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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 

 

 На 22 ноември 2014г. (събота) 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, Никола Добрев, Симеон Съев, Светлин Георгиев, Светлозар Начев и Стефка 
Капанова, Председателя на КС – Милен Янев, както и Теодор Илиев – от страна на администрацията на БФХ. 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
 

1. Информация, относно дейността на БФ Хандбал. 
Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

2. Подготовка на националните отбори по хандбал. 
Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

3. Участие на БФ Хандбал в „Четиригодишния план за развитие на хандбала в страната” на ИХФ. 
Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

4. Решение, относно наказанието на делегата Георги Йорданов. 
Докл. Росица Бакърджиева – Коева  

5. Утвърждаване на състава на НСКХ. 
Докл. Ив.Костов 

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

Докл. Илонка Стойчева 

7. Разни. 
 
 

РЕШЕНИЯ 
 
 
По т.1 

Да се изготви проект с финансов план за 2015г. в две основни направления до ММС за дейността на БФ 
Хандбал. 

1. Подготовка и участия на националните отбори по хандбал.  
2. Развитие на клубния хандбал.  
УС възлага на Симеон Съев да изработи система на провеждане на първенства и мероприятия касаещи 

развитието на клубният хандбал, а на Атанас Атанасов да разработи финансов план в съответствие с 
разработената система. 

 
По т.2 

УС Възлага на Георги Дойчинов да изготви проект за подготовката и участието на националните отбори, в 
това число - мъже и жени, плюс финансов план, а на Милен Янев да изработи проект за Балкански първенства за 
подрастващи, като се включи и плажният хандбал в него. 
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 УС реши да БФХ да потвърди домакинство на квалификацията за Европейско Първенство за девойки до 19 
години от 17 до 19 Април 2015г. в гр. Габрово с отборите на Хърватия и Словения. 

 УС реши да подготвим кандидатура за домакинство на турнира Челиндж Трофи за Мъже и Жени. 

 УС реши да бъдат проведени разговори с общинските ръководства в градове, където са провеждани 
традиционни турнири за мъжките и женските национални отбори и да се положат съвместни усилия за 
тяхното възстановяване. 

 
По т.3 

Във връзка четиригодишният план УС реши да предложи на ИХФ следните дати за курсове и семинари за 
съдии, делегати, треньори и курсове по плажен хандбал през 2015 година. 

 

 Курс за съдии и делегати: 
предложение 1 – месец март 
предложение 2 – месец септември 

 Курс за треньори: 
предложение 1 – месец септември 
предложение 2 - месец март 

 Курс по плажен хандбал 
предложение 1 – месец август  
предложение 2 – месец юни 

 
По т.4 

След, като се запозна с документите за поредно нарушение на делегата ни Георги Йорданов, този път 
случай на некоректни финансови взаимоотношения спрямо ХК „Гомел“ (BLR), за които е информирано и 
ръководството на ЕХФ, УС на БФХ счита за недопустимо и некоректно подобно поведение и в предвид факта, че 
случая компрометира престижа на БФХ пред международните институции взе единодушно решение по казуса. 
 А именно: Наказва делегата Георги Йорданов по чл. 42.1.1.8 от Устава на БФХ /Постоянна забрана да се 
заема длъжност в структурите на БФХ, ЗСХ и ХК./ 
 

УС възлага на Президента Росица Бакърджиева да изготви и изпрати писма с извинение по случая а 
именно до: ХК „Гомел“, Михаел Видерер ЕХФ и Маркус Глазер, като в същите писма да информира страните за 
взетото решение за наказание на делегата Георги Йорданов. 
 
По т.5 

Отлага за следващото заседание на УС, поради отсъствието на Председателя на комисията Иван Костов. 
 
По т.6 

Отлага за следващото събрание на УС, поради отсъствието на Председателя на комисията Илонка 
Стойчева. УС възлага на Председателя да изготви проект с финансов план за 2015г. в две основни направления 

1. Подготовка и участия на националните отбори по плажен хандбал.  
2. Провеждане на Държавните първенства по плажен хандбал.  
 

По т.7 

 УС реши Финалният етап на турнира „Купа България” за мъже да се проведе на неутрален терен в 
гр. Габрово, като бъде съчетано с провеждането на семинар за съдии и делегати. 

 Възлага на Николай Илиев за следващото заседание на УС да изготви финансови условия за 
телевизионно ангажиране и поддръжката на сайта на БФХ. 

