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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
 

 На свое заседание, провело се на 16.04.2015г., УС на БФХ извършва следната промяна в Наредбата за 
провеждане на Държавните първенства и турнири: 
 

Чл.1.2.3 Участващите отбори в „супер-финала” играят до две победи, като домакин на първата среща е 
отбора победител в полуфиналния плейоф, в който участва отбора, заел първо място с по предно 
класиране след изиграване на срещите от редовния сезон, а на втората среща – другия отбор. 
При равенство на победите се играе трети мач с домакинство, както при първата среща. 
Победителят от „супер-финала” е държавен шампион. 
Във финалния плейоф за трето място се играе до две победи, като домакин на първата среща е 
отбора загубил в полуфиналния плейоф, в който участва отбора, заел първо място с по предно 
класиране след изиграване на срещите от редовния сезон, а на втората среща – другия отбор. 
При равенство на победите се играе трети мач, при домакинство, както първата среща. 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

 
 
 

 
 

 
 

 
ПОЛУФИНАЛНИ ПЛЕЙОФНИ СРЕЩИ 

Втори срещи 
18 април 2015г. (събота) 

Варна, з.Ч.море 16:00    Локомотив – Спартак   33:32 (15:12) 

19 април 2015г. (неделя)    

Добрич  15:00    Добруджа – Фрегата   22:25 (10:10) 

След победи 2:0 в полуфиналната серия, отбора на ХК „Фрегата” се класира за „Супер финала” в 

„А” РХГ – мъже, а отбора на ХК „Добруджа” ще участва във финалния плейоф за трето място в 

шампионата. 

 

mailto:bfh@abv.bg


 
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ПРЕДИ ПЛЕЙОФНИТЕ СРЕЩИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Голмайстори: 

1. Джошкун Якубов   Добруджа  127 гола 
2. Виктор Симеонов   Осъм   116 гола 
3. Георги Христов   Левски   111 гола 
4. Николай Нейчев   НСА   110 гола 
5. Александър Димитров  Фрегата    93 гола 
6. Бранимир Балчев   Локомотив    87 гола 
7. Светослав Недев   Добруджа    81 гола 
8. Димитър Петков   Фрегата    79 гола 
9. Мирослав Владков  Спартак    67 гола 
10. Петър Симеонов   НСА     61 гола 

 
 

ПОЛУФИНАЛНИ ПЛЕЙОФНИ СРЕЩИ 
Трета среща 

03 май 2015г. (неделя) 

Камчия  15:00  Спартак – Локомотив   Г.Дойчинов/Юл.Горецов Ив.Костов 

 
 
Забележка: Срещите от „Супер-финала” и финалния плейоф за трето място ще се проведат, както следва: 

- Първи срещи:   9-10 май 2015г. 
- Втори срещи   16-17 май 2015г. 
- Трети срещи (условно)  23-24 май 2015г. 

 
Домакинът на съответната среща има право да определи в коя от посочените дати ще бъде 

изиграна срещата в срок до 04.05.2015г. (понеделник). 
 

 

 
 
 

 
 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ПРЕДИ ПЛЕЙОФНИТЕ СРЕЩИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Спартак 14 12 0 2 448:320 24 

2. Фрегата 14 12 0 2 426:306 24 

3. Добруджа 14 10 0 4 418:382 20 

4. Локомотив 14 7 1 6 412:348 15 

5. Осъм 14 5 2 7 384:395 12 

6. НСА 14 4 1 9 387:405 9 

7. Левски 14 4 0 10 369:490 8 

8. Интер-Академик 14 0 0 14 296:494 0 

 Отбор М П Р З Г.Р. Т 

1. Бъки 12 11 0 1 412:233 22 

2. Етър’64 12 9 1 2 349:254 19 

3. Шумен’98 12 7 1 4 291:274 15 

4. Свиленград-ПУ 12 7 0 5 324:336 14 

5. Хасково 12 3 0 9 282:366 6 

6. Поморие 12 3 0 9 271:344 6 

7 Панагюрище 12 1 0 11 236:378 2 



 

