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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
 

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

се проведе заседание на Управителния съвет на БФ Хандбал. 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 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. 
РЕШЕНИЯ 

 
По т.1    
  Президента Росица Бакърджиева даде подробна информация за състоянието и 
дейността на БФ Хандбал, подробна финансова справка относно финансовото състояние на 
федерацията. Р. Бакърджиева даде също информация относно контактите и взаимодействието с EHF 
и IHF, резултатите от провелата се среща с новоназначения Министър на младежта и спорта – г-жа 
Марияна Георгиева, както и поздрави съдийската двойка Георги Дойчинов/Юлиан Горецов за 
успешното участие в съдийски семинар и придобиването на континентален лиценз и изрази надеждата 
си за развитие в тази област и на други подготвени кадри. 
 
По т.2   

Георги Дойчинов даде подробна информация за провелите се държавни първенства 
през спортно-състезателната 2012/13 година, броя на отборите и картотекираните състезатели. 
(таблицата може да се види в края на бюлетина) 

mailto:bfh@abv.bg


По т.3   
  УС разгледа докладната записка от ТМК, с която комисията подава своята колективна 
оставка и проявява инициатива за свикване на Извънредно Общо Събрание. 

С пълно мнозинство УС на БФХ приема оставката на състава на ТМК и отхвърля 
предложението за свикване на ОС, което е в противоречие с чл.58.1 от Устава на БФХ.  
След продължителна дискусия, относно наболелите проблеми, които срещат треньорите по хандбал в 
страната и възникналите предложения за Председател на една от най-важните помощни комисии – 
ТМК, УС избра и утвърди на поста Председател на ТМК Пенко Златев. След утвърждаването му на 
поста и даденото му време относно състава на комисията, същия даде предложение, което беше 
утвърдено и по този начин комисията придоби следния вид: 

Председател: Пенко Златев и членове: Георги Атанасов, Йонка Генчева, Йордан 
Димитров, Никола Карастоянов, Николай Топузаков и Светослав Божков. УС пожела успех в 
работата на ТМК. 

 
 УС разгледа докладната записка от Р. Бакърджиева, относно временната невъзможност на 
Георги Добрев да изпълнява поетите ангажименти като Председател на НСКХ. С пълно мнозинство на 
този пост беше избран Иван Костов.  
УС разгледа детайлно дейността на НДКХ през изминалата спортно-състезателна година и реши да 
прекрати дейността на комисията, като задълженията и стават част от тези – на НСКХ. След тази 
трансформация и след дълго обсъждане относно състава на НСКХ, поради увеличения обем от работа 
и възникналите допълнителни отговорности, състава на комисята беше утвърден в следния вид: 

Председател: Иван Костов и членове: Георги Йорданов, Делян Генчев, Десислав 
Симеонов, доц. Димитър Станков, Красимир Илиев и доц. Росица Димкова. УС пожела успех в 
работата на ТМК. 
 Във връзка с допълнителните задачи (включването на делегатите), НСКХ да представи своя 
Устройствен правилник за утвърждаване на следващото заседание на УС на БФХ. 
  
По т.4   

След дълги диксусии относно нормативните документи на БФХ, УС утвърди Наредбата 
за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 2013/2014 година, 
Правилника за спортно-състезателна дейност, Правилника 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. УС 
възложи на Георги Дойчинов да нанесе нужните корекции в тях. Следва документите да бъдат качени 
на сайта на БФХ. 

По т.5   
 УС на БФХ прие „Обединен Спортен Клуб” Поморие 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 прие нов образец на Протокол за среща, отговарящ на 
съвременните изисквания на Състезателния правилник. 

 УС на БФХ прие правила за категоризация на хандбалните клубове в страната, 
отговарящи на чл.6 от ППЗФВС. УС реши тези правила да залегнат на основа на Системата за 
разпределение на годишните финансови средства на хандбалните клубове. В тази връзка, 
хандбалните клубове се разделят на 4 (четири) категории въз основа на набраните точки, както следва: 

 
o І – ва категория  над 10 000 точки; 
o ІІ – ра категория 5 000 – 9 999 точки; 
o ІІІ – та категовия 2 000 – 4 999 точки; 
o ІV – та категория под 1999 точки. 

