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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
 

На 19 юли 2014г. (събота) от 11:00ч. в конферентната зала на спортна зала „Орловец” – Габрово се 
проведе заседание на Управителния съвет на БФ Хандбал. В заседанието взеха участие Президента на БФХ – 
Росица Бакърджиева-Коева, членовете на УС на БФХ Георги Андреев, Никола Добрев, Симеон Съев, Атанас 
Атанасов, а с Георги Атанасов бе осъществявана комуникация чрез телефонна връзка. Участие в заседанието 
взеха също Иван Костов – Председател на НСКХ, Георги Дойчинов – Спортно-технически директор на БФХ, Милен 
Янев – Председател на Контролния съвет и Николай Топузаков – член на ТМК. Заседанието 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 2013/14 година. 
Докл. Г. Дойчинов 

3. Приемане на нормативните документи на БФХ – Наредбата за провеждане на Държавните първенства и 
турнири за спортно-състезателната 2014/15, Правилник за спортно-състезателна дейност, Правилник за 
състезателни права и членство на хандбалистите, Трансферен правилник, Дисциплинарен правилник. 

Докл. Г. Дойчинов 
4. Разни. 

 
 

РЕШЕНИЯ 
 
По т.1 

Президента на БФХ Росица Бакърджиева-Коева поднесе подробна информация относно дейността на БФХ 
птрез периода от предходното заседание на УС. Бяха засегнати въпроси относно финансирането на ХК в страната, 
финансирането на БФХ и допълнителните възможности за финансово подпомагане. Относно взаимодействието с 
Европейската федерация по хандбал (ЕХФ) и Международната федерация по хандбал (ИХФ), Президента 
докладва че ще вземе участие в среща между страните, включени в четиригодишния план за развитие на ИХФ. 
Срещата ще се проведе на 02 юни т.г. в Базел, Швейцария. На 20 и 21 септември т.г. в Дъблин ще се проведе 
Конгрес на ЕХФ, в който също г-жа Бакърджиева ще вземе участие. 

mailto:bfh@abv.bg


Същата докладва, че е изготвена „Единна програма по хандбал”, която е в предпечатна подготовка и следва 
да бъде тиражирана. 

В процеса на разговор бяха засеганти редица въпроси и проблеми нан хандбала в страната към момента. 
Въпроса с медийното отразяване на хандбалните срещи отново бе повдигнат на дневен ред и в рази връзка УС на 
БФХ възлага на Росица Бакърджиева-Коева да проучи условията за излъчване на хандбални срещи в 
телевизионния ефир. 

Беше разгледан и въпроса с участието на национални отбори – мъже и жени в квалификации за Световно 
или Европейско първенство в близко бъдеще. Като основен проблем към момента бяха посочени високите 
финансови изисквания към участниците в такива прояви. Обсъди се и възможността да се започне с участие в 
международни турнири за мъже и жени, където условията са по-достъпни. В тази връзка, на следващото заседание, 
което се планира за месец септември, като точка от дневния ред да бъде включена концепция за националните 
отбори – мъже и жени. 
 
По т.2 

Георги Дойчинов поднесе подробна информация за проведените Държавните първенства и турнири през 
спортно-състезателната 2013/2014 година. 

Проведе се активна дискусия относно броя на участващите отбори в турнирите „Купа България-БФХ” за 
подрастващи, като УС реши броя им да бъде редуциран до 6 (шест) като се увеличи времето за игра, а промяната 
да залегне в Наредбата за провеждане на Държавните първенства и турнири през спортно-състезателната 
2014/2015. 
 
По т.3 

УС на БФХ прие Наредбата за провеждане на Държавните първенства и турнири за спортно-състезателната 
2014/15, Правилник за спортно-състезателна дейност, Правилник за състезателни права и членство на 
хандбалистите, Трансферен правилник, Дисциплинарен правилник. Документите трябва да бъдат качени на сайта 
на БФХ в срок до 01 август 2014г. 

