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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
 

На 13 юли 2013г. (събота) от 11:00ч. в конферентната зала на спортна зала „Орловец” – Габрово 

ще се проведе заседание на Управителния съвет на БФ Хандбал. Заседанието ще се проведе при 

следния дневен ред: 

 

1. Информация относно дейността на БФ Хандбал. 
Докл. Р. Бакърджиева 

2. Информация за проведените Държавни първенства през спортно-състезателната 2012/13 
година. 

Докл. Г. Дойчинов 

3. Обсъждане работата на помощните комисии към БФ Хандбал и предложения за промени в 
съставите им 

Докл. Р. Бакърджиева, проф. Ив. Йотов 

4. Приемане на нормативните документи на БФХ – Наредбата за провеждане на Държавните 
първенства и турнири за спортно-състезателната 2013/14, Правилник за спортно-състезателна 
дейност, Правилник за състезателни права и членство на хандбалистите, Трансферен 
правилник, Дисциплинарен правилник, Система за разпределение на годишните финансови 
средства от ММС за подпомагане дейността на хандбалните клубове. 

Докл. Г. Дойчинов 

5. Разни. 

mailto:bfh@abv.bg


 

 
 

ТРЕНЬОРСКО-МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 

ПРОТОКОЛ 
От заседанието на ТМК, провело се на 26.06.2013г. (сряда) в офиса на БФХ 

     Присъстваха проф. И. Йотов, д-р., гл.ас. Е. Аврамов, д-р., Г. Андреев, като със С. Пишманов и В. 
Будаков бе установена предварителна телефонна връзка, с оглед легитимността на заседанието. 
  Съгласно чл.4.5. и чл.4.8. от правилника на ТМК събранието е легитимно и може да се проведе. 
 

Решение: 
    Единствено: Поради несъгласие със стила и методите на управление на БФХ от президента Росица 
Бакърджиева-Коева и тоталното елиминиране на ТМК от управлението на федерацията си подаваме 
колективно оставка: 

1. проф. И. Йотов, д-р 

2. гл.ас. Е. Аврамов, д-р 

3. С. Пишманов 

4. Г. Андреев 

5. В. Будаков 

   Предлагаме на УС да вземе решение за провеждане на извънредно отчетно-изборно събрание през 
месец септември в гр. София. 
 
 
 

 

КОМИСИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ 
 

 
Комисията по плажен хандбал съобщава, че Държавните първенства за мъже и жени, юноши и 

девойки ще се проведат, както следва: 
 

 Държавно първенство по плажен хандбал за юноши и девойки род.1996г. и по-късно 
 Дати на провеждане: 28-30 август 2013г. /настаняване на 28.08.2013г., мачове на 29 и 
30.08.2013г./ 
 Място:    гр.Приморско, хотел „Хелиос”, 
 Пансионат: 22 лв. 

Техническа конференция: 28.08.2013г. от 20:30ч.   
 Такса участие: 50 лв. 
 

 Държавно първенство за мъже и жени 

 Дати на провеждане: 30 август – 01 септември 2013г. /настаняване на 30.08.2013г., мачове на 
30.08 и 01.09.2013г./ 
 Място:    гр.Приморско, хотел „Хелиос”, 
 Пансионат: 22 лв. 

Техническа конференция: 30.08.2013г. от 20:30ч.   
 Такса участие: 60 лв. 
 

КПХ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ДО 10 ЮЛИ 2013г. 
 

До този момент заявки за участие са подали следните отбори: 
 

Юноши Девойки 

ХК „Левски”Левски СКХ „Енергетик” Гълъбово 

ХК ПТГ Панагюрище ХК „Ловеч’98” Ловеч 

ХК „Раховец” Г.Оряховица ХК „Ники спорт” Сливница 

СКХДЮ Шумен СКХ „Шумен’98” Шумен 

ХК „Асти’91” Хасково ХК „Хасково” Хасково 

ХК „Труд” Труд ХК „Панагюрище” Панагюрище 

„Приморско” Приморско  

  
  



Мъже Жени 

ХК „Академик-ТУ” Пловдив СКХ „Енергетик” Гълъбово 

ХК „Асти’91” Хасково ХК „Ловеч’98” Ловеч 

СКХДЮ Шумен ХК „Ники спорт” Сливница 

ХК „Труд” Труд СКХ „Шумен’98” Шумен 

ХК „Калиакра” Каварна ХК „Хасково” Хасково 

ХК ПТГ Панагюрище ХК „Панагюрище” Панагюрище 

ХК „Раховец” Г.Оряховица  

„Приморско” Приморско  

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение към Хандбалните клубове за почивка / подготовка/ в Гърция 

   Спортен клуб '' Траки 2004'', гр.Александрополи, Гърция, организира 7 и 10- дневни почивки 
/подготовка/ в периода 01.07-10.09.2013г. в природата на градския къмпинг в Александрополи, в 
непосредствена близост до града в бунгала. Бунгалата са обзаведени с климатик и хладилник. Винаги 
има топла вода. Бунгалата са сред зелената природа и са на 30м. от морето. Предстовя се безплатен 
чадър и шезлонг, затревен терен за тренировка в близост до къмпинга. 

   Насладете се на кристално чисто море и естестевената красота на района. Опитайте от нашите 
известни морски дарове. 

   Ще усетите атмосферата на града с богат нощен живот, която предлага по нещо за всеки вкус. 

   Цената на пълен пакет: закуска, обяд, вечеря и нощувка на ден - 20 евро. 

За контакти: Тодор Даскалов - Президент на СК ''Траки 2004''-Александрополи,Гърция 

тел/факс: 0030 2551022054, GSM: 0030 6997695603, E-mail: tod_das@yahoo.gr  

Уважаеми приятели, нека проявим хуманност и съпричастност като се обединим и 

помогнем в процеса на лечение и възстановяване на нашия колега и приятел Георги Добрев. 

Не е нужно да си голям спонсор, важен е малкия жест. 

Нека бъдем отбор и подадем ръка на Гошо!!! 

Средствата се събират по банкова сметка  

BG14 STSA 9300 000 4917835 /STSABGSF/ в банка ДСК – гр. Габрово 

Георги Дончев Добрев 

 

http://mail80.abv.bg/app/servlet/sendmess?ac=sab&to=tod_das@yahoo.gr