 

 

ТРЕНЬОРСКО-МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 
 На 03 август 2013г. (събота) от 11:00ч. в спортна зала „Плиска” ще се проведе заседание 
на ТМК при БФХ при следния дневен ред: 
 

1. Примане на правилник за устройство и дейността на ТМК. 
2. Определяне треньорския състав на националните отбори юноши, родени 1996/97, 

юноши, родени 1994/95 и девойки, родени 1994/95 година 
3. Определяне състава на националния отбор  - юноши, родени 1996/97г. 
4. Въвеждане на регламент от изисквания за професионален лиценз на треньорите 

по хандбал в България. 
5. Разни 



 

КОМИСИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ 
 

 
На 10 юли 2013 год. (сряда) в офиса на БФХ се проведе заседание на КПХ при БФХ, на 

което присъстваха Председателя на комисията Илонка Стойчева и георги Атанасов – член на 
комисията. С другия член – Красимир Илиев бе осъществявана телефонна връзка. Заседанието се 
шпроведе при следния дневен ред: 

 
1.Разглеждане на постъпилите регистрационни формуляри,като заявка участие на 

отборите,които ще вземат участие в Държавните първенства по плажен хандбал за 
юноши,девойки,мъже,жени и изготвяне вариант на програми за първенствата. 
                                                                           Докл.И.Стойчева,К.Илиев 

2.Разглеждане необходимостта от провеждане на съдийски и делегатски семинар по плажен 
хандбал по време на Държавните първенства от 28.08-01.09.2013г 
                                                                           Докл.К.Илиев 

3.Обсъждане съдийски и делегатски екип за Държавните първенства по плажен хандбал 
                                                                           Докл.К.Илиев 

4.Обсъждане финансирането на Държавните първенства за 2013г. 
                                                                           Докл.чл. на КПХ 

5.Разни  
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
По т 1.  

Утвърждава  постъпилите регистрационни формуляри от 33  отбори от страната/ 
юноши,девойки,мъже и жени/  съгласно регламента за провеждане на Държавните първенства по 
плажен хандбал за 2013г.Обсъди и системи на провеждане на първенствата с оглед големия брой 
заявки. 

Отбори мъже : 
1,,Академик-ТУ,гр.Пловдив, 2.,,Асти91,, гр.Хасково, 3.,,СКХ ДЮ,,Шумен,,гр.Шумен, 4.,,Труд,,с.Труд, 
5.,,Калиакра,,гр.Каварна, 6.,,Раховец,,гр.Г.Оряховица, 7 .,,Приморско,,гр.Приморско, 8,,ПТГ 
гр.Панагюрище, 9.,, Осъм,,гр.Ловеч, 10.НПМГ гр.София 

Отбори юноши: 
1.,,Левски,,гр.Левски, 2.,,ПТГ,, гр.Панагюрище, 3.,,Раховец,,гр.Г.Оряховица, 4.СКХ ДЮ,,Шумен,, 
гр.Шумен, 5.,,Асти91,,гр.Хасково, 6.,,Труд,,с.Труд, 7.,,Приморско,, гр.Приморско 

Отбори жени: 
1.,,Енергетик,,гр.Гълъбово, 2.,,Ловеч98,,гр.Ловеч, 3. ,,Ники спорт,,гр.Сливница, 4.,,Шумен 98,,гр.Шумен, 
5.,,Хасково,,гр,Хасково, 6.,,Панагюрище,,гр.Панагюрище, 7.,,В.Левски,,гр.Нови пазар 

Отбори девойки: 
1.,,Енергетик,,гр.Гълъбово, 2.,,Ловеч98,,гр.Ловеч, 3.,,Ники спорт,,гр.Сливница, 4.,,Шумен98,,гр.Шумен, 
5.,,Хасково,,гр.Хасково,6.,,Панагюрище,,гр.Панагюрище,7.,,Левски1920,,гр.Стражица,8.,,В.Левски,,гр.Но
ви пазар 
- Не приема подадената заявка от ХК,,Локомотив,,/мъже/с председател Г.Караджов поради неспазване 
на чл.3 от  регламента на комисията по плажен хандбал ,а именно подаване на заявка за участие до 
КПХ чрез регистрационен формуляр в срок. Другата форма е само информативна,но не е официален 
документ. 
 
