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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 

 

 На 26 септември 2014г. (петък) от 11:00ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец” Габрово, 
се проведе заседание на УС на БФХ, в което взеха участие Президента Росица Бакърджиева – Коева, членовете на 
УС на БФХ – Атанас Атанасов, Георги Андреев, Георги Атанасов, Никола Добрев, Симеон Съев, Светлозар Начев, 
Председателя на КС – Милен Янев и Председателя на НСКХ – Иван Костов. Заседанието се проведе при следния 
дневен ред: 
 

1. Информация, относно провелата се среща между Международната федерация по хандбал и страните, 
включени в „Четиригодишния план за развитие”, провела се в началото на м.септември т.г. в Базел. 

Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

2. Информация, относно провелия се в Дъблин Конгрес на Европейската федерация по хандбал. 
Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

3. Утвърждаване на Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2014/15 година. 
Докл.Георги Дойчинов 

4. Утвърждаване на листата на съдиите и делегатите – лиценз „А”. 
Докл. Ив.Костов 

5. Отчет, относно провелите се държавни първенства по плажен хандбал, провелия се международен турнир, 
както и дейността на Комисията по плажен хандбал. 

Докл. Илонка Стойчева 

6. Разни. 

mailto:bfh@abv.bg


 
РЕШЕНИЯ 

 

 
По т.1 

 Президента на БФХ Росица Бакърджиева-Коева поднесе подробна информация относно провелата се 
среща между Международната федерация по хандбал и страните, включени в „Четиригодишния план за развитие”, 
провела се в началото на м.септември т.г. в Базел. 

Във връзка с подобряване на организацията и дейността на БФХ по плана за развитие се вземат следните 
мерки: 
 1. Отговорно лице за четиригодишния план – Теодор Илиев. 

2. Удължаване на срока за предаване на темите за лиценз на треньорите. Новата дата е 12 Октомври 
2014г. 
 
УС на БФХ реши, че в периода 16-18 януари 2015г. ще се проведе семинар за треньорите в България. 
 

По т.2 
Президента на БФХ поднесе подробна информация, относно провелия се в Дъблин Конгрес на 

Европейската федерация по хандбал. Бяха съобщени промените в системите за подрастващите национални 
отбори, които ще бъдат прилагани от 2016 г. 
 За отговорно лице за Ринк конвенцията бе избрана доц. Росица Димкова, д-р. 

Росица Бакърджиева докладва за проведени разговори контролни срещи за националния отбор – юноши 

или евентуален приятелски турнир с Македония, Косово, Черна Гора. 

По т.3 
УС на БФХ утвърди Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2014/15 година. 
По предложение на Росица Бакърджиева, УС промени чл.11.9.1 от Наредбата за провеждане на 

Държавните първенства и турнири, като реши – Да не се отнемат 2 точки за непредставилите записи на 

мачове, като остава само паричната глоба. 

Във връзка с определянето на срещите, които следва да бъдат заснемани и представени в БФХ, УС 

реши да се съзаде нова комисия за това, в състав: Председателя на СТК, Председателя на НСКХ, Г. 

Андреев-отговорник мъжко направление и Ат. Атанасов-отговорник женско направление. 

 
По т.4 

УС на БФХ утвърди листата на съдиите и делегатите, придобили лиценз „А” за спортно-
състезателната 2014/15. 

Президента на БФХ изказа своите забележки относно дейността на делегатите в България и в частност – 
работата с млади съдии, като в края на спортно-състезателната година ще бъде изискана поименна справка от 
НСКХ относно дейността на всеки делегат с какво е допринесъл за откриването, обучението и израстването на 
млади съдийски двойки. 
 
По т.5 

В отсъствието на Председателя на КПХ – Илонка Стойчева, която трябваше да даде отчет, относно 
провелите се държавни първенства по плажен хандбал, провелия се международен турнир, както и дейността на 
КПХ, УС реши да отложи точката за следващото заседание. 
 
По т.6 
 

 УС на БФХ прие Хандбален клуб жени „Албатрос” Бургас 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; 

 След като се запозна със заявлението 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 не 
допуска делегата до посочения семинар; 

 УС на БФХ възлага на НСКХ да предложи нов състав на комисията за следващото заседание на УС; 
 Във връзка с докладната записка от Никола Добрев, УС на БФХ реши, че същия е изтърпял наказанието 

си, наложено от ДК по време на Държавното първенство по плажен хандбал; 
 Във връзка с докладната записка от Георги Дойчинов за промяна на трансферния период, само за отборите 

от „А” РХГ във връзка с промяната във Вътрешния спортен календар, УС на БФХ реши да не приеме 
предложението и по този начин трансферния период остава от 01 януари до 28 февруари. 

