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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ 

 

 Относно картотекирането на отборите – участници в „А” РХГ, БФХ съобщава, че трябва да се 
спази следната процедура: 

В периода до 18 септември 2015г. (петък), хандбалните клубове – заявили участие в „А“ РХГ – 
мъже и жени трябва да попълнят картотечна бланка (от сайта на БФХ), заверена чрез подпис и печат от 
клуба. След попълването и, същата се изпраща на електронната поща (bfh@abv.bg) на БФХ, както и по 
куриер на следния адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска” 111, спортна зала „Орловец”, на вниманието на 
Георги Дойчинов заедно с картотечните карти.  

След обработката (картотекирането), документите се изпращат обратно до хандбалните клубове 
на адреса, посочен от тях. 

Първенствата се планира да започнат на 03 октомври 2015г. (събота). 
  Проекто-програмите на първенствата вече бяха изпратени до всички. 
 
 

ОТБОРИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В „А“ РХГ 
 

МЪЖЕ 
1. ХК „Фрегата” – Бургас 
2. ХК „Спартак” - Варна 
3. ХК „Добруджа” – Добрич 
4. ХК „Локомотив” – Варна 
5. ХК „Осъм” – Ловеч 
6. ХК НСА – София 
7. ХК „Левски” – Левски  
8. ХК „Локомотив“ – Горна Оряховица 
9. ХК „Левски“ – София  

ЖЕНИ 
1. ХК „Бъки” – Габрово 
2. ХК „Етър’64” – Велико Търново 
3. СКХ „Шумен’98” - Шумен 
4. ХК „Свиленград” – ПУ „П. Хилендарски” – Пловдив  
5. ХК „Хасково” – Хасково  
6. ХК „Поморие” – Поморие 
7. ХК „Панагюрище” – Панагюрище 
8. ХК „Ники спорт“ – Сливница  
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
 
 
 

  На 25.09.2015г. (петък) от 14:00ч. в конферентната зала на спортна зала“Орловец“ – гр. Габрово ще се 
проведе заседание на УС на БФХ при следния дневен ред: 
 

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

 
2. Утвърждаване на Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2015/16 година. 

Докл.Георги Дойчинов 
 

3. Утвърждаване на Международния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2015/16 
година. 

Докл. Росица Бакърджиева – Коева 
 

4. Приемане на нормативните документи на БФ Хандбал за спортно-състезателната 2015/16 – 
Дисциплинарен правилник, Правилник за състезателните права и членство, Трансферен правилник. 

Докл. Георги Дойчинов 
 

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

Докл. Мариана Стаматова 

6. Разглеждане на предложените проекто-бюджета за финансирането на дейността на ЗСХ до 
31.12.2015г. 

Докл. Изп. Секретари на ЗСХ 
 

7. Разни 
 

 
 

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ  
 

 

 
На 25.09.2015г. (петък) от 10:30ч. в конферентната зала на спортна зала“Орловец“ – гр. Габрово ще се 

проведе заседание на СТК при БФХ при следния дневен ред: 
 

1. Разглеждане на заявленията за промяна на членството на хандбалисти, подадени до СТК при БФХ. 
Докл. Георги Дойчинов 
 

2. Разглеждане на заявките за участие в регионалните първенства при подрастващите, подадени до 
този момент. Прогнозно разпределение на отборите в отделните регионални първенства. 
Организационни въпроси. 
Докл. Изп.секретари на ЗСХ 
 

3. Разни 
 
Забележка: от 14:00ч. на същия ден ще се проведе заседание на УС на БФХ, на което всеки изп. 
секретар на ЗСХ ще трябва да защити проекто-бюджета за дейността на поверения му ЗСХ до 
31.12.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ 
 
 
 

Националната Съдийска Колегия по Хандбал уведомява всички заинтересувани, че годишния семинар за 
съдии и делегати, кандидати за получаване на лиценз „А“, ще се проведе на 26-ти и 27-ми септември (събота и 
неделя) в гр. Габрово. 

 
За всички съдии е задължително да представят на семинара заверен образец №5 от наредба №8 за 

медицинските прегледи, която може да се открие на официалния сайт на БФХ. 
 

 Във връзка с резервациите за нощувка, БФХ моли всички желаещи, които ще нощуват в гр.Габрово, 

в срок до 24 септември (четвъртък) да потвърдят желанието си на електронната поща на федерацията: 

bfh@abv.bg. Цената на нощувката е 18 лв. 

След посочената дата, БФХ не се ангажира с осигуряването на нощувка за участниците. 