Голмайстори: 

1. Меги Кънева   Хасково/Шумен’98 102 гола 
2. Лидия Ковачева   Бъки   102 гола 
3. Кръстина Сабо   Шумен‟98  102 гола 
4. Боговеста Йосифова  Бъки     93 гола 
5. Габриела Стефанова  Шумен‟98    92 гола 
6. Стефка Цветанкова  Панагюрище    91 гола 
7. Мадлена Дончева   Етър‟64    83 гола 
8. Татяна Гафарова   Поморие    72 гола 
9. Роксана Радева   Свиленград-ПУ   71 гола 
10. Десислава Кръстева  Етър‟64    69 гола 

 
 
 

СУПЕР-ФИНАЛ 

01 май 2015г. (петък) 

Габрово 18:00   Бъки – Етър‟64   С.Марковска/Й.Вутов  Кр.Илиев 
 
09 май 2015г. (събота) 

В.Търново 18:00   Етър‟64 – Бъки   ...........................  ................ 
 
17 май 2015г. (неделя) – условно  

Габрово 18:00   Бъки – Етър‟64   ...........................  ................ 
 
 
 

ФИНАЛЕН ПЛЕЙОФ ЗА ТРЕТО МЯСТО 

02 май 2015г. (събота) 

Шумен  18:00   Шумен‟98 – Свиленград-ПУ Ст.Стойков/В.Делийчев А.Андреев 
 
09 май 2015г. (събота) 

Свиленград 18:00   Свиленград-ПУ – Шумен‟98 ...........................  ................ 
 
16 май 2015г. (събота) – условно  

Шумен  18:00   Шумен‟98 – Свиленград-ПУ ...........................  ................ 
 
 
 
 
 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 
 
 

ПРОТОКОЛ №16 / 22.04.2015г. 
 

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

 

Официални лица 

Никола Карастоянов – Локомотив Варна –  „Лишаване от право да ръководи отбора си 2 (две) срещи 
и глоба 100 лв.” по чл. 18.6 от ДП, във връзка с чл. 15.2 от ДП  
за първата и втората полуфинални срещи от „А” РХГ – мъже. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ 

 
 

МЛАДЕЖИ ДО 19 ГОД. 

ДЪРЖАВЕН ФИНАЛ 

Дата на провеждане:  24-26 април 2015г. (петък-неделя) 
Място на провеждане:  Добрич 
Съдии:    Св.Йовчев/Зв.Йончев; Мл.Белов/Г.Караджов; С.Маковска/Й.Вутов 
Делегат:    Димитър Пашов 

Контакти с организатора: Георги Андреев 0895 088369 

 
ФИНАЛЕН ТУРНИР 

 
Група А      Група Б 

1. ХК „Спартак” Варна    1. ХК „Добруджа” Добрич  
2. ХК „Шумен-61” Шумен    2. ХК „Черноморец” Бургас 
3. ХК „Фрегата” Бургас    3. ХК „Железничар” София  
4. ХК „Локомотив” Варна    4. ХК „Левски” Левски 

 

ПРОГРАМА 

24 април (петък) 
10:00 ч. Спартак– Фрегата    11:10 ч. Локомотив– Шумен  
12:20 ч. Добруджа– Железничар   13:30 ч. Левски – Черноморец 
14:40 ч. Спартак– Локомотив   15:50 ч. Фрегата– Шумен  

17:00 – Откриване на Държавния финал 
17:30 ч. Добруджа – Левски   18:40 ч. Железничар – Черноморец 

  
25 април (събота) 

10:00 ч. Фрегата – Локомотив   11:10 ч. Шумен – Спартак 
12:20 ч. Железничар – Левски   13:30 ч. Черноморец – Добруджа 
15:10 ч. 3А – 4Б     16:30 ч. 4А – 3Б 
17:50 ч. 1А – 2Б     19:10 ч. 2А – 1Б 

 
26 април (неделя) 

09:00 ч. Финал за 7-8 място    
10:20 ч. Финал за 5-6 място 
11:40 ч. Финал за 3-4 място    
13:00 ч. Финал за 1-2 място 

14:10 ч. Закриване на турнира 
 
 

ДЕВОЙКИ ДО 19 ГОД. 

