизпълнение на изискванията относно Резервна скамейка и запазени места, за всяко неизпълнение 300 200 - 

7.  Допуснати  други  лица  на  резервната скамейка (отговорност на ст. треньора) 600 200 30 

8.  Неосигурен лицензиран секретарски апарат, за което е отговорен БК 200 200 50 

9.  Участие на секретарския апарат без еднакво облекло, за което е отговорен БК 200 100 20 

10.  Използване на микрофона от информатора или други лица за призиви, оценки и др. До 400 До 300 50 

11.  Неосигурена охрана от МВР или от лицензирана охранителна фирма на среща за обезпечаване 

сигурността  на участниците и/или неявяване преди срещата или напускане преди края на 

срещата/срещите на координатора по сигурността на БК – за всяка среща: 

До 2000 До 1000 100 

12.  БК домакин, който не постави на видимо място на  всички входове на залата и мястото за продажба на 

билети на „Правила за баскетболната зала“ 
300 200 100 

13.  Закъсняла среща поради неявяване навреме на дежурен лекар или охрана 300 200 20 

14.  Осигуряване на недостатъчна охрана за среща До 800 До 300 50 

15.  Необезпечени условия за водене на компютърна 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 

До 600 До 300 - 

16.  Неосигурено копие на видеозапис на среща на сървъра на БФ Баскетбол след края на срещата и преди 

24:00 ч. на същия ден (видео ъплоуд) 
400 200 - 

17.  Предоставен със закъснение запис при поискване от страна на БФ Баскетбол или дежурния 

представител  
300 100 - 

18.  Неосигурен и/или повреден запис на среща   800 500 - 

19.  Използване на музикални инструменти от публиката в нарушение на Правилата за провеждане на 

Държавно първенство 
До 600 До 400 50 

20.  Пускане на музика по радиоуредбата по време на игра 100 50 20 

21.  Неосигурена или осигурена в нарушение на Правилата за провеждане на Държавно първенство 

тренировка на  гостуващия отбор 
400 200 - 

22.  Неосигурени съблекални с баня за съдиите и/или гостуващия отбор До 600 До 300 - 

23.  Старши треньор и/или треньор, който ръководи официална среща с облекло, в нарушение на Правилата 

за провеждане на Държавно първенство 
500 200 - 

24.  За неизпълнение на чл.7.2. от Официалните баскетболни правила на ФИБА – треньор, непотвърдил 

състав и стартова петорка най-малко 10 мин., преди началния час на срещата 
100 50 20 

25.  Нередовна екипировка 100 50  20 
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а) явяване на състезател от отбор с  екип,  различен от  останалите и/или неотговарящ на  

изискванията на Официалните баскетболни правила на ФИБА, 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 Официалните баскетболни правила на 

ФИБА , за всеки състезател 

 

 

50 

 

 

20 

26.  Необезпечено подсушаване на терена по време на срещата 100 50 20 

27.  Непоставяне на рекламно пано, пано за интервюта или стикер по определения от БФБ ред; за всяко 

непоставено пано или стикер: 
600 300 - 

28.  Дадено интервю от представител на БК непосредствено преди или след срещата, не пред паното за 

интервюта (в случай, че има предоставено такова от БФБ) 
1000 500 - 

29.  Отказ за даване на интервю от представител на БК непосредствено преди или след среща, излъчвана 

пряко по телевизия, с която БФ Баскетбол има сключен договор 
1000 - - 

30.  Неявяване на състезател или треньор, вписан в тимовия лист от последната среща в Официално 

закриване и връчване на наградите  – за всеки състезател и/или треньор 
800 500 50 

31.  Допусната служебна загуба. ДК може да не наложи санкция, при форсмажорни обстоятелства 2000 1000 - 

32.  а) Непредставяне на билети за гостуващия отбор съгласно Правилата за провеждане на Държавно 

първенство; 

 

б) За всяко друго нарушение на Правилата за провеждане на Държавно първенство, свързано с 

продажба на билети 

1000 

 

500 

- - 

33.  Неосигуряване на озвучаване и/или информатор съгласно Правилата за провеждане на Държавно 

първенство 
400 200 100 

34.  Участие в среща с 9 или 8 състезатели за ДП за юноши и девойки до 19г. и под 8 за А група мъже и 

жени за всеки състезател под 10, съответно под 8: 
500 200 100 

35.  Лоша организация на среща като цяло. Старши съдията на срещата има право да спре срещата до 

отстраняване на нередностите или да прекрати срещата. 
До 2000 До 1000 50 

36.  Лоша организация, довела до закъснение или пречки за излъчване на среща, която трябва да се предава 

директно по телевизия, с която БФ Баскетбол има договор. Старши съдията на срещата има право да 

спре срещата до отстраняване на нередностите или да прекрати срещата. 

