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България спечели квалификацията за Европейското по хандбал при жените  
 

 
 

 
 

РЕЗУЛТАТИ 

12.06.2015г. (петък)  18:00ч.  България – Фарьорски острови   31:22 (12:10) 

13.06.2015г. (събота)  18:00ч.  Фарьорски острови – Азербайджан   28:29 (14:14) 

14.06.2015г. (неделя)  18:00ч.  Азербайджан – България    28:32 (12:13) 

 
 

mailto:bfh@abv.bg
http://bulgarianhandball.eu/index.php/novini/199-balgariya-specheli-kvalifikatziyata-za-evropeiskoto-po-handbal-pri-zhenite-sled-nov-uspeh-v-gabrovo


Националният ни женски отбор спечели Европейската квалификация по хандбал, която се проведе в зала 
„Орловец” в Габрово ,след като записа две победи и триумфира на първо място в групата.  В петък родните 
хандбалистки се наложиха над Фарьорски острови с 31:22, а в неделя възпитаничките на Росица Бакърджиева- 
Коева спечелиха заслужено и срещу Азербайджан с 32:28. 

След постигнатите два успеха  България  отива на втора квалификация с тимовете  на Испания, Холандия 
и Австрия.  Срещите от квалификационния  кръг са на разменено гостуване и ще се проведат в периода от 
октомври 2015-та до юни 2016-та година. Първите два отбора от групата се класират за Евро 2016. 

 
България – Фарьорски острови 

Близо 700 фенове на хандбала горещо подкрепяха женският ни национален отбор по хандбал в зала „Орловец” в 
Габрово в мача срещу Фарьорски острови. Първото полувреме срещу Фарьорски острови започна кошмарно за 
националките ни , които допуснаха 3 гола и чак в 8-ма минута чрез Лидия Ковачева отбелязаха попадение, като 
гостенките разчитаха на контраатаки и играха на границата на позволеното в защита. Постепенно България 
затвори влизанията по крилата и това обърка играта на Фарьорите. Първото изравняване дойде в 9.53 мин. при 4:4 
след попадения на Ковачева и Елизабет Оморегие /2/. Отново обаче последваха силни минути за островитянките, 
които дръпнаха с нови 2 гола и дълго време поддържаха този аванс. На три пъти и гредите помогнаха на 
вратарката им Вивиан Петерсен, а чрез Нели Добрева /2/нашите изравниха резултата и две минути преди края на 
полувремето водеха с 11:10. В оставащите секунди до почивката за нарушение срещу Оморегие отново Добрева 
реализира от 7 метрово хвърляне за „затваряне” на полувремето при 12:10 за България.  С 5 гола през първата 
част се отличи Нели Добрева, а Елизабет Оморегие вкара 2.  

Явно времето прекарано в съблекалнята на почивката и разбора на треньорския щаб воден от Росица 
Бакърджиева повлия върху представянето ни, защото България излезе с коренно променен стил и настроение  на 
игра и показа истинска класа и майсторство. Набързо резултатът стана 16:12, а в средата на полувремето вече 
беше 23:14 за България. Никакъв шанс не дадоха хандбалистките ни на гостенките и разликата стигна до 27:17. До 
края с нови голове се отличиха Веселка Калакунова, Мадлена Дончева , Соня Богданова и Нели Добрева за 
крайното 31 : 22 за България.  

Най-резултатна в мача стана Нели Добрева с11 гола , Веселка Калакунова вкара 4. По три попадения записаха 
Елизабет Оморегие и Соня Богданова. С по два гола в мача завършиха Лидия Ковачева, Стефка Агова, а с по едно 
пападения Даниела Коцева, Недялка Делчева, Глория Павлова, Мадлена Дончева, Радостина Генкова и Силвия 
Атанасова.  

