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I. Общи положения
Чл.1. Този правилник определя дисциплинарните нарушения, процедурата по
установяването им, наказанията за извършени дисциплинарни нарушения, процедурата по
налагането и изпълнението на наказанията и обжалването им, с оглед защита на правата и
интересите на волейболните клубове (ВК), техните членове и служебни лица, състезателите,
треньорите, съдиите и дежурните делегати.
Чл.2. Дисциплинарните нарушения в системата на БФВ са действия или бездействия,
нарушаващи реда, установен с Устава на Българската федерация по волейбол (БФВ), Правилника
за провеждане на Държавните първенства на БФВ, Правилата на CEV, Регламенти, утвърдени от
FIVB, както и с вътрешните правила и разпоредби, приети по надлежен ред от БФВ.
Чл.3. Настоящият дисциплинарен правилник се основава на принципите на уважение към
човешкото достойнство, отхвърляне на всякакви форми на дискриминация и насилие,
добронамереност и спазване на спортнта етика, честна игра, коректно и спортсменско поведение.
Тези принципи следва да бъдат съблюдавани при организацията и провеждане на състезанията,
при изпълнение на задълженията на ВК – домакини и гости, при осигуряване на реда и
сигурността в залите, при изпълнение на рекламните изисквания в тях, както и в поведението на
състезатели, треньори, съдии, делегати и длъжностни лица по време и след провеждане на мачове.
Чл.4. Дисциплинарният правилник на БФВ е задължителен за ВК – членове на БФВ.
Чл.5. Клубовете са отговорни и могат да бъдат съответно наказани за поведението на
своите състезатели, членове, служебни лица,привърженици, и всички лица, изпълняващи
служебни задължения от името на даден клуб.
Чл.6. Клубът- домакин е отговорен за реда и сигурността преди, по време и след срещата.
Той носи отговорност за всякакъв род произшествия и може да бъде обект на дисциплинарни
наказания.
Чл.7. За неуредените с този правилник случаи се прилагат общите правила на FIVB и
българското право.
II. Дисциплинарни нарушения
Чл.8. Компетентният орган за прилагане на дисциплинарните правила, констатиране на
извършените дисциплинарни нарушения и определяне на
съответните наказания е
Дисциплинарната комисия (ДК) на БФВ.
Чл.9. При налагане на наказанията и определяне на санкциите се вземат предвид
смекчаващи и утежняващи обстоятелства.
Чл.10. Размерите на глобите, когато не са фиксирани, се определят от ДК съобразно
обстоятелствата, значимостта и последиците от нарушенията за всеки отделен случай.
Чл.11. Клубовете отговарят солидарно за глобите, наложени на техни състезатели, треньори
и служебни лица.
Чл.12 (1) Нарушения по смисъла на правилника са:
1. неспортсменско поведение /неспортсменско поведение е неуважение към друг
състезател, треньор, служебно лице на ВК, съдия, делегат и/или лице от публиката, показване на
бурно несъгласие с думи или действия или саркастично ръкопляскане или други жестове на
отсъждания/решения на член на съдийския екип или делегат; лошо отношение към останалите
участници в срещата; забавяне подновяването на игра; грубо или провокативно поведение,
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наплюване на друг играч или друго лице; използване на обиден език или жестове, в това число на
дискриминационна или расистка основа; навлизане на терена с цел намеса в играта или
повлияване на противников играч или член на съдийския екип; насилствено поведение спрямо
трето лице; отправяне на заплахи; изказване, което е уронило доброто име на трето лице;
2. нарушаване Правилата на играта;
3. нарушаване реда и/или правилата и/или сигурността преди, по време или след срещата;
4. нарушаване разпоредби от Устава, Правилните за провеждане на първенства/лиги и
другите нормативни документи на БФ Волейбол.
5. използване на забранени медикаменти или субстанции.
(2) Дисциплинарно наказание се налага и при опит – когато изпълнителното деяние е
започнало, но същото не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените
в правилника и целени от нарушителя последици на нарушението. При опит нарушителят се
наказва с наказанието, предвидено за довършено нарушение, като се вземе предвид степента на
осъществяване на деянието, подбудите, причините, поради които деянието е останало
недовършено.
(3) Повторно е това нарушение, при което извършителят е вече бил санкциониран от ДК за
друго такова нарушение, извършено през същата спортно-състезателна година.
Чл.13. Наказват се нарушения на състезатели; треньори; служебни лица на ВК и ВК
(домакини и гости).
Чл.14 (1) За допуснати нарушения от състезатели, треньори, служебни лица, ръководители
на волейболни клубове и публика при подготовката, провеждането и след приключване на
волейболните срещи, се налагат съответните наказания.
(2) Наказанията се налагат и са валидни за срещите от Държавните първенства на БФВ за
една спортно състезателна година.
Чл. 15. (1) ДК може да налага наказания, независимо или в допълнение към наложените
наказания от съдиите по време на мачовете.
(2) Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на състезатели, треньори,
служебни лица на ВК, са:
1. Предупреждение;
2. Глоба;
3. Лишаване от състезателни права за определен брой срещи (за състезатели);
4. Лишаване от права за определен брой срещи (за треньори, служебни лица на ВК, съдии
и делегати);
5. Комбинация от горните.
(3) Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на ВК са:
1. Предупреждение
2. Имуществена санкция
3. Лишаване от домакинство за определен брой срещи
4. Забрана за игра пред публика за определен брой срещи
5. Преиграване на среща/срещи
6. Присъждане на служебна загуба
7. Отнемане на точки
8. Комбинация от горните
Чл.16. На състезател, с показани в една среща наказателен картон и последвал картон с повисока степен на наказание, се налага наказание само за картона с по-висока степен на наказание,
като първият не се зачита (например жълт и последвал червен картон).
Чл.17. Показаните картони, в прекратена по какъвто и да е повод среща, се зачитат и водят
до съответното наказание.
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Чл.18. За неспортсменско поведение на състезател(и) след завършване на волейболната
среща, наказанието се налага по доклад на съответния оторизиран представител на БФВ технически делегат. Ако такъв не е изготвен, ДК може да се сезира от всяко трето лице за
съмнения за извършено нарушение.
Чл.19. Когато на състезател по време на среща е показан картон и между геймовете или
след края на срещата той допусне провинение, описано в доклада и/или видеозапис, различно от
първото, то тогава поотделно се налага наказание и глоба за получения по време на срещата
картон и за провинението, описано в доклада и видеозаписа.
ІІІ. Наказания за дисциплинарни нарушения от Държавните първенства на Националната
волейболна лига (НВЛ).
А. Наказания за дисциплинарни нарушения, допуснати от състезатели и ВК
Чл.20.(1) Дисциплинарни нарушения:
Дисциплинарни нарушения