 

ДЪРЖАВЕН ФИНАЛ 

Дата на провеждане:  24-26 април 2015г. (петък-неделя) 
Място на провеждане:  Сливница 
Съдии:    Т.Илиев/П.Чивийски; Кр.Руйков/Ст.Руйков; Ст.Стойков/В.Делийчев 
Делегат:    Румен Петков 

Контакти с организатора: Мариела Иванова 0886 605823  

 
ФИНАЛЕН ТУРНИР 

 
Група А      Група Б 

1. ХК „Нове-99” Свищов    1. ХК „Етър‟64” В.Търново  
2. ХК „Панагюрище” Панагюрище   2. СКХ „Шумен‟98” Шумен 
3. ХК „Бъки” Габрово     3. ХК „Ники спорт” Сливница  
4. СКХ „Васил Левски” Нови Пазар   4. ХК „Хасково” Хасково 



ПРОГРАМА 

24 април (петък) 
10:30 ч. Нове – Бъки   11:40 ч. Етър‟64– Ники спорт  
12:50 ч. В.Левски– Панагюрище  14:00 ч. Хасково– Шумен‟98 
15:10 ч. Нове– В.Левски   16:20 ч. Бъки– Панагюрище  

17:30 – Откриване на Държавния финал 
18:00 ч. Етър‟64– Хасково   19:10 ч. Ники спорт– Шумен‟98 

  
25 април (събота) 

10:00 ч. Бъки – В.Левски   11:10 ч. Панагюрище– Нове 
12:20 ч. Ники спорт– Хасково   13:30 ч. Шумен‟98– Етър‟64 
15:10 ч. 3А – 4Б    16:30 ч. 4А – 3Б 
17:50 ч. 1А – 2Б    19:10 ч. 2А – 1Б 

 
26 април (неделя) 

09:00 ч. Финал за 7-8 място    
10:20 ч. Финал за 5-6 място 
11:40 ч. Финал за 3-4 място    
13:00 ч. Финал за 1-2 място 

14:10 ч. Закриване на турнира 
 
 
 
 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 
 

 Във връзка с ангажираност на спортна зала „Младост” Бургас, както и във връзка с провеждането на 
квалификацията за Европейско първенство – жени, Държавният финал за Юноши старша възраст (М16) 
ще се проведе в периода 19-21 юни 2015г.  

 За подобряване на организацията при провеждане на първенствата, СТК напомня датите и местата на 
провеждане на Държавните първенства за подрастващи: 

ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ 

Юноши старша възраст (М16) – 19-21 юни 2015г. в Бургас – домакин ХК „Фрегата” 

Девойки старша възраст (Ж16) – 12-14 юни 2015г. в Габрово – домакин ХК „Бъки” 

Юноши младша възраст (М14) – 29-31 май 2015г. във Варна – домакин ХК „Спартак”  

Девойки младша възраст (Ж14) – 29-31 май 2015г. в Хасково – домакин ХК „Хасково” 

Момчета до 12 год. (М12) – 15-17 май 2015г. в Шумен – домакин ХК „Шумен-61”  

Момичета до 12 год. (Ж12) – 18-20 май 2015г. в Габрово – домакин ХК „Бъки” 

Момчета до 11 год. (М11) – 09-11 май 2015г. в Горна Оряховица – домакин ХК „Раховец” 

Момичета до 11 год. (Ж11) – 09-11 май 2015г. в Шумен – домакин СКХ „Шумен„98” 

 
 
 Както и сроковете за потвърждаване на участието в Държавните финали и в квалификациите за 

държавните финали, както следва: 
 

 юноши/девойки старша възраст  - М/Ж16  – до 01 юни; 

 юноши/девойки младша възраст - М/Ж14  – до 18 май; 

 момчета/момичета   - М/Ж12  – до 04 май. 
 