Азербайджан – България 
 
Подобно на мача с Фарьорски острови  и трудното начало на първото полувреме срещу тях, тази вечер 

отново позволихме на съперничките от Азербайджан набързо да поведат с 0:2. Тези попадения накараха 
националките да вдигнат оборотите и да бъдат максимално концентрирани. Отлична игра на Нели Добрева и 
Недялка Делчева ,които вкараха по едно попадение, а невероятни спасявания направи вратарката на Азербайджан 
Валентина Саламаха, която отрази няколко хвърляния на Елизабет Оморегие и Соня Богданова. Около 600 човека 
в залата подкрепяха при всяка атака хандбалистките ни, които се раздадоха на терена. Тежка контузия 8 минути 
преди края на първото полувреме в областта на коляното получи една от най-добрите в нашия отбор Нели 
Добрева, която при приземяване стъпи накриво и със сълзи на очи излезе от игра. Мачът вървеше гол за гол, като 
гостенките се отличиха освен със стабилния си вратар, а и с организираната игра в защита и атаки по крилата. 
Соня Богданова вкара 1 минута преди почивката за 13:12 и така приключи първата част. Второто полувреме отново 
започна равностойно до  42 минута, когато чрез Оморегие , Богданова и Делчева поведохме с 25:21. До края на 
срещата България не даде възможност на гостенките да имат много шансове за гол, а с отлична игра в защита и 
бързи контраатаки хандбалистките ни поддържаха аванса от 4 попадения до последния съдийски сигнал. 
Най-резултатни за България : Елизабет Оморегие и Соня Богданова с по 8 гола . Лидия Ковачева вкара 4.  По три 
попадения записаха Нели Добрева и  Недялка Делчева . 
С по два гола в мача завършиха Даниела Коцева, Радостина Генкова и Силвия Атанасова. 

 
„Изключително съм щастлива и доволна от двете победи. Бяха трудни мачове срещу подготвени и 

стабилни отбори. Голяма благодарност към всички момичета, които поканихме от чужбина и всички се 
отзоваха и играха със сърце за България. Много съжалявам за травмата на Нели Добрева, която ни е основен 
играч и се преставя фантастично в шампионата на Италия, но контузиите са част от нашия спорт и никога 
не са приятни. Благодарност и поклон пред изключителната подкрепа на зрителите по трибуните. Още утре 
отивам да заява среща при спортния министър Красен Кралев за среща, защото с нашия ограничен бюджет 
няма да успеем да обезпечим средващите си гостувания от Европейските квалификации. Двата успеха над  
Фарьорски острови и Азербайджан са началото на възраждането на позициите и авторитета на родния 
хандбал в Европа”, сподели след края на мача Росица Бакърджиева- Коева. 

След края на срещата зрителите слязоха на терена и поздравиха националките за успеха, които не 
отказаха автограф или снимка на никого.  



Състав на отбора 

Ръководство: Росица Бакърджиева-Коева – ст.треньор, Веселина Златева – треньор, Марияна Семерджиева – 
треньор, Пламен Панов – доктор, Иван Христов – терапевт,  
Състезателки: Петя Пенчева - Førde IL Handball NORGE – Норвегия, Нели Добрева - Ariosoto Ferrara – Италия, 
Стефка Агова – MKS Piotrcowia – Poland, Елизабет Оморегие – RK Krim Mercator – Словения, Глория Павлова – RK 
Krim Mercator – Словения,  Недялка Делчева - Handball Club Celles sur Belle – Франция, Камелия Грънчарова – 
Moncoutant – Франция, Радостина Генкова – Румъния, Веселка Калакунова - Salud - Santa Crus de Tenerife – 
Испания, Десислава Николова – ХК „Етър 64“, Даниела Коцева – ХК „Етър 64“, Соня Богданова – ХК „Етър 64“, 
Мадлена Дончева – ХК „Етър 64“, Лидия Ковачева – ХК „Бъки“, Силвия Атанасова – ХК „Бъки“, Боговеста Йосифова 
– ХК „Бъки“, Лора Сарандева – ХК „Бъки“. 
 