 УС взе решение БФХ да изготви писмо до Кмета на община Бургас, като посочи датите на 
провеждането на турнира Гурбалов и важността на тази проява за календара на БФХ. При изготвяне на 
нормативните документи за следващата спортно-състезателна година да се преразгледат сроковете за подаване 
на заявки за домакинства на КБ и ДП. 

 Във връзка с докладна записка от Никола Добрев, УС на БФХ реши да нанесе корекция в чл. 4.3.2 
от Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири 

 
Чл.4.3.5  В Държавните първенства за момичета и момчета до 11 год. и до 12 год. могат да бъдат 
записани най-много 16 (шестнадесет) и най-малко 12 (дванадесет) състезатели. През първото 
полувреме играят 7 (седем) от тях, а през второто могат да бъдат използвани едновременно на терена 
най-много 2 (двама) от тях. Другите състезатели могат да извършват неограничени смени. 
 
Под израза „Държавни първенства” се има предвид всички етапи на Държавните първенства, а 

именно зонални първенства, зонални финали, квалификации за държавни финали, както и Държавни 
финали. 

 



 Във връзка с докладна записка от Никола Добрев, УС на БФХ реши да нанесе корекция в чл. 4.3.2 
от Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири  

 
Чл.4.3.2  Допуска се картотекиране на неограничен брой състезател/к/и от по-долна възрастова група 
както следва: 

 - при младежи и девойки   – М/Ж 19 – родените през  1999 и 2000 г.; 
 - при юноши/двойки старша възраст  – М/Ж 16 – родените през  2001 и 2002 г. 
 - при юноши/девойки младша възраст   – М/Ж 14 – родените през  2003 и 2004 г. 
 - при момчета/момичета   – М/Ж 12 – родените през  2004 г. и по-късно; 
 - при момчета/момичета   – М/Ж 11 – родените през  2005 г. и по-късно; 
 - при момчета/момичета   – М/Ж 10 – родените през  2006 г. и по-късно; 
 

 Във връзка с докладна записка от Красимир Илиев относно промени в Дисциплинарния правилник– 
УС реши докладната записка да се насочи към ДК, НСКХ и СТК и те да излязат с общо становище за следващото 
заседание на УС, което да касае тези и други неотложни промени в нормативни документи на БФХ. 

 Във връзка с докладна записка от ЗХС „Черно море“, УС разрешава в срещите на момчета и 
момичета до 10,11 и 12 години да съдийстват двойки съставени от един млад /начинаещ/ съдия и един от 
треньорите на отбор, който не взема участие в дадена срещата, но след писменото съгласие на двата участващи 
отбора  

 Докладната записка от Росен Добрев се отлага за следващото заседание на УС. 

 Във връзка с награждаването на най-добрите хандбалисти и треньори за 2014, което ще се проведе 
в гр. Габрово на 17 януари 2015г., БФХ реши да отличи всеки клуб – участник в „А” РХГ през спортно-
състезателните 2013/14 и 2014/15 да попълнят приложената в края на бюлетина анкета, в срок до 10 декември 
2014г.  
 
 

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БФХ 
 
 
Във връзка с подобряване на сайта на БФХ www.bulgarianhandball.eu, администрацията на федерацията 

приканва всички клубове – участници в „А” РХГ – мъже и жени да изпратят снимка на отбора, която ще бъде качена 
на сайта срещу името на съответния клуб. Молим също клубовете, да изпращат актуални снимки от срещите им в 
първенството, които ще намерят място в сайта, както и ще бъдат използвани в информационните спортни интернет 
страници. 

Благодарим Ви предаврително!!! 
 
 

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

 
 

 
 

 
Отложена среща от първи кръг 

23 ноември 2014. (неделя) 

1030 Българене 14:00   Левски – Фрегата   25:40 (12:16) 
 

Девети кръг 
29 ноември 2014. (събота) 

1034 Варна  14:30   Локомотив – Левски   42:24 (19:9) 
1035 Варна  12:30   Спартак – Интер-Академик  50:18 (27:10) 
1036 Добрич  14:00   Добруджа – НСА   31:23 (17:12) 

30 ноември 2014. (неделя) 

1033 Бургас  15:00   Фрегата – Осъм   31:23 (15:10) 
 

Изтеглена среща от Единадесети кръг 
 

30 ноември 2014. (неделя) 