 
По т.4 
 

 УС на БФХ прие „Сдружение Хандбален клуб жени Силенград ПУ „Паисий Хилендарски”” Свиленград да 
участва в първенствата на БФХ, като приемането му за член на БФХ ще бъде извършено на следващото 
Общо събрание на БФХ, което е единствения орган, който приема членовете на Федерацията; 

 УС на БФХ утвърди националните отбори за подрастващи, които ще вземат участие в квалификациите за 
Европейско и Световно първенство през 2015г. България ще вземе участие в квалификация за Европейско 
първенство за девойки до 19 год., както и в квалификация за Световно първенство за младежи до 21 год. 
Квалификациите за млаежите и девойките ще се проведат сътоветно в периодите 09-11.01.2015г. и 17-
19.04.2015г. жребият и съперниците ни ще станат ясни през м. септември т.г.; 

 Във връзка с писмо от ММС за среща със спортните федерации относно проведането на Ученическите игри 
през следващата година, както и във връзка с изготвянето на нормативните документи за тях, УС на БФХ 
упълномощи Симеон Съев да представлява БФХ на тази среща. Същият следва да докладва за 
резултатите и взетите решения н следващото заседание на УС; 

 УС на БФХ реши да бъде разпределен награден фонд сред призьорите в „А” РХГ – мъже и жени за спортно-
състезателната 2014/2015, както следва: 1-во място – 2000 лв., 2-ро място – 1500 лв., 3-то място – 1000 лв., 
4-то място – 1000 лв.; 

 УС на БФХ се запозна с протокола от заседанието на ТМК, утвърди взетите решения и реши комисията да 
работи в този състав, с предедател – Вълчо Даскалов; 

 След като се запозна с молбата на доц. Димитър Станков за допсукането му до участие в семинара за 
делегати за получаване на лиценз „А” за спортно-състезателната 2014/2015 година, УС на БФХ реши да не 
уважи молбата му и да не го допусне до участие в семинара, поради навършване на пределната възраст 
според нормативните документи, както и във връзка с намаляване броя на делегатите, които ще получат 
лиценз „А” през предстоящия сезон. УС изказва своята признателност и благодари на доц Димитър Станков 
за всеотдайната му работа като делегат в „А” РХГ през изминалите сезони. 
 

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

 
БФХ напомня, че според Наредбата за провеждане на Държавните първенства и турнири 

през спортно-състезателната 2014/2015 година, срокът за подаване на заявки за участие в „А” РХГ е 24 
август 2014г. В същия срок, клубовете участници са длъжни да внесат таксата за правоучастие в размер 
на 200 лв. 

 
Според предварителните планове, шампионата следва да започне на 20 септември т.г. 
 



 
 
 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ  
 
 
 

ПРОТОКОЛ №15/07.08.2014г. 
 

На свое заседание ДК на БФХ относно с подадена жалба от ХК „Фрегата“ на 15.06.2014г. за среща № 8 от 
Държавния финал за юноши старша възраст (М16) проведен от 15 до 17.06.2014г. в гр. Варна, взе следното 

решение: 
 
 

 В среща № 8 от Държавният финал за юноши старша възраст (М16), проведен от 15 до 17.06.2014г. във 
Варна, между отборите на ХК „АСТИ` 91” Хасково и ХК „Фрегата” Бургас, в 38-та минута за оспорване на съдийско 
решение е бил oфициално предупреден (жълт картон) Никола Добрев – официално лице „В” от отбора на ХК 
„Фрегата“. В последствие същият е започнал да отправя обидни и вулгарни думи към съдиите и делегата на 
срещата, за което е бил дисквалифициран, съгласно правило 8:10 от Състезателния правилник. След 
дисквалификацията обаче, отборът на ХК„Фрегата” не е бил редуциран с един състезател, което е грубо 
нарушение на правило 16:8 от Състезателния правилник. 
 Независимо от това, ръководството на състезанието е наложило наказание на Никола Добрев - ”Лишаване 
от право да ръководи отбора си за 2 (две) срещи и глоба 100 лв.”. По време на среща № 12, докато изтърпява 
наказанието си, същият е подходил до съдийската маса и е започнал да отправя обидни думи и квалификации към 
делегата на турнира. Никола Добрев е отказал да изпълни указанията на делегата да се върне на трибуната за 
зрители, за което делегата е бил принуден да поиска съдействие от охраната на турнира. 
 След като Дисциплинарната комисия се запозна подробно с всички документи представени от делегата и 
съдиите на срещата, както и със официалното становище на Спортно-техническата комисия по случая 
 
 

НАКАЗВА: 
 

Официални лица 

Никола Добрев ХК „Фрегата“ Бургас – „Лишаване от право да ръководи отбора си 2 (две) срещи и 
глоба 100 лв” по чл. 18.5 от Дисциплинарния правилник („Като редовно картотекирано лице нанася обида на 
длъжностно лице, член на постоянните комисии към БФХ или член на УС на БФХ по време на състезание от 
официалния календар на БФХ и ЗХС, независимо от това дали фигурира в протокола на срещата“). 
 