 
 
 
 

ДЪРЖАВНИ ФИНАЛИ 

 
 

 

 

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ М-16 
 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Дата на провеждане:  14 юни 2015г. (неделя)  
Място на провеждане:  спортна зала Стражица 
Съдии:    Р. Стоянов / К. Костадинов 
Делегат:    Делян Генчев 

 
ПРОГРАМА 

12:00ч.   ХК „Добруджа” Добрич – ХК „Чардафон” Габрово  32:26 (13:9) 

13:30ч.  ХК „Левски” Левски – ХК „Шумен-61” Шумен   37:19 (22:9) 

15:00ч.  ХК „Мастер” Банкя – СКХ „Опака-1974” Опака  45:35 (18:20) 

 

За финалния турнир се класират победителите от трите срещи – ХК „Добруджа” Добрич, ХК „Левски” 
Левски и ХК „Мастер” Банкя 
  

 

 

ДЪРЖАВЕН ФИНАЛ 

Дата на провеждане:  21-23 юни 2015г. (неделя-вторник) 
Място на провеждане:  Бургас, спортна зала „Младост”  
Съдии:    Кр.Руйков/Ст.Руйков; Мл.Белов/Г.Караджов; Р.Стоянов/К.Костадинов 
Делегат:    Димитър Пашов 

Контакти с организатора:  Никола Добрев 0887 577642  

 
 

ФИНАЛЕН ТУРНИР 
 

Група А       Група Б 
1. ХК „Раховец-2008” Г.Оряховица    1. ХК „Левски” Левски  
2. ХК „Спартак” Варна     2. ХК „Добруджа” Добрич 
3. ХК „Мастер” Банкя      3. ХК „Интер” Благоевград 
4. ХК „Фрегата” Бургас     4. ХК „АСТИ-91” Хасково 

 



 

ПРОГРАМА 

21 юни (неделя) 
 

10:30 ч. Раховец – Мастер   

11:40 ч. Фрегата – Спартак  

12:50 ч. Левски – Интер  

14:00 ч. АСТИ – Добруджа  

15:10 ч. Раховец – Фрегата    

16:00 – Откриване на Държавния финал 

16:40 ч. Мастер – Спартак  

17:50 ч. Левски – АСТИ   

19:00 ч. Интер – Добруджа  

  
22 юни (понеделник) 

 
10:00 ч. Мастер – Фрегата  

11:10 ч. Спартак – Раховец  

12:20 ч. Интер – АСТИ  

13:30 ч. Добруджа – Левски  

15:00 ч.  3А ………………… – 4Б …………………….. 

16:20 ч.  4А…………………. – 3Б …………………….. 

17:40 ч.  1А ………………… – 2Б …………………….. 

19:00 ч.  2А …………………– 1Б ………………..……. 

 
23 юни (вторник) 

 
09:00 ч. Финал за 7-8 място (загубил – загубил) 

10:10 ч. Финал за 5-6 място (победител – победител) 

11:20 ч. Финал за 3-4 място (загубил – загубил) 

12:50 ч. Финал за 1-2 място (победител – победител) 

14:00 ч. Закриване на турнира 
 

 

ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ Ж-16 
 

ДЪРЖАВЕН ФИНАЛ 

Дата на провеждане:  12-14 юни 2015г. (петък-неделя) 
Място на провеждане:  Габрово 
Съдии:    Г.Дойчинов/Юл.Горецов; Р.Стоянов/К.Костадинов; Ст.Стойков/В.Делийчев 
Делегат:    Иван Костов; Иван Башев 

 
ФИНАЛЕН ТУРНИР 

Група А 

№ ОТБОР М П Р З Г.Р. Т 

1. ХК „Етър’64”  3 3 0 0 72:37 6 

2.  ХК „Павликени”  3 2 0 1 59:46 4 

3.  ХК „Мартен-67” 3 1 0 2 47:65 2 

4. ХК „Шумен’98” 3 0 0 3 25:55 0 

 
Група  Б 

№ ОТБОР М П Р З Г.Р. Т 

1. ХК „Бъки” 2 2 0 0 55:26 4 

2.  ХК „Хасково”  2 1 0 1 35:42 2 

3. СКХ „В.Левски” 2 0 0 2 24:46 0 



 