1043 Добрич  14:00   Добруджа – Левски   34:23 (19:13) 
 
 

http://www.bulgarianhandball.eu/


ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Голмайстори: 

1. Николай Нейчев   НСА   70 гола 
2. Александър Димитров  Фрегата  62 гола 
3. Виктор Симеонов   Осъм   52 гола 
4. Бранимир Балчев   Локомотив  49 гола 
5. Мирослав Владков  Спартак  49 гола 
6. Джошкун Якубов   Добруджа  48 гола 
7. Георги Христов   Левски   46 гола 
8. Петър Симеонов   НСА   46 гола 
9. Димитър Петков   Фрегата  45 гола 
10. Веселин Георгиев   Спартак  39 гола 

 
 

Десети кръг 
06 декември 2014г. (събота) 

1040 Благоевград 14:00  Интер-Академик – Добруджа Т.Илиев/П.Чивийски  Р.Петков 

07 декември 2014г. (неделя) 

1037 Ловеч  14:00  Осъм – НСА   Г.Дойчинов/Юл.Горецов Ив.Башев 
1038 Бургас  17:00  Фрегата – Локомотив  С.Марковска/Й.Вутов  Д.Генчев 
1039 Българене 14:00  Левски – Спартак  Г.Георгиев/М.Георгиев Сл.Колев 
 
 

 
 
 
 

 
 

Отложена среща от трети кръг 
22 ноември 2014г. (събота) 

2009 Хасково  15:00   Хасково– Панагюрище  18:19 (3:7) 
 
 

Осми кръг 
22 ноември 2014г. (събота) 

2022 В.Търново 14:00   Свиленград-ПУ – Етър’64  21:27 (10:13) 
2023 Поморие  14:00   Поморие – Бъки   20:35 (11:21) 

23 ноември 2014г. (неделя) 

2024 Хасково  14:00   Хасково – Шумен’98   19:28 (9:13) 
Панагюрище – почива 

 
Девети кръг 

29 ноември 2014г. (събота) 

2025 Габрово  14:00   Бъки – Свиленград-ПУ  46:21 (22:13) 

2026 Шумен  14:00   Шумен’98 – Поморие    26:30 (12:16) 

14 декември 2014г. (неделя) 

2027 В.Търново,з.Сава Величков 13:00 Етър’64 – Панагюрище  
Хасково – почива 

 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Спартак 9 9 0 0 312:205 18 

2. Фрегата 9 8 0 1 294:212 16 

3. Локомотив 9 7 0 2 290:214 14 

4. Добруджа 9 6 0 3 268:240 12 

5. НСА 9 2 1 6 246:259 5 

6. Осъм 8 2 1 5 206:221 5 

7. Левски 10 1 0 9 243:371 2 

8. Интер-Академик 9 0 0 9 181:318 0 



 
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Голмайстори: 

1. Меги Кънева   Хасково  59 гола 
2. Габриела Стефанова  Шумен’98  57 гола 
3. Боговеста Йосифова  Бъки   49 гола 
4. Татяна Гафарова   Поморие  49 гола 
5. Стефка Цветанкова  Панагюрище  48 гола 
6. Кръстина Сабо   Шумен’98  46 гола 
7. Мадлена Дончева   Етър’64  43 гола 
8. Десислава Кръстева  Етър’64  41 гола 
9. Роксана Радева   Свиленград-ПУ 39 гола 
10. Лидия Ковачева   Бъки   38 гола 

 
 

Десети кръг 
03 декември 2014г. (сряда) 

2028 В.Търново 17:30  Етър’64 – Бъки   Р.Стоянов/К.Костадинов Ив.Костов 

06 декември 2014г. (събота) 

2029 Свиленград 14:00  Свиленград-ПУ – Шумен’98 Св.Йовчев/Зв.Йончев  Ст.Хаджиангелов 
2030 Панагюрище 14:00  Панагюрище – Хасково   отлага се 

Поморие – почива 
 
 

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ 
 

 
 

 Уважаеми делегати, моля при изпращане на документите от срещите от „А” РХГ до офиса на федерацията, 
изписвайте цялото наименование на федарацията „Българска Федерация Хандбал” или „БФ Хандбал”, а не 
както повечето от Вас го правят до момента „БФХ” 

 
Иван Костов – Председател НСКХ 

 
 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 
 

 На 06 декември 2014г. (събота) от 10:30ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец” – гр. 
Габрово ще се проведе заседание на СТК. 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Теглене на жребий за турнира „Купа България” за мъже и жени. Теглене жребий за турнира „Купа 

България - БФХ” за младежи до 19 год. 