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

Глоба/Имуществен
а санкция

наказание
I. На състезатели, треньори и служебни лица на ВК
За официално предупреждение (жълт картон)
25 лв
За всеки получен следващ жълт картон от същия
50 лв
член на отбора в последващи мачове в рамките на
една спортно-състезателна година
За всеки четири официални предупреждения (жълт Чл.15, ал.2,
Парична санкция за
картон) на един и същ член на отбор в рамките на т.3/4 – една
съответния картон
една спортно-състезателна година
среща
За наказание за първо грубо поведение в мача
50 лв
(червен картон)
За получен следващ червен картон от същия член на
чл.15, ал.2,
100 лв
отбора в последващи мачове в рамките на една т.3/4 – една
спортно-състезателна година
среща
За всеки два червени картона на един и същ член на Чл.15, ал.2,
Парична санкция за
отбор
т.3/4 – една
съответния картон
среща
За отстраняване (жълт + червен картон в една ръка)
чл.15, ал.2,
100 лв
т.3/4 – една
среща
За дисквалификация (жълт + червен картон,
чл.15, ал.2,
200 лв
разделени в двете ръце)
т.3/4
две
срещи
За неспортсменско поведение, извън случаите на
чл.15, ал.2,
до 350лв.
т.1÷8, което е останало несанкционирано от съдиите
т.3/4
до две
срещи и/или
За неспортсменско поведение - отправени обидни чл.15, ал.2,
до 1000 лв
думи и /или заплахи, неприлични жестове към т.3/4 до три
длъжностно лице, състезател, служебен персонал или
срещи
зрители преди, по време или след срещата или
и/или
изявления, които уронват доброто име на друг
участник в срещата, на длъжностно лице, на ВК или
на федерацията

