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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
 

  На 31.07.2015г. (петък) от 10:00ч. в к.к. Албена ще се проведе заседание на УС на БФХ при следния дневен 
ред; 
 

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

 
2. Информация относно проведените Държавни първенства и турнири през спортно-състезателната 2014/15. 

Докл. Георги Дойчинов 
 

3. Приемане на нормативните докумнти на БФ Хандбал за спортно-състезателната 2015/16. 
Докл. Георги Дойчинов 
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КОМИСИЯ ПО ПЛАЖЕН ХАНДБАЛ 
 

 

 
На свое заседание КПХ разгледа заявките и утвърди участващите отбори на ДП в „Албена” от 29.07.-

2.08.2015 г. Уточнени бяха и системите за провеждане на турнирите. При юноши и девойки, родени 2000/01г. ще 

участват по 4 отбора и играят всеки срещу всеки. Младежи родени 1998/99 г. участват 7 отбора, разделени в две 

групи, едната с четири, а другата с три отбора. Първите два отбора от всяка група играят за 1-4 място с 

полуфинали и финали. Останалите играят за 5-7 място. Девойки, родени 1998/99 г. са заявили участие 5 отбора, 

които играят всеки срещу всеки. В турнира за жени ще участват 8 отбора, разделени в две групи-първите два 

отбора от групите играят за 1-4 място, а другите за 5-8 място. Поради големия брой отбори при мъжете техните 

срещи ще започнат на 31 юли от 17.00 часа. Поради това беше изтеглен и жребият за мъжкия турнир. Играят в две 

групи, първите два от всяка група играят за 1-4 място, а останалите за разпределение от 5 до 11 място.  

По време на ДП по ще се проведе и семинар за треньори и съдии по плажен хандбал, лектори на които ще 

бъдат Бурак Тезджан /Турция/ и Янис Меимаридис /Гърция/. Желаещите да участват в семинара за съдии да 

заявят това писмено на е-мейла на БФХ. Финансовите условия за участниците в семинарите са същите, както и за 

участващите отбори – настаняване в хотел „Добруджа”, с цена на храноден – 30 лв. 

КПХ напомня, че таксите за участие в първенствата са както следва: за мъже и жени – 60 лв. на отбор, а за 

юноши и девойки – 50 лв. на отбор 

 

 

 

Списък на отборите участници в ДП по плажен хандбал 2015 

МЪЖЕ:      ЖЕНИ: 
1. Осъм –   Ловеч       1. Ники-Спорт –  Сливница 
2. Асти 91 –  Хасково    2. Хасково –  Хасково 
3. Локомотив – Варна    3. Ловеч 98 –  Ловеч 
4. BHC Martin – София    4. Свиленград ПУ –Свиленград 
5. Калиакра – Каварна    5. Шумен 98 –  Шумен 
6. Фрегата –  Бургас    6. Панагюрище –  Панагюрище 
7. Раховец 2008 –  Г Оряховица  7. Енергетик –  Гълъбово 
8. Локомотив –  Г Оряховица   8. Етър 64 – Велико Търново  
9. Шумен 61 –  Шумен 
10. Добруджа – Добрич                                                                                                    
11.Стови -  Труд  
 

 

МЛАДЕЖИ – 1998 и по-малки  ДЕВОЙКИ – 1998 и по-малки 

1. Асти 91 –  Хасково    1. Бъки –  Габрово 

2. Фрегата –  Бургас    2. Ники-Спорт –  Сливница 

3. Раховец 2008 –  Г. Оряховица  3. Хасково –  Хасково 

4. Локомотив – Г. Оряховица   4. Шумен 98 – Шумен 

5. Шумен 61 –  Шумен    5. Етър 64 – Велико Търново   

6. Добруджа – гр. Добрич 

 

 

ЮНОШИ – 2000 и по-малки  ДЕВОЙКИ – 2000 и по-малки 

1. Чардафон - Габрово   1. Бъки –  Габрово 

2. Фрегата –  Бургас    2. Панагюрище – Панагюрище 

3. Раховец 2008 –  Г. Оряховица  3. Хасково –  Хасково 

4. Сборен /Хс,Сп,Шн/         4. Васил Левски – Нови Пазар 

 

 

 



Групи за ДП по плажен хандбал – мъже 

група „А”                                       група „Б” 

1.”Стови” Труд    1.”АСТИ” Хасково                                 

2.”Осъм” Ловеч           2.”Раховец” Г.О.                                                         