 

Георги Дойчинов – Председател СТК 

 
 
 
 
 
 
 



 

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ 
 

 
Уважаеми колеги, 

Във връзка с възникнали въпроси относно оформяне на протокола от среща, НСКХ прави следното 
уточнение: 
  В карето „ Бележки на длъжностните лица ” в  „Протокола от среща.......”, използван в БФХ - съдиите 
вписват бележки основавайки се на състезателния Правилник където ясно е казано, че там се отбелязват такива 
само в следните случаи:  

 Дисквалификации отбелязани в Правила 8:6 и 8:10 ; 

 Дисквалификации по Правила 8:5 или 8:6 в случай на предотвратяване възможността на отбора 
притежаващ топката да стреля към вратата или да получи явна възможност за гол по време на последната 
минута на игра. 

 
Основанията за това са следните: 

 

 Извадки от  Състезателни правила ( в сила от 1 юли 2010година) 
Правило  8:10 г) ако по време на последната минута на играта, топката е в игра, и противников състезател, чрез 
действия, нарушаващи Правило 8:5 или 8:6 ,  предотвратява възможността на отбора притежаващ топката  да 
стреля към вратата или да  получи явна възможност за гол, той не само трябва да се дисквалифицира по 8:5 или 
8:6,но и да се представи писмен доклад . 
Правило 16:8 абз.3. Както е отбелязано в Правилата 8:6 и 8:10, дисквалификациите, в съответствие с тези 
правила, трябва да се докладват в писмена форма на отговорните органи за по-нататъшни действия. В такива 
случаи „отговорника на отбора” и  делегата (вж. Пояснение № 7), се уведомяват незабавно след вземането на 
решение. 
Правило17.10 Съдиите отговарят за правилното оформяне и попълване на протокола от срещата след 
приключването и. 
Дисквалификации от типа отбелязани в Правило 8:6 и 8:10 трябва да бъдат описани в протокола на срещата. 

 
Иван Костов – Председател НСКХ 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ 
 

 

НАЦИОНАЛЕН ОТБОР – ДЕВОЙКИ ДО 19 год. 

 Националният ни отбор – девойки до 19 год. (родени 1996 и по-късно) взе участие в квалификация 
за европейско първенство, която се проведе в гр. Габрово, в периода 17-19 април 2015г. Очакванията, че 
съставите на две от най-силните школи в европейския хандбал ще бъдат с класи над нашия тим, не се оправдаха. 
Хандбалистките ни направиха два много равностойни двубоя и при малко повече шанс можеха да поднесат 
изненадата в квалификациите. 
 Първата среща започна благоприятно за нас като пред около 1000 зрители в залата, скандирайки мощно 
„България”, водехме на полувремето с 12:9. Преднината ни се запази до средата на второто полувреме до 23:23, 
но постепенно силите на нашите момичета намаляха, а и съдиите се откроиха с някои спорни отсъждания, и така 
се стигна до крайното 26:24. Великолепно представяне направи Елизабет Оморегие, отбелязала 11 гола. Лора 
Сарандева добави 9, Боговеста Йосифова вкара 3, а Полина Генчева – 1 гол. 