 

РЕЗУЛТАТИ 

12 юни (петък) 

Спортна зала „Хр. Ботев” 11:00 ч. Павликени – Шумен’98 22:06 /09:01/ 
Спортна зала „Орловец”  12:30 ч. Мартен – Етър’64  15:31 /11:08/ 
Спортна зала „Орловец”  13:40 ч. Бъки – Хасково  28:16 /14:07/ 
Спортна зала „Орловец”  14:50 ч. Етър’64 – Павликени  23:14 /10:07/ 
Спортна зала „Хр. Ботев”  15:30 ч. Шумен’98 – Мартен  11:15 /05:07/ 
Спортна зала „Хр. Ботев”  16:40 ч. Хасково – В.Левски  19:14 /11:09/ 

 
13 юни (събота) 

Спортна зала „Орловец”  09:00 ч. В.Левски – Бъки  10:27 /05:12/ 

Спортна зала „Хр. Ботев” 09:00 ч. Шумен’98 – Етър’64  08:18 /02:11/ 

Спортна зала „Хр. Ботев” 10:10 ч. Павликени – Мартен  23:17 /11:05/ 

Спортна зала „Орловец”   13:00 ч. 1А Етър – 2Б Хасково  41:27 /17:14/ 

Спортна зала „Орловец”  14:20 ч. 2А Павликени – 1Б Бъки 09:34 /02:24/ 

Спортна зала „Хр. Ботев”  16:00 ч. 4А Шумен – 3Б Нови Пазар 07:08 /03:03/ 

 
14 юни (неделя) 

11:30 ч. Финал за 5-6 място  - Мартен – Нови Пазар  - 28:07 /13:02/ 

12:50 ч. Финал за 3-4 място  - Павикени – Хасково  - 25:31 /10:14/ 

14:20 ч. Финал за 1-2 място   - Етър – Бъки    - 19:28 /08:15/ 

15:30 ч. Закриване на турнира 
 
 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ 

1. ХК „Бъки” Габрово 
2. ХК „Етър’64” В.Търново 
3. ХК „Хасково” Хасково 
4. ХК „Павликени” Павликени 
5. ХК „Мартен-67” Мартен 
6. СКХ „Васил Левски” Нови Пазар  
7. СКХ „Шумен’98” Шумен  

 
 

 ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ 

Голмайстор:      Антония Игнатова ХК „Етър’64” 
 Най-полезен състезател:      Мария Спиридонова ХК „Етър’64” 
 Най-добър вратар:      Ивон Дюлгерова ХК „Бъки” 
 Най-добър защитник:         Мадлен Тодорова ХК „Бъки” 
 
 

ЗЛАТНА СЕДМИЦА 

Антония Игнатова ХК „Етър’64” 
Ива Георгиева ХК „Бъки” 
Валерия Миладинова ХК „Хасково” 
Йоана Костова ХК „Бъки” 
Християна Петрова ХК „Хасково” 
Мадлен Тодорова ХК „Бъки” 
Мария Спиридонова ХК „Етър’64 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ 
 
 

Във връзка с изготвянето на нормативните документи на БФ Хандбал за спортно-

състезателната 2015/2016 година, Ви уведомяваме, че може да изпращате своите предложения за промени 

в срок до 30 юни 2015г. (вторник) 

 
Георги Дойчинов – Председател СТК 

 
 
 

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ 
 
 

НАЦИОНАЛЕН ОТБОР – МЪЖЕ 

 Националният ни отбор – мъже ще вземе участие в  турнира „IHF Emerging Nations Championship” за 
национални отбори, организизиран от Международната Хандбална Федерация. Турнирът ще се проведе в 
Република Косово в периода 19-26 юни 2015г. Нашият отбор попадна в предварителна група с Китай и Албания. 
Ето и всички групи, както и формата на турнира 
 