3.”Локомотив” Г.О.    3.”Фрегата” Бургас                                                 

4.”Калиакра” Каварна     4.”Локомотив” Варна                                                            

5.”Мартин” София          5.”Шумен 61”                                                            

6.”Добруджа” Добрич 

 

 

Делегат: доц. Димитър Станков 

Съдии: Жана Маразова/Ирина Миладинова; Силвия Марковска/Йонко Вутов; Михаил Башев/Теодор Илиев 

 

 

ПРОГРАМА /МЪЖЕ/- САМО ЗА ГРУПИТЕ 

31.07.2015 (петък) 

17.00    „Стови”  -  „Мартин”    игрище 1                                                                                           

17.40    „Осъм”  - „Локомотив” ГО  игрище 1                                                                                        

17.40   „АСТИ”   - „Шумен 61”        игрище 2                                                                              

18.20    „Добруджа” –„Калиакра”     игрище 1                                                                                  

18.20   „Раховец” -  „Фрегата”   игрище 2 

 

01.08.2015 (събота) 

09.30   „Мартин” – „Осъм    игрище 2 

10.00  „Калиакра” – „Локомотив”ГО   игрище 2                                                                                     

10.30  „Добруджа” – „Стови”     игрище 2                                                                                   

11.10  „Локомотив”Вн – „Фрегата”   игрище 2                                                                               

11.50  „Стови” – „Осъм”               игрище 1                                                                              

11.50   „Шумен 61” – „Раховец”      игрище 2                                                                            

12.30  „Локомотив” ГО – „Мартин”  игрище 2                                                                                 

13.40  „Калиакра” – „Добруджа”     игрище 2                                                                               

14.20  „Раховец” – „АСТИ”       игрище 2                                                                                

15.00  „Фрегата” – „Шумен 61”    игрище 2                                                                                

15.40  „Стови” – „Локомотив” ГО  игрище 2                                                                                      

16.20  „Мартин” – „Калиакра”           игрище 2                                                                                       

17.00  „Фрегата” – „АСТИ”         игрище 2                                                                                             

17.40  „Добруджа” – „Осъм”      игрище 1                                                                                     

17.40  „Шумен 61” – „Локомотив”Вн игрище 2          

18.20  „Калиакра” - „Стови”      игрище 2 

 

02.08.2015 (неделя) 

09.30   „Локомотив”ГО – „Осъм”    игрище 1                                                                                 

09.30  „Локомотив”Вн – „АСТИ  игрище 2                                                                                                    

10.10  „Локомотив”Вн – „Раховец”    игрище 1                                                                                         

10.10  „Мартин” – „Добруджа”      игрище 2 

 
Марияна Стаматова – Председател КПХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЪОБЩЕНИЯ 
 
 

 
 

 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 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 

 

През сезона 2015/2016, Българската Федерация по Хандбал ще бъде представена от три хандбални клуба, 

в Европейските клубни турнири. 

Националният шампион през последните два сезона – ХК „Фрегата” Бургас ще вземе участие във втория 

по сила европейски клубен турнир “EHF Cup”. Отборът от Бургас започва участието си от първия кръг на турнира, 

като жребия, теглен във вторник отреди за съперник Косовския – “BESA Familia”. Според жребия, домакин на 

първата среща на 5-ти или 6-ти септември е Фрегата, а на реванша седмица по-късно е в Косово. 

Бронзовият медалист за 2014/2015 и неизменен участник в Европейските турнири – ХК „Додбруджа” 

Добрич, ще участва в турнира „Challenge cup”. Добруджанци започват своето участие директно от трети кръг, 

поради  високия си клубен коефицент, натрупан през изминалите сезони. Там те ще срещнат победителят от “KH 

Kastrioti” (Косово) и “HC Radnicki Kraguyevac” (Сърбия). Срещите на Добруджа са в края на месец ноември т.г. 

Третият ни участник – ХК „Локомотив” Варна, който след кратко прекъсване отново се завръща на 

Европейската сцена, ще участва в „Challenge cup”. За разлика от своите съседи от Добрич, „железничарите” ще 

започнат надпреварата от втори кръг, където ще срещнат Белгийския „HC Vise BM”. Домакин на първата среща е 

нашият тим, като тя е на 10-11.10.2015. Реваншът е на 17-18.10.2015 в Белгия 


