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I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящите Дисциплинарни правила на ББЛ Б група (ДП) определят: 

a) видовете нарушения на правилата, нормативните документи на ББО и 

БФБ или общоприетите норми на поведение, неизпълнението на 

предвидени в нормативни документи на ББО и БФБ задължения, при 

или по повод участие в Българска Баскетболна Лига (ББЛ) или 

провеждане на баскетболни срещи от ББЛ Б група;  

b) предвидените административни мерки и санкции;  

c) редът за установяване на административните и дисциплинарните 

нарушения; 

d) правилата за налагане и редът за налагането на административни 

мерки и санкции; 

e) редът за изпълнение на наложени мерки и санкции; 

f) отговорните органи, свързани с процесите по установяване на 

нарушения, налагане на мерки и санкции и изпълнението им 

2. Разпоредбите на настоящите ДП се прилагат спрямо: състезатели, 

длъжностни лица, изпълняващи функции в баскетболен клуб (БК) 

участник в Българска баскетболна лига (ББЛ) - 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 ББЛ и други участници в организирането и 

провеждането на състезания на ББЛ и процесите, свързани с тази 

дейност. 

a) ДП са задължителни за посочените по-горе физически и юридически 

лица 
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b) Решенията на наказващия орган, с който се налагат наказания, 

санкции или мерки, се отнасят за всички състезани от съответния 

сезон в ББЛ, независимо във връзка с кое състезание са приети. 

c) Решенията на наказващия орган се изпълняват в хронологична 

последователност, независимо във връзка с кое състезание са приети 

3. 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. 

4. При установяване на нарушение и налагане на мерки и санкции, 

органите на ББО 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 ДП. 

5. Дисциплинарната комисия към ББЛ, като помощен орган на 

Управителния съвет на ББО, следи и налага санкции в ДП на Българска 

баскетболна лига (ББЛ) Б група, спрямо ДП установени в настоящия 

документ. 

6. Дисциплинарната комисия на ББО 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. 

7. За дисциплинарни прояви, независимо дали са били санкционирани от 

съдиите, виновните лица могат да бъдат наказани съгласно ДП.  

8. Дисциплинарната комисия (ДК) се събира от Председателя по доклад, 

жалба или по предложение на Администратора на първенството 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.  
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a) 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; 

b) Анонимни сигнали не се разглеждат; 

c) 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 ББО и преди разглеждането 

му от ДК. 

d) При жалба за дисциплинарни прояви, подадена от БК, за същата е 

необходимо да се внесе такса в размер на 100лв; 

e) При наличие на дисциплинарни прояви преди, по време или след 

срещата, жалбата е необходимо да постъпи на E-mail 

bbobasketball@gmail.com, най-късно до 24 часа след завършване на 

срещата. 

9. 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 

ББО, преди следващата среща. Заплащането на глобата е възможно да 

се извърши: 

a) чрез банков превод по сметката на ББО в ПИБ  

BG61FINV91501016728002; 

b) на представителя на ББО в залата, срещу разписка; 

10.  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. 

mailto:bbobasketball@gmail.com
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II. НАКАЗАНИЯ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНИ 

НАРУШЕНИЯ 

11.  За отсъдено техническо нарушение на състезател, треньор или 

длъжностно лице - глоба в размер на 30 лв. или губи права за една 

среща на отбора си. Клуба, в чийто състав е картотекиран наказания 

състезател има право да избере кое от двете наказания да бъде 

изпълнено. В случай, че клубът реши състезателят да пропусне една 

среща, то задължително срещата трябва да бъде следващата 

насрочена след извършването на нарушението. 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). 

12.  За отсъдено персонално дисквалифициращо нарушение на 

състезател, треньор или длъжностно лице, ако по доклад или 

представени доказателства, ДК не наложи по-тежко наказание - глоба в 

размер на 80 лв. или да пропусне две срещи на отбора си. Клубът, в 

чийто състав е картотекиран наказания състезател има право да избере 

кое от двете наказания да бъде изпълнено. В случай, че клубът реши 

състезателят да пропусне две срещи, то задължително те трябва да бъдат 

следващите насрочени след извършването на нарушението.  