5
11

12

13

14

15

16
17
18

За неспортсменско поведение - саморазправа с
чл.15, ал.2,
длъжностно лице, състезател, служебен персонал т.3/4 до три
или зрители преди, по време или след среща чрез
срещи
блъскане, физическа сила дърпане, хващане за ръка,
и/или
дреха и други
За саморазправа чрез употреба на физическа
чл.15, ал.2,
сила преди, по време или след среща:
т.3/4 до три
срещу съдийския състав на срещата или длъжностно
срещи
лице
и/или
За неспортсменско поведение, изразяващо се с
чл.15, ал.2,
особена проява на цинизъм или дързост, или т.3/4 до три
извършено на расистка или дискриминационна
срещи
основа, или в случаите на повторност
и/или
Неспазване на приети от БФВ или компетентен орган
Чл.15,
мерки, касаещи здравето и противоепидемичните ал.2,т.3/4 –до
мерки с цел безопасно протичане на среща
две срещи
и/или
II. На волейболен клуб (ВК)
Отбор, явил се на състезание с екипировка,
неотговаряща на изискванията на Правилника за
провеждане на държавните първенства от НВЛ –
мъже (Суперлига и Висша лига) и жени – номер на
екип на състезател, неотговарящ на форма 02;
облекло на треньори и членове на отбора на пейката,
неотговарящо на изискванията
За групов протест, довел до временно прекъсване на
среща
За групов протест, довел до окончателно
прекратяване на среща
За промяна на дата на волейболна среща, която не е
предвидена за телевизионно излъчване;
- Ако промяната е до 10 дни преди насрочената
дата;
-

17
18

19
20

21
22
23

до 2000 лв

до 4000 лв

до 5000

До 1000

100 лв

до
500 лв
до 3000 лв
100 лв
200 лв
300 лв

Ако промяната е до 5 дни преди насрочената
дата;
За неявяване на ВК на волейболна среща
За неявявяне на ВК на волейболна среща, предвидена
за директно телевизионно излъчване

За прекратяване участието на ВК в НВЛ
За демонстративно напускане на среща по решение
на състезатели или по нареждане на треньор или
други ръководители на съответния ВК
За навлизане в съблекалнята на съдиите без
разрешение на техническия делегат
За нарушаване изискванията за участие в
пресконференции
Чл.15, ал.3, т.3 и
За договаряне резултат на състезателна среща
4 – до пет
срещи/6/7/8

до 3000 лв
В размер съгласно
предвиденото в
договора за ТВ
излъчване, но не
по-малко от
10 000 лв
5000 лв
до 5000 лв
до 300 лв
до 2000 лв.
До 20 000
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24

25

26

ВК, неосигурил нормален ред и сигурност за
провеждане на волейболна среща, в т.ч. и
униформена охрана
Ако са настъпили тежки последствия, застрашено е
било здравето/живота на физически лица, и/или
значителни вреди от това
ВК, неосигурил резервна мрежа, помощен съдийски
апарат (секретар, говорител, деца за почистване на
игралното поле и подаване на топки)
ВК, неосигурил сигнална уредба за смени
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ВК, неосигурил интернет достъп на секретарската
маса

28

ВК, неосигурил навременно изпращане на резултат
до НВЛ

29

ВК, неосигурил цялото необходимо оборудване за
воденето на електронен протокол за мача, напълно
изправно и функциониращо, най-малко 1 час преди
започване на съответния мач (2 лаптопа с инсталиран
софтуер, принтер + хартия, мишка, usb флаш памет)
или
ВК – домакин, отговорен за започване и/или
провеждане на среща на хартиен вместо електронен
протокол
ВК, причинил забавяне започването на състезателна
среща поради липса на парола за електронния
протокол
За телевизионна среща –

до 1000 лв
до 5000

Чл.15, ал.3, т.3 и
4 – до четири
срещи/6/7/8
и/или

Първо нарушение 100 лв
Следващо–200лв
Първо наруше-ние
100 лв
Следващо–200лв
Първо наруше-ние
100 лв
Следващо–200лв
Първо наруше-ние
100 лв
Второ – 150 лв
Следващо–200лв
Първо нарушение –
100 лв
Второ – 250 лв
Трето – 500 лв