През втория ден, който беше почивен за нашия тим, отборите на Хърватска и Словения направиха една 
интересна и изпълнена с обрати среща, като и двата отбора бяха на крачка от крайната победа. Хърватките се 
оказаха по-съобразителни и се поздравиха бс крайното 20:19 (11:9). 
 Така дойде и ред на последния състезателен ден, в който трябваше да срещнем хърватския отбор, като и 
трите тима имаха теоритична възможноста да се класират за финалната фаза. Победа с повече от 4 гола ни 
гарантираше присъствие на европейския шампионат във Валенсия. Подкрепяни мощно от публиката в зала 
„Орловец“ националките ни започнаха много мотивирано срещата, поведоха и направиха разлика от три гола. Те 
можеха да станат и четири, но Мария Спиридонова направи фрапантен пропуск от шестте метра при 6:3. 
„Шахматистките“ постепенно се съвзеха, овладяха инициативата и със серия от пет последователни попадения 
обърнаха резултата до 9:11, а в края на полувремето увеличиха с още един гол аванса си, за 10:13. Директен 
червен картон в последните секунди получи Анна Инджова и така отборът ни остана без основен играч за втората 
част. Въпреки това българският тим направи всичко по силите си да се върне в играта в началните минути на 
втората част и със страхотни изяви на Лора Сарандева разликата бе съкратена на един гол – 15:16. 
Възпитаничките на Бранко Шебек обаче не се пречупиха и удържаха преднината си, като между 41-та и 53-та 



минути дори я увеличиха на шест гола – 18:24. В този интервал на терена изпъкнаха отново безобразните съдии от 
Сърбия, които успяха да изнервят максимално всички в зала „Орловец“. В 55-та минута и Боговеста Йосифова 
видя червеният цвят на картона, за три двуминутни отстранявания, и това беше всичко. Сирената за край на 
срещата прозвуча при резултат 21:27. 

РЕЗУЛТАТИ 

17.04.2015г. (петък) 18:00  Словения – България   26:24 (9:12) 
18.04.2015г. (събота) 18:00  Хърватска – Словения   20:19 (11:9) 
19.04.2015г. (неделя) 12:00  България – Хърватска   21:27 (10:13) 

 
За Европейското първенство, което ще се проведе в края на м. юли 2015г., се класира отбора на Хърватска. 
 
 

НАЦИОНАЛЕН ОТБОР – ЖЕНИ 

Националният ни отбор – жени ще вземе участие в квалификация за Европейско първенство в периода 12-
14.06.2015г. Квалификацията ще се проведе в гр. Габрово, а съперници ще ни бъдат отборите на Азебарджайн и 
Фарьорски острови. За следващата фаза се класира само първенеца в групата, който ще се присъедини към 
отборите на Испания, Австрия и Холандия. 

 
 
 

СЪОБЩЕНИЯ 
 

 

 БФ Хандбал уведомява всички желаещи, че в офиса на федерацията са налични химизирани 
протоколи за срещите от вътрешния спортен календар. Един кочан включва 33 комплекта (за 33 срещи) протоколи 
за срещи. Цената за един кочан е 12 лв. 
 
 
 
 

„ТЕ БЯХА ПЪРВИТЕ” 

БФ Хандбал в лицето на Президента Росица Бакърджиева-Коева подкрепя идеята на доц. Н. Кръстев да се 
обогати историческата памет на приятелите на Хандбала от градовете, клубовете – родоначалници на играта у 
нас. Чрез издаването на книга със заглавие „Те бяха първите“. 

Книгата ще обхваща периода 1959 – 1963г. Целта е да се разкрият началните стъпки за полагане основите 
на играта, както и имената на първите „труженици“ на Хандбалa. 

За нейното по-пълно разкриване се обръщаме към съпричастните на тази идея бивши и настоящи 
треньори, служители/ки, съдии и деятели да се включат в нейното реализиране. Това може да направите чрез 
изпращането на кратка писмена информация за основоположниците – „Пионери“, така също за успехите на 
местните хандбални отбори в този период, снимки и други материали! 