 

 

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ СЪДИИ И ДЕЛЕГАТИ 

 

ЗСХ „Черно море” 
Делегати 

Андрей Андреев –/ Варна / 
Красимир Илиев –/ Русе/ 
Митко Добрев – /Добрич/ 
Виктор Найденов – /Добрич/ 
Милен Янев –/ Шумен/ 

Съдии 
Младен Белов – /Добрич/ 
Иван Димитров –Марин Димитров – /Варна/ 
Илияна Илиева – Веселка Петрова /Добрич/ 
 

 
ЗСХ „Витоша” 

Делегати: 
Румен Петков /София/ 
Евгени Кавдански /Благоевград/ 
Съби Дойчинов -  /София/ 

 

Съдии: 
Юлиян Горецов / София/ 
Стоян Руйков – Крум Руйков /Петрич/ 
Теодор Илиев – Петър Чивийски /София/ 
Гергана Бучкова /София/ 

 
ЗСХ „Мизия” 

Делегати: 
Иван Костов /Г.Оряховица/ 
Росица Димкова /В.Търново/ 
Делян Генчев /В.Търново/ 
Димитър Пашов /Г.Оряховица/ 
Иван Башев /Габрово/ 
Слави Колев /Ловеч/ 
Милен Белев /Ловеч/ 
Светлин Петров /Плевен/ 

 
 

Съдии: 
Силвия Марковска – Йонко Вутов /Плевен/ 
Звезделин Йончев – Светослав Йовчев /В.Търново/ 
Виктория Марковска – Царина Велева /Плевен/ 
Галин Георгиев – Момчил Георгиев /Плевен/ 
Станислав Стойков – Велизар Делийчев /Ловеч/ 
Георги Дойчинов /Габрово/ 
Михаил Башев – Нено Башев /Габрово/ 
Божидар  Христов – Кристиана Блажева /Габрово/ 
Галин Караджов /Горна Оряховица/ 
Андрей Андреев /Горна Оряховица/ 

 
ЗСХ „Тракия” 

Делегати: 
Пею Узунов /Бургас/ 
Стефан Хаджиангелов /Хасково/ 
Йосиф Давид /Хасково/ 
Тефик Парафитов /Мин.Бани/ 

 
 
 

Съдии: 
Руско Стоянов – Константин Константинов /Хасково/ 
Ирена Миладинова – Жана Маразова /Хасково/ 
Пламена Георгиева – Кремена Георгиева /Хасково/ 
Стоянка Коруджиева – Марин Коруджиев 
/Панагюрище/ 
Мирослав Комюрджиев – Станислав Стамов 
/Бургас/ 

 
УС на БФХ на първото свое заседание ще разгледа подадените молби и ще излезе с решение за 
продължаване дейностите като делегат и съдии на следните хандбални деятели: 
 
Доц. Димитър Станков - /Пловдив/ 
Валентин Лампаров –  Пламен Павлов –/ Шумен/ 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА СЕМИНАРА НА СЪДИИТЕ – КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ‘’А’’ 

ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2015-2016 Г. 

«КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА» СПОРТНА ЗАЛА «ОРЛОВЕЦ» ГАБРОВО 

26 - 27 септември 2015 г./събота - неделя/ 

 

26 септември 2015 год. (събота) 

11:00ч. Приветствие на Президента на БФХ – Росица Бакърджиева 
11:10ч. Представяне на участниците в семинара индивидуално съдии и делегати 
Анализ представянето на съдиите и делегатите през ССГ 2014/2015 год. 
11:40 ч. Теория: прогресивно наказание, решение за 7-метрово хвърляне, дисквалификации, игра на крилото, игра 
на пивота, силова атака. 
12:45ч. Обяд 
13:30ч. Теория – продължение -  зала’’Конферентна зала’’ – «Орловец» 
14:30ч. Налюдаване на видео-запис на хандбална среща от първенството – мъже и жени 
15:30ч. Решаване на теоретичен тест 
16:15ч. Видео тест – Конферентна зала – «Орловец» 
17.00ч. Покриване на физически тест (beep test) за съдии 
19.00ч. Вечеря 

 
27 септември 2015 год. (неделя) 

08.30ч. Решаване теоретичен тест 
09:15ч. Дискусия относно Наредбата за провеждане на Държавните първенства и другите 
нормативни документи. 
10.15ч. Кафе пауза 
10.30ч. Теория: Лекции: 
Доц. Росица Димкова – ЕП за девойки в Скопие –делегати, Георги Дойчинов и Юлиан Горецов – съдии 
Звезделин Йончев / Светослав Йовчев – впечетления за първенството в Прищина /Косово/ 
11.30ч. Обявяване резултатите от тестовете и назначенията за първия кръг 
12.00ч. Индивидуално отпътуване 
 
Забележка: 

В хода на семинара, програмата може да претърпи изменения. 