13.  Санкциите по чл. 12 и 13 се прилагат без изрични решения на ДК ако по 

доклад или представени доказателства, ДК не е нужно да наложи по-

тежко наказание. 

14.  За получени 4 технически нарушения от един състезател или треньор в 

рамките на една спортно състезателна година – губи състезателни 

права за 2 срещи. Тези 2 срещи трябва да бъдат следващите насрочени 

след отсъденото четвърто техническо нарушение. 

15.  За получено четвърто персонално дисквалифициращо нарушение на 

състезател или лице част от персонала на скамейката на отбора в 
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рамките на спортно състезателната година, виновното лице се 

отстранява от участие в първенството на ББЛ до края на сезона. 

16.  За отсъдено дисквалифициращо нарушение на състезател поради 

извършени две неспортсменски нарушения (съгласно чл. 37.2.3 от 

Официалните баскетболни правила) или две технически нарушения 

(съгласно чл. 36.3.3 от Официалните баскетболни правила), или 1 

техническо и 1 неспортменско, или на треньор поради извършени две 

лични или три технически нарушения, от които може да е едно лично 

(съгласно чл. 36.3.4 от Официалните баскетболни правила), не се 

налагат наказанията по чл.13. Също така тези дисквалифициращи 

нарушения не влизат в броя на дисквалифициращите нарушения по чл. 

16. 

17.  При употреба на цинични/обидни думи/жестове към длъжностни лица, 

състезатели и/или зрители преди, по време или след баскетболната 

среща, ако по доклад или представени доказателства ДК не наложи по-

тежко наказание - виновното лице се наказва с лишаване от 

състезателни/длъжностни права от една до три срещи и/или глоба в 

размер от 50 до 150 лева. 

18.  При отправяне на заплахи към длъжностни лица (съдии, организатори), 

състезатели и/или зрители преди, по време или след баскетболната 

среща - виновното лице се наказва с лишаване от 

състезателни/длъжностни права от две до четири срещи и/или глоба в 

размер от 100 до 200 лева. 

19.  При опит за саморазправа, включващ физически контакт (хващане, 

блъскане), плюене, замерване и т.н. към длъжностни лица (съдии, 

организатори), състезатели и/или зрители преди, по време или след 

баскетболната среща виновното лице се наказва с лишаване от 

състезателни/длъжностни права от пет до осем срещи и/или глоба в 

размер от 200 до 400 лева. 

20.  При отправяне на удар(и) по състезатели и/или зрители преди, по време 

или след баскетболната среща виновното лице се наказва с глоба в 
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размер на 500 лева и се отстранява от първенството на ББЛ до края на 

сезона. В случай, че вече са изиграни половината от срещите през 

съответния сезон, по решение на ББЛ, наказанието може да се 

продължи със забрана за участие в (част от) първенството на следващия 

сезон.  

21.  При отправяне на удар(и) по длъжностни лица (съдии, организатори) 

преди, по време или след баскетболната среща виновното лице се 

наказва с глоба в размер на 500 лева и се отстранява от първенството 

на ББЛ до края на сезона. В случай, че вече са изиграни половината от 

срещите през съответния сезон, по решение на ББЛ наказанието може 

да се продължи със забрана за участие в (част от) първенството на 

следващия спортносъстезателен сезон. 

22.  При извършване на нарушения на Правилата за провеждане на ББЛ Б 

група и на настоящия правилник от страна на лице, картотекирано като 

член на отбор, когато то присъства на баскетболна среща от 

първенството на ББЛ в качеството си на зрител, лицето подлежи на 

наказания съгласно изискванията на членове от 18 до 22 включително. 