 
 

Група А 
1. Фарьорски о-ви 
2. Косово 
3. Австралия 
4. Армения 

 

Група В 
1. Естония 
2. Камерун 
3. Великобритания 
4. Албания 
 

Група С 
1. Китай 
2. Молдова 
3. Малта 
4. Ирландия 

 

Група D 
1. Латвия 
2. Уругвай 
3. България 
4. Андора 

 
 

ПРОГРАМА НА НАШИЯТ ОТБОР 

20.06.2015г. (събота)  Латвия – България 
21.06.2015г. (неделя)  България – Уругвай   
22.06.2015г. (понеделник)  България – Андора 
23.06.2015г. (вторник)  почивен ден на турнира 
24.06.2015г. (сряда)  четвъртфинални срещи (класират се двата най-добри 

отбора от всяка предварителна група) 
25.06.2015г. (четвъртък)  полуфинални срещи за 1-4 място и за 5-8 място, както 

и срещи за разпределение на местата 9-16 
26.06.2015г. (петък)  финални срещи за разпределение на местата 1-16 
 
 
 

Състав на отбора 

Ръководство: Георги Андреев – ст.треньор, Христо Йорданов – треньор, Иван Иванов – треньор 
Състезатели: Ивайло Костов (Спартак), Емил Иванов (Добруджа), Тодор Русков (Германия), Светлин Димитров  
(Франция), Николай Нейчев (НСА), Джошкун Якубов (Добруджа), Константин Георгиев (Локомотив Варна), Кирил 
Савов (Локомотив Варна), Тансер Юсню (Локомотив Варна), Георги Христов (Левски), Калин Ефтимов (Фрегата), 
Ивелин Иванов (НСА), Виктор Симеонов (Осъм), Стефан Ефтимов (Добруджа) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КОМИСИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ 
 

 
С решение на УС на БФХ на заседание, проведено на 12.06.2015г. ще се проведе и ДП за юнощи и девойки, 
родени 2000г. и по-късно. Целта на това първенство е селектирането на национални отбори за участие в 
Европейско първенство и квалификации за МОИ през 2018г. в Буенос Айрес /Аржентина. 

Държавните първенства по плажен хандбал за 2015г. ще се проведат в курортен комплекс „Албена” при  следния 
график: 

 30-31 юли 2015г. за младежи и девойки родени 1998г. и по-малки и за юноши и девойки родени 2000г. и по-
късно 

 01-02 август 2015г. за мъже и жени. 
Техническата конференция за младежите и девойките ще се проведе на 29 юли, а за мъже и жени на 31 юли от 
20.00 часа в хотел „Добруджа”. 
Настаняването е в хотел „Добруджа” в комплекс „Албена”.Стаите са с по 2 легла,с осигурена закуска,обяд и 
вечеря. Пансионатът за 1 човек за храноден е 30лв. Срещите ще се проведат на игрището на плажа пред хотела. 

КПХ организира семинар за треньори,който ще се води от Бурак Тезджан – лектор на ИХФ. Гост на ДП по плажен 
хандбал ще е и г-жа Деде Пианкова-член на КПХ на САЩ и сътрудник в комисията по плажен хандбал на 
ИХФ.Двамата,съвместно с комисията по плажен хандбал на БФХ и треньорите на участващите отбори ще направят 
селекция за национални отбори за юноши и девойки родени 2000/01 г. с цел подготовката им и участие в ЕП за 
юноши и девойки през 2016 и квалификациите за МОИ в Аржентина през 2018 г.За целта умоляваме клубовете 
които имат переспективни деца в тая възраст,но няма да имат отбор в първенството да ги доведат за да бъдат 
включени към сборни отбори за да бъдат селектирани. 