Първо нарушение 100 лв
Второ – 250 лв
Трето – 500 лв

За всички останали случаи -

Първо нарушение 50 лв
Второ – 100 лв
Трето – 200 лв

30

ВК, неосигурил навременно изпращане на
журналистически коментар на мача

31

ВК, неосигурил навременно изпращане на снимков
материал

Първо наруше-ние
50 лв
Второ – 100 лв
Трето – 300 лв
Първо наруше-ние
50 лв
Второ – 100 лв
Трето – 300 лв
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32

33
34
35
36
37

38
39

39

41

За некачествен видеозапис, на който не могат да се
различават номерата на състезатели, резултат и
други.
За некачествен видеозапис с прекъсвания на мач с
неособено голямо значение
За некачествен видеозапис с прекъсвания на особено
важни моменти на среща с важно значение
При непредоставяне на видеозапис от съответната
среща в срок от 24 часа след завършването й
За непредоставяне на видеозапис от волейболния
клуб – домакин
За неспазване административни срокове
За отсъствие от официални прояви на НВЛ
Използване на забранени медикаменти или
субстанции на повече от двама състезатели от отбор
за един спортен полусезон

50 до 500 лв
до 100 лв
от 200 до 3000 лв
до 1000 лв
до 5000 лв
Първо нарушение 50 лв
Следващо – 300 лв
100 лв
Чл.15, ал.3, т.3 и
4 – до три
срещи/6/7/8
и/или

Излъчване на среща или репортаж от среща в
социалните мрежи или през друг информационен
канал, поддържан от ВК, без съгласието на БФВ,
както следва:
- за телевизионна среща
- във всички останали случаи
Дискриминационна или расистка проява от страна
на:
Чл.15, ал.3, т.3 и
1. публиката на ВК
4 – до две

до 5000 лв.

до 10 000лв.
до 2000лв.
До 2000

срещи/6/7/8

2. състезатели; треньори или служебни лица на ВК
42

Неспазване на приети от БФВ или компетентен орган Чл.15, ал.3, т.3 и
4 – до две
мерки, касаещи здравето и противоепидемичните
срещи
мерки с цел нормално протичане на среща
срещи/6/7/8

При повторност -

43

Чл.15, ал.3, т.3 и
4 – до четири
срещи/6/7/8

За участие в спортна среща на един или
повече нередовни състезатели

Чл.15, ал.3, т.3 и
4 – до три
срещи
срещи/6/7/8

Чл.15, ал.3,
т.3 и 4 – до
три
срещи/6/7/8

До 4000

До 2000

До 3500

До 5000лв.

