
     БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА ФУТБОЛНА ЛИГА - БСФЛ 

 

ПРОТОКОЛ от заседание на Дисциплинарната комисия - ДК към БСФЛ, 

проведено на 21.10.2015 г. 

1. Във връзка с получена жалба от отбора на Ytong (по електронен път 
на 21.10.2015 г в 10:42) за неправомерно показан жълт картон на 
състезателят Йордан Гешев от отбора на Ytong от страна на рефера 
Венцислав Милев в срещата Главболгарстрой - Ytong, от 7-и кръг на 
БСФЛ, играна на 20.10.2015, и след като изслуша доклад от рефера 
Венцислав Милев, доклад от делегата Николай Бабачев, и след 
преглед на приложен към дискусията видеозапис 
(https://youtu.be/IJriMbAHbNw), ДК към БСФЛ установи: 
 

a. Жалбата е получена в определения от чл.11.1 от Правилника на БСФЛ, 24-часов 

срок. 

b. Жълтите картони, получени от Стефан Пехливанов (Главболгарстрой) и Йордан 

Гешев (Ytong) са показани за неспортсменско поведение. 

c. Реакцията им е тълкувана ПРАВИЛНО от съдията като действие, което може да 

доведе до санкция по чл. 10.3. от Правилника на БСФЛ (за удар или опит за удар 

с глава на състезател до 2 срещи), и в тази връзка реакцията подлежи на 

наказание най-малко с жълт картон. 

d. И ДВАМАТА състезатели, получили жълти картони в ситуацията, ТРЪГВАТ един 

срещу друг абсолютно едновременно, В ЕДИН И СЪЩИ МОМЕНТ.  

e. Реферът ПРАВИЛНО показва жълти картони и на двамата, тъй като при 

едновременната реакция на двамата състезатели, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 

определен състезател, провокиращ ответна реакция. 

f. Състезателите допират главите си, след което НЕ последва удар от нито един от 

двамата, което реферът ПРАВИЛНО отчита, и не показва директни червени 

картони на двамата състезатели. 

g. Показаният жълт картон на Йордан Гешев (Ytong) е негов втори в срещата и 

реферът ПРАВИЛНО му показва червен картон за втори жълт (съгласно чл. 8.1 от 

Правилника на БСФЛ).  

РЕШЕНИЯ на СТК по т.1: 

1.1 Жалбата, получена от отбора на Ytong на 21.10.2015 г в 10:42, не се уважава. 

1.2 Отборът на Ytong следва да внесе такса за Разглеждане на Жалба, съгл. чл.11.2 от 

Правилника на БСФЛ. 

1.3 На основание чл.8.5 наказва Йордан Гешев (Ytong) за получен червен картон с неучастие в 

1 (една) среща на неговия отбор (първата възможна, срещу СТХБ1985, по програма на 

22.10.2015). 
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2. Във връзка с получени червени картони и отложени срещи, в които 

е следвало да бъдат изтърпяни наказания, ДК към БСФЛ реши: 
 

РЕШЕНИЯ на ДК по т.2: 

2.1 На основание чл.8.5 наказва Радослав  Гавраилов (Виваком) за получен червен картон, с 

неучастие в  1 (една) среща на неговия отбор (първата възможна, срещу Рутекс, по програма 

на 22.10.2015).  

2.2. На основание чл.8.5 наказва Кристиян Герасимов (Станилов) за получен червен картон, с 

неучастие в  1 (една) среща на неговия отбор (първата възможна, срещу АПИ, по програма 

на 22.10.2015).  

2.3. На основание чл.8.5 и чл.10.13, наказанието от 1 (една) среща на Петър Иванов 

(Господинови Строймаркет) за получен червен картон и отлагането на срещата на 

Господинови Строймаркет в последния кръг, следва да бъде изтърпяно в следващата среща 

на неговия отбор (първата възможна, срещу ПСТ Груп, по програма на 22.10.2015).  

 

 

Председател на комисията:  ...................................... 

     /арх. Веселин Колев/ 

Членове:   1. ................................... 

     /Николай Бабачев/ 

     2. ................................... 

     /адв. Надежда Георгиева/ 

3. ................................... 

     /Радмил Петров/ 

 

Гр. София, 21.10.2015 