 Искаме да Ви информираме за отговорници по оформянето на материалите за първите стъпки за 
зараждането на хандбалната игра във вашият град и клуб са следните лица ! 
  Бургас – Ангел Стойчев / Ангел Байчев 
  Габрово – Благой Вангелов / Христо Коев / Анита Хараланова 
  Пловдив – Илия Кисимов / Симеон Пишманов 
  Свищов – Йордан Христов / Славка Ценева 
  София – Румен Иванчев, Илия Върбанов,– за „ВИФ“  
   Братя Ангелови, Съби Дойчинов - за „Локомотив“. 
   Христо Спиров, Никола Илиев – за „Септември“ и „ЦСКА“    

Кольо Бочев, Сава Кръстанов, Евгени Матуски, Веселин Пенчев. – за „Спортист Кремиковци“ 
Велико Търново – Кирил Грозданов / Йонко Стоянов 
Добрич – Георги Андреев / Митко Добрев 
Ловеч – сем. Д. и Е. Хаджиски 
Хасково – Вълчо Даскалов 
Шумен – Веселин Терзийски 
Плевен – Симеон Съев 
Варна – Богомил Стоянов / Веселин Калайков 
Благоевград – Иван Пелтеков / Божидар Багашев 
Петрич – Емануил Деведжиев, Огнян Танков 

 



Материалите може да изпращате на адреса на БФ Хандбал – гр. София; бул. „Васил Левски“ № 75, на 
секретарите на ЗХС или директно на посочените лица. 
  Крайният срок за това е до 31 май 2015г. (тези, които имат готовност могат да го направят и по време на ОС 
на БФХ в гр. Габрово на служебното лице Теодор Илиев).  
 

Надяваме се на любов и принадлежност към Хандбала за което Ви благодарим предварително ! 
 
 
 

ДО ВСИЧКИ ХАНДБАЛНИ КЛУБОВЕ !!! 

 
 

  В срок до 31.05.2015г. клубовете, които са членове на БФ Хандбал и са регистрирани в Министерството на 
Правосъдието следва да представят отчетите си в Министерство на Правосъдието. 
  Отчетите съдържат: 
1. Отчет за дейността за 2014г. 
2. Финансов отчет за Юридически Лица с Нестопанска цел – формуляр от Статистиката по Стандарт № 9 – Баланс. 
  - Отчет за приходите и разходите 
  - Отчет за паричен поток 
3. Декларация по чл. 45 ал. 2 т. 4. И чл. 46 ал.2 т.6 
4. Декларация по чл. 45 ал. 2 т. 4 от ЗЮЛНЦ. 
5. Заявление за представяне на документите по чл. 46 ал. 2 т. 6 от ЗЮЛНЦ. 
6. Съдържателен отчет за дейността на клуба. 
 

Документите може да ги изпратите по пощата или куриер на следния адрес: 
  1040 София 
   ул. „Аксаков“ № 5 
   Министерство на Правосъдието 

Иванка Янкова – ФСД 
 
 
 
 
 

От 12-14 юни 2015 г .в гр.Приморско ще се проведе ЕБТ 
/Европейски Бийч Турнир / Международен турнир по плажен хандбал 

 под патронажа на Стефка Костадинова председател на БОК  
 и д-р Димитър Германов – кмет на гр.Приморско 

 
Изисквания относно сформиране на отборите съгласно критериите на ЕХФ 

 за участие в ЕБТ  турнир 
Какво е отбор? Отбор е селекция от играчи,играейки под едно и също име.  
Правило: Няма ограничение на броя на играчите.Те не трябва да имат гражданство на тази страна.ЕХФ иска 
ръководителите  на отбори да се подчиняват на това правило в духа на Феър Плей.Всеки играч трябва да играе на 
един турнир само за един отбор.В духа на Fair Play,мениджърите на отборите се ръководят от това правило. 

Желаещите да вземат участие да се обадят на тел.0878 28 77 54 -Илонка Стойчева  
E-mail : ilona 51 @abv.bg 

 
Забележка : Играе се съгласно състезателния правилник по плажен хандбал  на ИХФ– издание 2010г.,като 
броя на състезателите от един отбор е съобразен с този правилник-ПРАВИЛО 4   Отбор,Смени,Екипировка.   

 