23.  За участие в групов протест и/или отборно неизпълнение на решение на 

съдия и/или длъжностно лице по време на среща, ДК наказва всеки 

състезател от провинилите се с глоба в размер на 100 лв. 

24.  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, ДК наказва всеки състезател с глоба в размер на 100 лв. 

25.  За изявления с обидни оценки, уронващи престижа на ББО, ББЛ, БФ 

Баскетбол, БК, длъжностни лица и/или състезатели пред медиите, в 

интернет и социалните мрежи и други – глоба в размер на 200 лв. 

26.  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 
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две години от датата на провинението и/или глоба в размер от 500 до 

2000 лв. 

27.  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 в размер от 500 до 2000 

лв. 

28.  За нарушаване на установения ред от зрители преди, по време или 

след завършване на среща по баскетбол (хвърляне на предмети на 

терена, 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), на БК се налага имуществена санкция в размер от 100 до 

2 000 лв. 

29. Завършване на среща със служебен резултат или преиграване на 

същата, по никакъв начин не отменя налагането на наказания за 

извършени технически или дисквалифициращи нарушения, както и 

наказания наложени по предходните членове от правилника. 

30.  В случай, че отбор се яви в залата преди началото на предстояща 

среща със 7 или 6 състезателя готови за игра, мачът може да се състои, 

но отборът дължи глоба в размер на 50 лв  за всеки състезател под 

минималната задължителна бройка от 8. 

31. В случай, че отбор се яви в залата преди началото на предстояща среща 

с по-малко от 6 състезателя готови за игра, мачът не може да се състои, 

като на същия отбор се записва служебна загуба и глоба в размер на 

280 лв. 

32.  В случай, че бъде доказано участие в среща на състезател, който не е 

коректно картотекиран спрямо глава VII и VIII от Правилата за 



               БЪЛГАРСКА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА               

 

 

 

9 

провеждане на ББЛ Б група за сезон 2020/2021, на отбора се присъжда 

служебна загуба и глоба в размер на 280 лв. 

33. При неявяване на отбор за насрочена в програмата среща, същият 

записва служебна загуба и получава глоба в размер на 280 лв.  

34.  При допускане на служебна загуба в плейофна фаза на ББЛ, отборът 

предизвикал служебната загуба се отстранява от първенството на ББЛ 

и получава глоба в размер на 280 лв.  

35.  За присъдена втора служебна загуба на отбор, в рамките на текущия 

сезон, отборът се отстранява от първенството на ББЛ Б група и получава 

глоба в размер на 280 лв. 

36.  При прекратено участие на отбор преди края на първенството на ББЛ 

(независимо от причината) отборът автоматично се изважда от 

класирането. Ако отборът не е завършил участието си в даден етап от 

първенството, му се присъждат служебни загуби във всички срещи от 

началото до края на съответния етап. Ако отборът е завършил участието 

си в даден етап от първенството, резултатите от срещите остават в сила. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

37.  ДК има право да налага и по-големи от описаните в предходните 

членове наказания при сериозни и/или повтарящи се провинения. 

38.  Конкретният размер на наказанията по членовете 18-22 от настоящия 

правилник се определят от ДК.  

39.  За нарушение или неизпълнение на задължения или изисквания на 

Правилата за провеждане на ББЛ Б група, на БК се налагат от 

Администратора на съответното първенство следните имуществени 

санкции в лв. 

40.  Дисциплинарната комисия и/или УС на ББО имат право заедно или 

поотделно: 
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a) 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 

b) повторна проява и/или при изключителни случаи, могат да увеличават 

санкциите в размер до двоен размер от предвидените максимални 

наказания. 

41.  Санкциите по чл.12 и 13 се налагат от съответния администратор на 

първенството по доклад на дежурния представител без изрични решения 

на Дисциплинарната комисия. 

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

на ДК. 

 

Дисциплинарно административните правила са неразделна част от 

Правилата за провеждане на ББЛ Б група за сезон 2020/2021. 