Чл.21. Наложените глоби по чл.20, ал. 1 по точки от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 са дължими до
следващата среща. В противен случай наказаният(ите) състезател(и) се спира(т) от участие в
шампионата до изплащане на глобата.
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Б.Наказания за дисциплинарни нарушения от зрители
Чл.22. За нормалното провеждане на всяка среща по волейбол при спазване на
изискванията и установения ред преди, по време и след провеждането й – цялостната отговорност
носи ВК – домакин.
Чл.23. За дисциплинарни прояви на зрители – привърженици на гостуващия отбор се
налагат санкции, равностойни на тези, предвидени за зрителите на ВК – домакин.
Чл.24. За хвърляне на терена на предмети, които не са опасни за здравето на участниците –
имуществена санкция 100 лева.
Чл.25. За нарушаване на установения ред преди, по време или след завършване на среща
(навлизане на терена, блокиране на съдийската маса, заплахи към длъжностните лица, хвърляне на
предмети на терена или на територията на спортното съоръжение, опасни за здравето на
участниците или други непристойни прояви, които създават ненормална обстановка в спортната
зала и извън нея) наказанието е лишаване от домакинство до пет срещи и/или имуществена
санкция в размер до 2000 лева.
Чл.26. При малтретиране на длъжностно лице или състезател от противниковия отбор на
мястото на състезанието, както и в границите на населеното място преди и/или след приключване
на състезанието - наказанието е лишаване от домакинство до пет срещи и имуществена санкция
до 5000 лева.
Чл.27. При наложено наказание лишаване на домакинство – ВК трябва най-малко три дни
преди срещата да предложи на НВЛ за утвърждаване лицензирана зала, която стои най-малко на
50 км от населеното място.
Чл.28. При нанесени повреди на превозното средство на длъжностните лица на срещата или
на гостуващия отбор в района на спортното съоръжение и/или при напускането на спортното
съоръжение на територията на населеното място – наказанието е имуществена санкция в размер на
1000 лева и заплащане на всички причинени щети от ВК – домакини.
ІV. Наказания за дисциплинарни нарушения от Държавните първенства за мъже и
жeни ”А” група и всички останали възрастови групи на по-долни нива.
Чл.29 (1) За неизпълнение на задълженията, заложени в Правилника за провеждане на
състезания,като:
а/ Нарушаване реда в залата;
б/ Допускане на терена на лица, извън членовете на отборите и длъжностните лица;
в/ За други прояви, нарушаващи нормалното провеждане на състезанието, ВК се наказват с
дисциплинарно наказание и имуществена санкция – за първо нарушение от 100 лв.,а за повторно
нарушение с 250 лв. и лишаване от домакинство.
(2) За нарушения, довели до прекратяване на състезанието:
а/ отказ от участие за продължаване на играта;
б/ опит за побой на противник,съдия или друго длъжностно лице;
в/ създаване на атмосфера, при която състезанието не може да продължи;
- навиновния ВК се присъжда служебна загуба и имуществена санкция 1000 лв.
(3) За нанесен побой над противников член на отбор, съдия или друго
длъжностно лице, по-време и след приключване на състезание, виновният ВК се наказва с
лишаване от домакинство и имуществена санкция до 5000 лева.
(4) За участие в състезание на един или повече нередовни състезатели, на
виновния ВК се присъжда служебна загуба и глоба от 500 до 2000 лв. за всяко състезание –
момчета,момичета,юноши и девойки мл.възраст и 2000 лв. за юноши и девойки ст възраст,както за