Заявки за участие се приемат до 26.06.2015г. по приложения формуляр на е-мейл bfh@abv.bg . Формулярът 

може намерите в раздел „Документи/бланки и формуляри” в сайта на БФХ. 

С решение на на УС на БФХ ,проведено на 12.06.2015 г. отборите участвали на ДП само със състезател/к/и 
картотекирани в в клуба за спортно състезателната 2014/15 г. се включват в точкуването в Системата за 
финансиране на хандбалните клубове от ММС за спортно-състезателната 2014/15 година. Същите получават точки 
както следва  

 мъже и жени – Таблица 1 А – трета графа 

 младежи и девойки – Таблица 1 Б – четвърта графа 

 
Марияна Стаматова – Председател КПХ 

 

 

СЪОБЩЕНИЯ 
 
 

 Българска Федерация Хандбал Уведомява всички Хандбални Клубове (без тези от ЗСХ Тракия), че трябва 
да изпратят спешно поименно списък на своите треньори с три имена, кое ниво имат, номер на треньорска и с кои 
отбори работят. 

Напомняме също така, че от спортно-състезателната 2015/2016 година НЕ лицензираните треньори 
губят правото си да ръководят своите отбори на състезания по Хандбал.  
 

 Във връзка с провеждането на курс за треньори – І-во ниво, БФХ обявява, че началото на курса е на 
19.06.2015г. от 14:00ч. в спортна зала „Орловец” – гр. Габрово. Курсът ще се проведе в събота и неделя. 

 

 Във връзка с подготовката за издаване на сборника „Те бяха първите” (или „Хандбален алманах 2 ”), 
отправяме молба към отговорниците за събирането и написването на материалите от съответните градове и 
спортни дружества (сега ХК) да ги изпратят в срок до 25 юни 2015 г. на адреса на БФХ. 

За отговорниците от София, това може да стане на специалното събиране на 30 юни 2015г. от 16:00ч. в 
приземната зала на читалище „Д.Чунтулов” (жк. Дианабад), където се проведоха първите две срещи. 

Благодарим за представени вече материали от В. Терзийски (Шумен) , В.Даскалов (Хасково), Ил. Кисимов 
(Пловдив), М.Ганева (Бургас) и Стойчо Ненов. 

Напомняме, че чакаме семейни снимки от първите състезатели, техните деца или внуци, които съшо играя 
хандбал! Като примери съобщаваме само Ив.Иванов и жена му Лили (Варна), Ал.Ангелов и съпругата му Невена 
(София), Митко Добрев и дъщеря му Нели (Добрич), семейството на Румен Иванчев (София), Никола Илиев и сина 
му Теодор и т.н. 

 



 

 ТУРНИР В ПАМЕТ НА ТОДОР ХЪНКОВ 
 

ХК „Черноморец” Бургас ще организира и проведе на 02-03.09.2015 г. под егидата на Община Бургас Втори 
турнир по хандбал за мъже в памет на на известният хандбалист и треньор Тодор Хънков. Този турнир става 
традиционен и се разраства до международно ниво. За първа година ще участва отбор от гр. Пархим – Германия. 

Поканени са първите четири отбора класирани на ДП през сезон 2014-2015 г., които са приели поканата. 
Срока за подаване на заявка за шести отбор е 20.08.2015 г. 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
За провеждане на Втори турнир по хандбал за мъже в памет на Тодор Хънков 

 
 

Дата и място: Турнирът ще се проведе на 02-03.09.2015 г./сряда –четвъртък/ в сп.зала ”Младост” гр.Бургас. 
Начало 10.00 ч. 

Техническа конференция: 09.00 ч. на 02.09.2015 г. в сп.зала ”Младост 
 
Необходими Документи: Отборен лист, предсъстезателен 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 3 отбора излъчени на плейофен принцип и 
жребий. Победителите в групите играят за 1-2 място, вторите в групите – за 3-4 място, третите в групите – за 5-6 
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 0888 9292936 

 


