Чепинец и още 5 клуба от трета дивизия „пестят“ от глоби
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Глоби в размер над 3070 лева се падат на всеки един от 17-те отбора от Югозападната "В" група
Рекордни постъпления от санкции в трета дивизия събра през изминалия сезон
Зоналния съвет на БФС в столицата, научи ексклузивно velsport24.com.
52 205 лева е точната сума на приходите от глоби за сезон 2015/16 за централата,
администрираща първенството в Югозападната „В“ група.
Най-много глоби в третия ешелон събра отборът на ЦСКА. „Армейците“ натрупаха
наказания за 13 337,50 лв. Над 12 хиляди са глобите дошли след допълнителни доклади
заради провинения на феновете на ЦСКА.
Санкции в размер на 6 300 лева пък трябва да плати Миньор (Перник).
Глобите на други два клуба от Югозападната „В“ група минават 3 хиляди лева.
Септември (София) дължи 3 935 лева на футболната централа, а Ботев (Ихтиман) – 3
230 лева.
Седем клуба от трета дивизия завършват първенство с глоби между 2 и 3 хиляди. В
списъка попадат Балкан (Варвара) с 2 435, Велбъжд (Кюстендил) с 2 230, Витоша
(Бистрица) с 2 510, Германея (Сапарева баня) с 2 460, Сливнишки герой (Сливница) с 2
045, София 2010 с 2 175 и Рилски спортист (Самоков) с 2 202,50 лв.
Останалите шест отбора от Югозападната „В“ група са спестили част от внесения от
всеки клуб депозит от 2 000 лв.
Най-образцов по отношение на наложените глоби е Чико (Бяга). Новакът в трета
дивизия е изразходил 1 350 лв. Другите пет клуба, които са санкционирани с по-скромни
суми от БФС, са Вихрен (Сандански) с 1 560, Пирин (Гоце Делчев) с 1 615, Струмска
слава (Радомир) с 1620, Чепинец (Велинград) с 1 650 и Беласица (Петрич) с 1 660 лева.
Само три клуба от Югозападната „В“ група пък са били образцови по отношение
поведението на своите служебни лица и фенове. Без допълнителни глоби през сезон
2015/16 г. са Чепинец (Велинград), Чико (Бяга) и Велбъжд (Кюстендил).
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