9
мъже и жени. На треньор на отбор, допуснал участие нанередовен/ни състезател/и/ - парична глоба
и лишаване от права за една година.
Чл.30. Наказания за отбори и членове на отбори:
(1) за получен жълт картон – глоба 20 лв. За следващ жълт картон на същия член на отбора
в последващи мачове – 40 лв.
(2) за получен червен картон – глоба 40 лв. За следващ червен картон на същия член на
отбора в последващи мачове – 60 лв. и лишаване от правоучастие за една среща.
(3) за отстраняване (жълт и червен картон в една ръка)- глоба от 100 лв. и лишаване от
правоучастие за една среща.
(4) за дисквалификация (жълт и червен картон, разделени в двете ръце) – глоба от 200 лв. и
лишаване от правоучастие по преценка на Дисциплинарната комисия.
(5) За групов протест довел до прекъсване на играта с повече от 10 мин. – глоба за отбора
300 лв.
(6) За отправяне на обидни думи и заплахи към съдии и длъжностни лица след
приключване на състезанието – глоба до 500 лв. и /или/ лишаване от правоучастие до три срещи.
(7) За нанесен побой над противников състезател или друг член на
отбор, съдия или друго длъжностно лице след приключване на състезанието глоба от 500 до 5000
лв. и дисквалификация /неучастие/ минимум в 5 срещи.
Чл.31. (1) За състезания на подрастващи парични глоби на състезатели/ки/ не
се налагат. За останалите членове на отбора,за ръководители и организатори глобите са
аналогични на определените в раздел IV от настоящия правилник.
(2) За получен втори жълт картон от състезател (ка) – лишаване от правоучастие за една
среща.
(3) За получен втори червен картон – неучастие в две срещи.
(4) За всеки получен жълт и червен картон в едната ръка (отстраняване) – неучастие в две
срещи.
(5) За всеки получен жълт и червен картон в двете ръце(дисквалификация) – неучастие в
три срещи.
(6) Натрупаните картони през редовния сезон и всички нива на квалификации се зануляват
при участие на отбора на финален турнир от ДП.
Чл.32. За ръководители, организатори и членове на отбори от групи за мъже и жени, подолни от НВЛ, Висша лига и А група – парични глоби са в размер на 70 % от определените раздел
IV от настоящия правилник.
Чл.33. За неспазване на задълженията на дежурен делегат/главен ръководител, се налагат
дисциплинарни наказания, съобразно провиненията по реда на вътрешния правилник на
Националната съдийска комисия по волейбол (НСКВ), както и парични глоби, както следва:
а) за непредоставяне в определен срок на доклад и на друга документация (ако се
изисква такава), за системно непълно и неточно отразяване на събитията – глоба в размер на 50%
от съдийската такса;
б) за неявяване на дежурство или отсъствие в продължителен интервал от събитието или
за допускане на нарушения от формално естество – глоба в размер на една съдийска такса.
Чл.34. За ръководещи съдии – при допуснати нарушения и провинения се наказват с
дисциплинарни наказания по реда на вътрешния правилник на НСКВ и парични глоби, както
следва:
а) за закъснение на състезание, за системно представяне в недобър външен вид, за
системно предоставяне на протокола от мача със закъснение – глоба в размер на 50% от
съдийската такса;
б) за неявяване на мач, за некомпетентно съдийство, след становище на НКСВ, и за
допуснати грешки от формално естество – глоба в размер на съдийската такса.
в) за пристрастно и тенденциозно съдийство, след становище на НСКВ, – глоба до
2000 лв. по преценка на ДК
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V. Установяване на нарушението и ред на обжалване
Чл.35. Органи за установяване на нарушението са съдиите, делегатите на БФВ и
Дисциплинарната комисия.
Чл.36. Дисциплинарната комисия се състои от минимум 3 члена. Решенията на комисията
се взимат с обикновено мнозинство.
Чл.37. Дисциплинарната комисия не може да се самосезира за разглеждане установено от
нея и несанкционирано по надлежния ред нарушение.
Чл.38. Определянето на всички глоби извън определените в чл.20, ал.1, (т.1 до 5) се
преценяват от Дисциплинарната комисия в зависимост от степента на нарушението и важността на
срещата.
Чл.39. Жалби се подават от капитана, треньора или друг представител на отбора най-късно
до 4 (четири) часа след завършване на спортната среща при турнири - плей-офни и плей-аутни
състезания (1), а във всички други случаи - (2.1) до два днислед завършване на спортната
срещата, ако нарушението е извършено през време на самата среща или (2.2) до два дни от
узнаване за извършване на нарушението, ако нарушението е извършено не през време на спортна
среща.
При подаване на жалба следва да се спазят следните условия:
а) Капитанът на отбора, след като е уведомил първия съдия по време на мача, отбелязва
в протокола веднага след завършването му, че си запазва правото за подаване на жалба с
посочване на характера й – важи за случаите, когато нарушението е през време на спортна среща.
б) Жалбата се подава в определения срок в 2/два/ екземпляра – един за ръководството
на състезанията и един за противниковия отбор или по електронен път на електронната поща на
ДК
в) Към жалбата се прилага документ за внесена в брой такса по сметката на БФВ (по
изключение се разрешава заплащане в брой на отговорен представител на БФВ).
г) Такса за подадена жалба при отделни състезания:
- Национална волейболна лига – 100 лв.
- АНВГ – мъже и жени – 50 лв.
- Подрастващи – 30 лв.
Чл.40. Таксата за жалби се внася или в касата на БФВ или по сметка посочена в Раздел
VI.По изключение съответната такса може да се депонира при делегата на БФВ или главния
съдия,срещу издаване на временна разписка от длъжностното лице.
Чл.41. Главен съдия, делегат на БФВ или главен ръководител на състезанието, невнесъл в
тридневен срок след приключване на състезанията сумата за подадената жалба, се наказва с
изваждане от участия по спортния календар на БФВ до внасяне на сумата.
Чл.42. В случай, че жалбата не отговаря на посочените изисквания, ДК указва на
жалбоподателя в двудневен срок да отстрани нередовността, а при турнири - плей-офни и плейаутни състезания – в еднодневен срок. При неизпълнение в срок на дадените указания, жалбата се
връща на жалбоподателя, като разходите по дисциплинарната процедура са за негова сметка и не
се възстановяват.
Чл.43. Решението на ДК се съобщава на жалбоподателя:
(1) За плейофни и плейаутни срещи – до 12 часа след постъпване на жалбата, като в
случаите, когато е необходимо събирането на допълнителни доказателства или изслушване на
лица – ДК следва да се произнесе в срок до 2 дни от постъпване на жалбата.
(2) В останалите случаи, ДК се произнася в срок до 7 работни дни.
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Чл.44. Процедурата по налагане на наказания е както следва:
а) при разглеждане на фактите ДК се позовава на доклада на техническия делегат на
срещата или се сезира от трети лица за съмнения за извършени нарушения.
б) при необходимост и с оглед изясняване на ситуацията ДК следва да поиска
допълнителни доказателства – изслушване на страните, съдиите и свидетели.
в) след изясняване на случая, ДК пристъпва към неговото решение на закрито заседание
г) след обсъждане ДК гласува, като председателят й гласува последен
д) за извършени нарушения по чл.20, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 или т.8 от държавните
първенства на НВЛ, предвидените наказания не подлежат на обжалване пред ДК, същите се
налагат и подлежат на изпълнение с получаване на съответния картон. В тези случаи се прилага
чл.21 от ДП.
Чл. 45 Обжалване. Изпълнение .Влизане в сила на решенията на ДК.
Жалби срещу решения на ДК се подават от капитана, треньора или друг представител на
отбора в еднодневен срок от обявяването им при турнири - плей-офни и плей-аутни състезания,
а във всички други случаи – в тридневен срок.
Чл.46. Информация за работата на Дисциплинарната комисия може да се дава на средствата
за масово осведомяване само от председателя или официалния й говорител.
VI. Срокове и начин за изпълнение на наказанията