 



 
 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

 
 

 
 

 
Втори кръг 

27 септември 2014. (събота) 

1007 Благоевград 16:00   Интер-Академик – Спартак   15:32 (7:12) 
1008 София  16:00   НСА – Добруджа   26:28 (15:12) 
 
28 септември 2014. (неделя) 

1005 Ловеч  16:00   Осъм – Фрегата   19:26 (8:9) 
1006 Българене 14:00   Левски – Локомотив   17:31 (5:16) 

 
Забележка: Хандбалните клубове „Интер-Академик” Благоевград, НСА София и „Осъм” Ловеч следва да 

изпратят видеозаписите от горепосочените срещи в БФХ. Съгласно коригирания чл.11.9.1. от Наредбата за 
провеждане на Държавните първенства и турнири, в случай, че хандбалния клуб не изпълни изискването се 
глобява (виж Нар. чл.11.8). 

 
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Трети кръг 
11 октомври 2014г. (събота) 

1010 Варна  17:30  Локомотив – Фрегата  Св.Йовчев/Зв.Йончев  Д.Генчев 
1011 Варна  15:00  Спартак – Левски  Мл.Белов/Г.Караджов  М.Янев 
 
12 октомври 2014г. (неделя) 

1009 София  15:00  НСА – Осъм   Кр.Руйков/Ст.Руйков  Ст.Хаджиангелов 
 
 
 
 
 

 
 

Първи кръг 
20 септември 2014г. (събота) 

2001 Свиленград 16:00   Етър’64 – Свиленград-ПУ  29:19 (16:11) 
2002 Габрово  16:00   Бъки – Поморие   37:18 (17:6) 
2003 Шумен  15:00   Шумен’98 – Хасково    30:23 (17:11) 

Панагюрище – почива 
 

Втори кръг 

27 септември 2014г. (събота) 

2004 Свиленград 16:00   Свиленград-ПУ – Бъки  17:39 (8:20) 
2005 Поморие  16:00   Поморие – Шумен’98   15:19 (9:10) 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Добруджа 3 3 0 0 91:76 6 

2. Локомотив 2 2 0 0 71:37 4 

3. Спартак 2 2 0 0 74:46 4 

4. Фрегата 2 2 0 0 56:46 4 

5. Осъм 2 0 0 2 47:60 0 

6. Левски 1 0 0 1 17:31 0 

7 НСА 3 0 0 3 84:100 0 

8. Интер-Академик 3 0 0 3 57:101 0 



Отложена среща 
15 ноември 2014г. (събота) 

2006 В.Търново  15:00  Панагюрище – Етър’64 …………………………….. ……………… 
Хасково – почива 

 
Забележка: Хандбалене клубе „Поморие” Поморие следва да изпрати видеозапис от горепосочената 

среща в БФХ. Съгласно коригирания чл.11.9.1. от Наредбата за провеждане на Държавните първенства и турнири, 
в случай, че хандбалния клуб не изпълни изискването се глобява (виж Нар. чл.11.8). 
 
 

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Трети кръг 

11 октомври 2014г. (събота) 
2007 Габрово  15:00  Бъки – Етър’64   С.Марковска/Й.Вутов  Ив.Костов 
2008 Шумен  16:00  Шумен’98 – Свиленград-ПУ Ст.Стoйков/В.Делийчев Сл.Колев 
2009 …………….. 15:00  Хасково– Панагюрище Г.Дойчинов/Юл.Горецов Д.Пашов 

Поморие – почива 
 
 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 
 

ПРОТОКОЛ №1/30.09.2014г. 
 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 
НАКАЗВА: 

 
 

Състезатели 

Николай Борисов – НСА София –  „Предупреждение” по чл. 7.1 от ДП за среща 1023 от „А” РХГ – 
мъже 

 
Евлоги Вълчанов – Осъм Ловеч –  „Предупреждение” по чл. 7.1 от ДП за среща 1005 от „А” РХГ – 

мъже 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ 
 
 

 
Поправителната сесия за получаване на лиценз „А” за спортно-състезателната 2014/15 ще се проведе на 

04.10.2014 год. (събота) в гр. Велико Търново от 11:00 ч. 
 