2. Определяне на клубовете, домакини на Държавните финали за подрастващи,  домакините на 
полуфиналните и финалните срещи в турнира „Купа България” за мъже и жени, както и домакините на турнирите 
„Купа България-БФХ” за подрастващи. 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Бъки 8 7 0 1 270:152 14 

2. Етър’64 7 6 0 1 198:138 12 

3. Шумен’98 8 6 0 2 198:172 12 

4. Свиленград-ПУ 8 3 0 5 200:236 6 

5. Поморие 8 2 0 6 175:231 4 

6. Хасково 7 1 0 6 153:196 2 

7 Панагюрище 6 1 0 5 111:180 2 



3. Обсъждане на спортно-състезателния календар за пролетния полусезон на 2014 год. 

4. Лицензиране на спортните зали – актуализация на критериите, както и списъка на залите. 

5. Разни 
 
 
 

 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА, СТК НАПОМНЯ 
СЛЕДНИТЕ КРАЙНИ СРОКОВЕ, ПОСОЧЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БФХ: 

 
 30 ноември 2014 г. – краен срок за подаване на заявки за домакинство на Държавните финали за 

подрастващи с приложена оферта, включваща стойност на нощувка, състояние на спортна база (зала, игрище), 
комуникации  между местата за настаняване, хранене и игра, както и други подробности, свързани с организацията 
на състезанията. 

 
 
 30 ноември 2014 г. – краен срок за подаване на заявка за участие в турнир „Купа България” за мъже 

и жени, както и в турнир „Купа България-БФХ” за младежи и девойки до 19 год., юноши и девойки старша 
(до 16 год.) и младша (до 14 год.) възраст. (Участват по право първите отбори от временното класиране за 
юноши/девойки старша и младша възраст в четирите зони, както и отбори от ХК в страната – всички след 
подадена заявка. В същия срок се подават и заявките за домакинство на турнирите.) 

 
Георги Дойчинов – Председател СТК 

 

 
 
 

СЪОБЩЕНИЯ 
 

 
 

 На 29 ноември 2014г. (събота) ще се проведе тържество по случай „50 години хандбал 
в град Плевен”. По случай отбелязването на празника от 10:00ч. в спортна зала „Спартак” – гр. Плевен ще се 
проведе демонстративна среща по хандбал, а от 12:00ч. в ресторант „Централ” ще се проведе тържествен обяд. 
 
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 
 
 

Единственият ни представител в Европейските клубни турнири през спортно-състезателната 
2014/15 – ХК „Добруджа” Добрич отпадна от надпреварата в трети кръг на турнира „Challenge Cup” след две 
загуби от израелския Ramat Hashron HC.  

Срещите се изиграха в гр. Добрич на 21 и 22 ноември, а нашият тим загуби съответно с 22:30 (6:13) и 
28:32 (14:16). Най-резултатни за българския отбор в първата среща бяха Бранимир Балчев с 6 гола и Йордан 
Михайлов с 5, 4 точни попадения добави Димитър Георгиев. Във втората среща Йордан Михайлов отбеляза 7 гола, 
а Балчев и Джошкун Якубов добавиха по 6. 
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АНКЕТА 

За определяне на най – добрите хандбалисти и треньори в „А” РХГ за 2014г. 
 
 

Хандбален клуб: ................................................. 
 
 
 

1. Определя за най-добър състезател от своя отбор през 2014г.:  

............................................................................ 

2. Номинира за най-добър на поста вратар в „А” РХГ през 2014г.: 

............................................................................ 

3. Номинира за най-добър хандбалист/ка в „А” РХГ през 2014г.: 

............................................................................ 

4. Номинира за най-добър треньор в „А” РХГ през 2014г.: 

............................................................................ 

5. Предлага за награждаване на хандбални деятели с юбилей или особени заслуги в 

развитието на хандбала в България 

............................................................................ 

Анкетата следва да бъде изпратена до БФ Хандбал в срок до 10 декември 2014г. !!! 
 
 
Дата: ..........................       

Град: ..........................    подпис и печат на клуба:.................................. 
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