До 3000 - - 

37.  Недопускане определена от БФ Баскетбол телевизия с ексклузивни права за излъчване на домакински 

мач или допускане на друга телевизия до излъчване на среща без писмено разрешение от БФ Баскетбол: 
15 000 - - 

38.  За включване в тимовия лист на по малко от 5 редовно картотекирани състезатели на възраст до 25г. с 

право да играят за Националния отбор на България – за всеки състезател под 5 
- 1000 - 

39.  Когато БК не заплати съдийските разноски и/или разноските за секретари и/или статистика в брой в 

деня на срещата или по банков път най-късно в първия работен ден след срещата, БК дължи 

съответните разноски, както и имуществена санкция в размер на: 

500 500 100 
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Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 43 

Дисциплинарната комисия и/или УС на БФ Баскетбол имат право заедно или поотделно: 

- При особено тежки нарушения, да налагат наказания за дисциплинарни прояви, включително с лишаване от състезателни или длъжностни 

права за определен брой срещи или за период от време; 

- При повторна проява и/или при изключителни случаи, могат да увеличават санкциите в размер до двоен размер от предвидените максимални 

наказания. 

- При всякакви приятелски срещи и турнири, обслужвани от органи на БФ Баскетбол, да разглеждат евентуалните дисциплинарни прояви в тях 

съгласно изискванията на настоящите ДП и при нужда, да налагат предвидените в него наказания. 

Член 44 

Санкцията за извършено дисциплинарно нарушение от треньор на национален отбор, член на УС или комисии на БФ Баскетбол, се налага в двоен 

размер от предвиденото в ДП наказание за съответното нарушение с изключение на санкцията за извършено техническо нарушение. 

 

Член 45 

Управителният съвет на БФ Баскетбол, при особени случаи на дисциплинарни провинения, си запазва правото да налага и други наказания. 

 

Член 45А 

Санкциите по чл.11,12, 21 и  23 се налагат от съответния администратор на първенството по доклад на дежурния представител без изрични 

решения на Дисциплинарната комисия. 

Член 46 

Дисциплинарни прояви се разглеждат от ДК до 15 дни след сезирането на ДК. 

Член 47 

Задължават се БК – организатори на срещи и/или турнири от Държавните първенства и Купи на България да предприемат срочно необходимите 

мерки за изпълнение на отговорностите произтичащи от Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия (ДВ бр. 

96/2004 г.). 

Член 48 

По предложение на Дисциплинарната комисия, Управителния съвет на БФ Баскетбол ежегодно актуализира размерите на предвидените в 

правилника санкции. 

Настоящите правила са утвърдени с Решение № 12 от11.04.2001 г. на Управителния съвет на БФ Баскетбол и влиза в сила от 25.04.2001 г., 

допълнен и променен с решение № 17 от 07.12.2001 г., № 18 от 11.02.2002 г., № 25 от 12.09.2002 г., № 37 от 01.10.2003 г, № 49 oт 10.12.2004 г., № 

55 oт 09.05.2005 г. , № 59 от 13.09.2005 г. и № 74 от 26.10.2006 г., № 9 от 21.01.2009г.,  No16 от 15.10.2009г., № 20 от 16.02.2010г. и № 33 от 

20.01.2011г, №  22 от 23.10. 2013г., № 29 от 27.03.2014г., №43 от 06.10.2015г., №47/26.01.2016г., №11/ 19.09.2017г., №23/ 25.09.2018г. и №27 

/11.03.2019 г. и 31/09.10.2019г., 54/16.09.2021 г. и 6/28.04.2022 г. 