Галин Георгиев – Цветомира Ангелова /Плевен/ 
Николай Станков – Николай Андреев /Бургас/ 
Ненко Калакунов – Мария Павлова /Пловдив/ 
Пламен Павлов – Валентин Лампаров /Шумен/ 
Марин Димитров – Иван Димитров /Варна/ 
Любо Ганев/ Добрич / 
Момчил Георгиев /Плевен/ 

Иван Костов – Председател НСКХ 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Бъки 2 2 0 0 76:35 4 

2. Шумен’98 2 2 0 0 49:38 4 

3. Етър’64 1 1 0 0 29:19 2 

4. Панагюрище 0 0 0 0 0:0 0 

5. Хасково 1 0 0 1 23:30 0 

6. Поморие 2 0 0 2 33:56 0 

7 Свиленград-ПУ 2 0 0 2 36:68 0 



 

ТРЕНЬОРСКО – МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

Всички участници в курса за придобиване на треньорски лиценз(права) – I-во ниво трябва да участват във 
втория цикъл, който ще се проведе на 3 октомври 2014г. (петък) от 11:30ч. и на 4 октомври 2014г. (събота) до 
13:30ч. 2014г. в гр. Шумен и гр. Габрово, съгласно уточненото разпределение по време на първият цикъл (6 - 7 
септември 2014г.). 

За теоретичният изпит и провеждането от курсистите на урок - тренировка по определената тема, трябва да 
се ползва "Новата Единна програма по хандбал"(За справка GSM БФХ: 0894 599 215 Теодор Илиев) 

 
КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗ (ПРАВА)  

I НИВО – ВТОРИ ЦИКЪЛ 
 
Начало на заниманията 03.10.2014г. (петък) в 11:30 ч. съгласно разпределението на курсистите. В зала „Орловец“ 
гр. Габрово и зала „Плиска“ гр. Шумен. 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ 

1. Да бъдат със спортни екипи; 

2. Да подготвят план конспект на тренировката по съответната тема.  

 - Да бъде напечатана на хартиен носител на компютър 

 - Да е по образец от „Новата единна програма по хандбал“ 

3. Да се подготвят за писмена разработка по темите от конспекта. 

4. Да имат личен екземпляр на „Новата единна програма по хандбал 2014г.“ 

5. Да носят попълнена регистрационна карта на треньора със личните данни, снимка за треньорската карта и 

15 лева. 

 
Вторият цикъл ще завърши на 4.10.2014г. ( Събота ) в 13:30ч. 

 
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 

 

 
 
 

 Нашият делегат на EHF Андрей Андреев получи назначение за срещaтa от квалификациите за 
Световно първенство за жени през 2015г., която ще се проведе в Скопие (Македония) 

 
09.10.2014, 17:45ч.   Македония – Италия   

Съдии: Covalciuc/Covalciuc (MDA) 
 

 Нашият делегат на EHF Делян Генчев получи назначение за срещaтa реванш от втори кръг на 
турнира „EHF Cup” за мъже в Турда (Румъния) 

 
18.10.2014, 18:00ч.  HC Potaissa Turda (ROU) – Junior Fasano (ITA)  

Съдии: Brkic/Jusufhodzic (AUT) 
 
 

 Нашият най-нов делегат на EHF доц. Росица Димкова, д-р получи своето първо назначение за 
срещaтa от втори кръг на турнира „EHF Cup” за жени в Анкара (Турция) 

 
19.10.2014, 17:00ч.  Ankara Yenimahalle BSK (TUR) – HC Gomel (BLR)  

Съдии: Mitrevski/Todorovski (MKD) 



РЕГЛАМЕНТ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРНИР ЗА ВЕТЕРАНИ 
 
 

1. Място: гр. Свиленград / гр. Шумен 

2. Време: 15-16 Ноември (събота и неделя) 2014г. 

3. Право на участие: Всички Хандбални Клубове 

Състезатели/ки – над 33г. 

Само трима състезатели/ки картотекирани за „А“ и „Б“ РХГ 

4. Отбор: Мъже / Жени съставени от 14/16 състезатели/ки плюс един 

правоспособен съдия. 

5. Система: При 4 отбора – всеки срещу всеки; При повече отбора – в групи и 

финални срещи за 3-4 и 1-2 място. 

6. Времетраене: При повече от една среща 2х15 мин с 5 мин почивка, за 

финалната четворка 2х20 мин с 10 мин почивка. 

7. Класиране: При равен резултат се изпълняват три 7 метрови хвърляния, 

при ново равенство до грешка. 7 метровите хвърляния се изпълняват от 

различни състезатели/ки. 

8. Финансови условия: 

а/ Всички разноски по участието се поемат от Хандбалните Клубове. 

б/ БФХ поема разноските на: 

- главен ръководител 

- една съдийска двойка 

- наградите 

в/ Домакинът поема хонорарите на секретарския апарат, лекаря и 

служителите към залата. 

9. Награди: 

- Купа и флагче за I-во място 

- Флагчета за II-ро и III-то място 

- Грамота за участие на всички състезатели/ки и треньори, 

10. Срокът за подаване на заявките за участие е до 12:00 часа на 20 

октомври 2014г. чрез факс или и-мейл на БФХ. 

 