По т 2.  

До 15 август  хандбалните клубове да предложат на КПХ съдии и делегати за участие в 
семинар по време на Държавните първенства 2013г. След получаване на кандидатурите комисията ще 
разгледа необходимостта от провеждане на съдийски и делегатски семинар по плажен хандбал по 
време на Държавните първенства. 
 
По т 3.   

Комисията утвърди следния длъжнотни лица за Държавните първенства: 

- Делегати: Красимир Илиев;доц.Димитър Станков иГеорги Атанасов 

- Съдии : Георги  Дойчинов; Ирина Миладинова; Жана Маразова; Рени Дуракова; Тефик Парафитов; 

Йордан Халаджов; Михаил Башев; Николай Колев; Йонко Вутов и Силвия Марковска  

 
По т.4.   

Финансирането на Държавните първенства по плажен хандбал ще бъде осъществено от 
приходите такси-участие и спонсорство. 
 
 
 



По т 5.    
 Комисията реши да покани на Държавните първенства по плажен хандбал следните 

официални гости:  Зам.министъра на младежта и спорта Йордан Йовчев, Президента на БФХ – Росица 
Бакърджиева – Коева, членове на комисията по плажен хандбал на ЕХФ, кметове, старши тренъорите 
на нац.отбори по плажен хандбал мъжки и женски профил – Невен Велизаров и Иван Иванов 
-През месец юни 2014г.  да организира и проведе международен турнир по плажен хандбал за мъже и 
жени/или юноши,девойки/ в гр.Приморско 

 Държавните първенства да се проведат през месец юни 2014г преди международния 
турнир. 

 Поради дълги проблеми в сайта на федерацията и невъзможност за подаване на 
информация, комисията по плажен хандбал Ви информира ,че през 2012г.на Държавните първенства 
по плажен хандбал се проведе семинар за делегати, на който се явиха доц.Димитър Станков и Делян 
Генчев.Същите се представиха отлично, като  теста ,според изискванията на ЕХФ бе на английски 
език. Делян Генчев мина успешно и практикума за делегат по плажен хандбал на  първенствата за 
2012г.Тази възможност за практикум комисията предоставя и на Доц.Димитър Станков на първенствата 
през 2013г.  

 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 

 
На 23 юли 2013г. в офиса на Европейската Федерация по хандбал бе теглен жребия за 

Европейските клубни турнири за сезона 2013/14. В тазгодишното издание, БФХ ще има един 
представител при жените и два при мъжете. 

 
ХК „Етър’64” Велико Търново отново ще вземе участие в „EHF Cup”. „Болярки” започват 

участието си във втори кръг на турнира, като жребия отреди за съперник гръцкия „A.C.PAOK” от Солун. 
Домакин в първата среща е нашия тим, а тя ще е на 5/6 октомври, докато реванша е една седмица по-
късно. 

Шампиона при мъжете през миналия сезон ХК „Добруджа” Добрич ще участва в същия турнир 
като великотърновки. Добричлии ще започнат участието си от първи кръг, а съперник ще бъде чешкия 
„HBC Ronal Jicin”. Мача в Чехия е на 7/8 септември, а реванша в Добрич е на 15 или 16 същия месец. 

Представителя ни в турнира „Challenge Cup” при мъжете, ХК „Спартак” Варна, ще започне от 
трети кръг в турнира, като жребия беше благосклонен към варненци и те ще се изправят срещу 
английския „Ruislip Eagles” от Лондон. Срещите са на 23/24 и 30/31 октомври, като първата е в Англия. 

 

 
 

Съдийската ни двойка Георги Дойчинов/Юлиан Горецов беше поканена да вземе участие в курс 
за кандидат-съдии на ЕХФ, който се проведе в Драмен/Норвегия от 13 до 19 юни т.г.. Заедно с 
ръководенето на срещи от международния турнир за девойки „Scandinavian open”, съдийската ни 
двойка положи успешно, както теоритичен, така и физически изпит. С решение на ЕХФ, на 
съдийската двойка Георги Дойчинов/Юлиан Горецов, беше присъден статут на континентални 
съдии по хандбал. НСКХ честити на двамата постигнатия успех и им желае успехи на хандбалния 
терен. 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

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 

 