Чл.47 Наложените глоби и имуществени санкции са платими след влизане в сила на взетото
решение. Заплащането им e възможно да се извърши:
а) в касата на БФВ срещу фактура;
в) по банков път по сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
клон Иван Вазов
банков код: UNCRBGSF
BGL (с/ка) BG65UNCR96601084608405
Чл.48 (1) При банков превод в забележка да се посочи основанието за превода –
глоба/имуществена санкция и името на наказания.
(2) Датата на превода на средствата се установява от платежното нареждане. При загубена
или унищожена разписка за дата на превода на средствата се счита денят на получаването им в
БФВ.
Чл.49 (1) При банков превод в забележка да се посочи основанието за превода –
глоба/имуществена санкция и името на наказания.
(2) Датата на превода на средствата се установява от платежното нареждане. При загубена
или унищожена разписка за дата на превода на средствата се счита денят на получаването им в
БФВ.
Чл.50. При издаване на фактура от БФВ за заплатена глоба/имуществена санкция - същата
да се издава на името на провинилия се : състезател, треньор, служебно лице на ВК, ВК и други.
Чл.51. В случаите, когато наложената 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.
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Чл.52 (1) ВК са задължени да заплатят наложената им имуществена санкция преди
следващата среща, но не по-късно от 7 дни след налагането й в случай, че следващата среща е
след повече от 7 дни.
(2) ВК, наказани с имуществена санкция в размер над 2000 лева, могат да я заплатят в срок
до 15 дни от налагането на наказанието.
Чл.53 ВК отговаря солидарно със своето имущество, респективно с направените вноски в
БФВ, за неплатените глоби от своите представители (треньори, състезатели, длъжностни лица);
Чл.54 Дължимите суми за неплатените глоби и имуществени санкции на физическите и
юридическите лица, участници в НВЛ, заедно със законната лихва, се удържат от платения
гаранционен депозит.
Чл.55. Състезатели, незаплатили дължимите глоби и прекратили договорите си и вписани в
трансферната листа, не могат да бъдат картотекирани в новите си ВК и да придобият състезателни
права, докато не ги платят.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.56. Предоставените видеозаписи в НВЛ се приемат като доказателствен материал за
налагане на наказания.
Чл.57. По предложение на ДК УС на БФВ актуализира размера на предвидените в
Правилника санкции.

Настоящият правилник е утвърден от УС на БФВ на 15.12.2020 г.