 

За успешно положили тестове се считат съдиите решили 75 % от верните отговори, а физически тест „Вeep test” – 
ниво 8.5 за мъже и ниво 7.5 за жени. 
Поправителна сесия за неуспешно положили изпитните тестове, ще се проведе на допълнително указана 
дата. 
За всички съдии е задължително да представят на семинара заверен образец №5 от наредба №8 за медицинските 

прегледи, която може да се открие на официалния сайт на БФХ. 

 

 

П Р О Г Р А М А 

НА СЕМИНАРА ЗА ДЕЛЕГАТИ – КАНДИДАТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ‘’А’’ 

ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2015-2016 Г. 

«КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА» - «ОРЛОВЕЦ» ГАБРОВО 

26-27 септември 2015 г./събота - неделя/ 
 

26 септември 2015 год. (събота) 

11:00ч. Приветствие на Президента на БФХ – Росица Бакърджиева 
11:10ч. Представяне на участниците в семинара индивидуално съдии и делегати 
Анализ представянето на съдиите и делегатите през ССГ 2014/2015 
11:40ч. Теория: 
12:45ч. Обяд 
13:30ч. Теория – «Конферентна зала» 
14:30ч. Разяснение и коментар на докладите и Протокола за наблюдение и оценка на съдийството; 
15:00ч. Новости в Наредбата за състезателната 2015-2016 г.; 
15:30ч. Решаване на теоретичен тест №1 
16.15ч. Видео тест – «Конферентна зала» - «Орловец» 
17:00ч. Кафе пауза 
17:15ч. Теория 
19:00ч. Вечеря 
 



27 септември 2015 год. (неделя) 

08.30ч. Решаване теоретичен тест №2 
09.15ч. Дискусия относно Наредбата за провеждане на Държавните първенства и другите 
нормативни документи. 
10.15ч. Кафе пауза 
10:30ч. Теория 
11.30ч. Обявяване резултатите от тестовете и назначенията за първия кръг 
12:00ч. Индивидуално отпътуване 
 
Забележка: 

За успешно положили тестове се считат делегатите решили 75 % от верните отговори на теоретичния тест. 
Поправителна сесия за неуспешно положили изпитните тестове, ще се проведе на допълнително указана дата. 
 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

 

 Лицензионната Комисия към БФ Хандбал съобщава, че във връзка с решението на ЕХФ е необходимо да се 
актуализират лицензионните нива (категории) на всички треньори по хандбал. 
  За тази цел е необходимо Хандбалните клубове, респективно треньорите по хандбал да изпратят на 
електронната поща на федерацията bfh@abv.bg в срок до 30.09.2015г. следната информация: 
 
  1. Трите имена на треньорите и с кои отбори ще работят през 2015/16г. 
 2. За кое ниво имат треньорска карта, № и година на издаването и. 
 3. Треньорите с I и II ниво – категория, желаят ли да го повишат ? 
 
 Във връзка с узаконяване на работещите лица с отборите към Хандбалните Клубове, които нямат 
треньорски лиценз лицензионната Комисия реши: 
  1. Да се проведе курс с тях на 26 и 27 Септември 2015г. в гр. Габрово. 
  2. Участниците в него трябва да съобщят по електронната поща на БФ Хандбал (bfh@abv.bg) трите си 
имена, с кой отбор работят, какво образование имат и телефон за връзка в срок до 23.09.2015г. 
 3. Поради липсата на съвременна литература по хандбал в книжарниците, в същия срок те трябва да 
съобщят дали искат да се сдобият с книгата на Ил. Върбанов излязла 2015г. „Тренировка на млади хандбалисти“ ( 
цена 15 лв.) 
  4. Датата за провеждане на изпит – провеждане на тренировка по хандбал ще бъде уточнена на 26-27 
Октомври 2015г. 
  5. Такса за курс от 50 лв. може да се изпрати до БФ Хандбал или да се внесе на 26.09.2015г. в Габрово. 
Тогава ще се купи и книгата. 
 

Доц. Никола Кръстев – Председател на Лицензионната комисия 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБНИ ТУРНИРИ 
 

 

 
След загуба и в срещата-реванш от турнира EHF Cup срещу косовския БЕСА Фамилия с резултат 20:30 

(10:15), шампиона на България – ХК „Фрегата“ Бургас напусна надпреварата. Най-резултатен за нашия тим беше 
Димитър Петков с 8 точни попадения, Николай Нейчев добави още 5 гола. 
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