Делегати 

Георги Йорданов – делегат на срещата – „Лишаване от права за 4 (четири) месеца” по чл. 52 от 
Дисциплинарния правилник  („ДК и УС на БФХ имат право да налагат наказания за дисциплинарни прояви, които не 
са третирани в настоящия Правилник по своя преценка, като взимат в предвид смекчаващи и отежняващи 
обстоятелства“) и във връзка с чл. 39.3 от същия Правилник  („Допуснал формално нарушение на Състезателния 
правилник или Правилника за спортно-състезателната дейност по хандбал“). 
 

Съдии 

Илияна Илиева и Веселина Петрова – съдии на срещата – „Лишаване от права за 3 (три) месеца” по 
чл. 39.3 от Дисциплинарния правилник („Допуснал формално нарушение на Състезателния правилник или 
Правилника за спортно-състезателната дейност по хандбал“). 

 
 

 Във връзка с гореизложеното, ДК определя санкционираните лица да изтърпят своите наказания през 
спортно-състезателната 2014/15 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СЪОБЩЕНИЯ 
 
 

 Предвидения в наредбата за 2013 / 2014 г. турнир за ветерани Мъже и Жени се отлага за м. 
Септември. Условията за участие в него - наредбата за провеждането му ще бъде публикувана допълнително в 
бюлетина. 

 
 

 Турнир в памет на Тодор Хънков 

 
РЕГЛАМЕНТ 

За провеждане на първи турнир по хандбал за мъже в памет на Тодор Хънков 
 
Дата и място: Турнирът ще се проведе на 13-14.09.2014 г. /събота –неделя/ в СЗ”Младост”гр.Бургас. 
Начало 10.00 ч. 
Техническа конференция: 09.00 ч. на 13.09.14 г. в СЗ”Младост 
Необходими Документи: Отборен лист, предсъзтезателен медицински преглед. 
Финансови условия: Отборите участват на собствени разноски./пътни,храна,хотел/ Настаняване в общежитие в 
бл.45 к-с „Славейков до СЗ”Младост”. Цена на нощувка – 12 лв. 
Отборът – домакин осигурява съдийски апарат, лекар, обслужващ персонал,зала. 
Класиране и награди: Турнирът ще се проведе по схема: 2 групи по 2 отбора излъчени по жребий. Победителите в 
групите играят за 1-2 място, загубилите за 3-4 място. 
Купи за всички отбори – участници. Медали  за отборите класирани от 1 до 3 място. 
Индивидуални награди: Голмайстор, Най-добър вратар, Най-добър защитник, Най-полезен съзтезател. 
 
Допълнение: В случай ,че бъдат подадени повече заявки за участие от хандбални клубове регламента може да 
претърпи промени.  

Контакти с организатора: Анна Бирюкова 0888 313 328 и Руско Хънков 0884 529 970 

 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 

 
 
На 22 юли 2014г. в офиса на Европейската Федерация по хандбал бе теглен жребия за Европейските 

клубни турнири за сезона 2014/15. В тазгодишното издание, БФХ ще има само един представител. 
 
За поредна година ХК „Добруджа” Добрич ще представя България на международната сцена. Отбора ще 

вземе участие в турнира „Challenge Cup” за мъже. Жребият противопостави за съперник на добруджанци 
израелския „НС Ramat Hashron”. Домакин в първата среща на 22 или 23 ноември  трябва да е нашия тим, а 
реванша е на 29 или 30 същия месец. Срещата обаче няма да се проведе в Израел, поради забраната наложена 
от ЕХФ за провеждане на срещи от календара на Европейската централа в страната от съображения за сигурност. 

 


