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ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БФХ
Във връзка с допуснатите пропуски в работата на някои делегати, още в първите срещи от „А”
РХГ – мъже, БФХ напомня задълженията им след приключване на срещата:
Непосредствено (до 30 мин.) след приключването на срещите от „А” РХГ – мъже и жени,



делегатите на срещите да съобщават резултатите на Николай Илиев
0886 999 844.
До 12:00 часа в първия работен ден след провеждане на срещата или турнира делегата изпраща
до БФХ (по факс или чрез e-mail) протокола от срещата, както и доклада от срещата (при наличие на
особени прояви с точно описание на извършителите и техните действия с предложения за наказания по
Дисциплинарния правилник).
Протокола за наблюдение и оценка на съдийството (във Excel) трябва да се изпрати на НСКХ, на email: nskh@abv.bg
В същия ден изпраща до офиса на БФХ протокола от срещата и доклада от нея по поща.
Картотечни карти не се задържат, дори лицето да бъде санкционирано от длъжностните лица!!!
БФХ напомня също, че при директна дисквалификация (син картон), съдиите задължително изготвят
доклад, описващ ситуацията („доклад при инцидент-съдия“ от сайта на федерацията)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 17.09.2016г. (събота) от 13:00ч. в конферентната зала на спортна зала“Орловец“ – гр. Габрово се
проведе заседание на УС на БФХ, на което присъстваха Президента на федрацията – г-жа Росица БакърджиеваКоева и членовете Атанас Атанасов, Никола Добрев, Георги Андреев, Симеон Съев, Иван Костов, Марияна
Стаматова. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на БФ Хандбал.
Докл. Росица Бакърджиева – Коева
2. Отчет за участието на националните ни отбори по плажен хандбал – юноши и девойки на
Европейското първенство по плажен хандбал в гр. Назаре, Португалия
Докл. Марияна Стаматова
3. Отчет за представянето на националния отбор – юноши до 18 год. на Европейското първенство,
проведено във Варна и Камчия от 15 до 21 август т.г
Докл. Никола Добрев
4. Утвърждаване на Международния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2016/17
година.
Докл. Росица Бакърджиева – Коева
5. Утвърждаване на Държавния спортен календар на БФХ за спортно-състезателната 2016/17 година.
Докл.Георги Дойчинов
6. Утвърждаване листата на съдии и делегати с лиценз „А“ за спортно-състезателната 2016/17 година.
Докл. Иван Костов
7. Приемане на Дисциплинарен правилник на БФ Хандбал.
Докл. Георги Дойчинов
8. Разни

РЕШЕНИЯ
По т.1
Президента на БФ Хандбал поднесе пред всички присъстващи информация за дейността на БФХ в периода
от последното заседание на УС до този момент. Г-жа Бакърджиева информира останалите членове на УС за
впечатленията си от провелото се през м.август Европейско първенство за юноши до 18 год., като още веднъж
използва възможността да благодари на всички доброволци, на целия организационен комитет на проявата, както
и администрацията на БФХ за отлично свършената работа и покритите безброй много изиксвания от страна на
Европейската Федерация по Хандбал.
Президента информира и за финансовото състояние на хандбалната централа, изпълнението на бюджета
на Европейския шампионат, както и предстоящите планове.
Г-жа Бакърджиева засегна темата и с липсата на коректност от страна на хандбалните клубове при
изпълнение на финансовите ангажименти към централата (административни такси и наложени глоби). УС на БФХ
изрази своята твърда позиция, че компромиси към некоректни членове на федерацията няма да бъдат правени,
като пример беше даден с ХК „Левски“ София, към който бяха наложени административни мерки и същия клуб не
бе допуснат до участие в „А“ РХГ – мъже през спортно-състезателната 2016/17.
Във връзка с проблемите на треньорската дейност в страната и по предложение на Президента на
Федерацията, УС на БФХ реши през м.ноември да се проведе Национално съвещание на треньорите по
хандбал, като участието на специалистите от „А“ РХГ ще бъде задължително, а за другите треньори е желателно.
Повече информация относно съвещанието ще бъде оповестена в най-кратки срокове.
По т.2
Председателя на Комисията по плажен хандбал, г-жа Марияна Стаматова представи отчетите на старши
треньорите на националните отбори поплажен хандбал за юноши и девойки, родени 2000 и по-късно,взели участие
в Европейското първенство, провело се в Назаре, Португалия в началото на м.юли.
УС на БФХ прие отчетите на старши треньорите Ирина Миладинова и Самет Муртазали.

Относно подаването на заявка за участие в престоящото Европейско първенство за юноши и двойки,
родени 1998 и по-късно, УС на БФХ реши да отложи разглеждане на този въпрос за следващото си заседание.
УС на БФХ увтърди „Регламенат за провеждане на Държавните първенства, турнира „Купа България“ и
турнири по плажен хандбал за спортно-състезателната 2016/17“. Същият ще бъде качен на официалния сайт на
БФХ
По т.3
Старши треньорът на националния отбор – юноши до 18 год. представи отчета си за подготовката на
отбора преди самото Европейско първенство, както и представянето му по време на шампионата. В своя отчет
Никола Добрев направи пълен анализ и представи, както проблематиката на работата с тази възраст, така и
дефицитите върху които трябва да се работи в бъдеще, най-вече в клубовете. Никола Добрев информира
членовете на УС на БФХ, че с оглед на класирането в шампионата, смята за редно ръководството на отбора да се
оттегли и остава на разположение на бъдещите трньори на тази възрастова гарнитура.
Във връзка с докладната записка на Никола Добрев относно отказа на няколко състезателя да вземат
участие в подготовката на отбора, както и взето от УС на БФХ вече решение („Състезатели до 19год., получили
покана да вземат участие в подготовка и участие на национален отбор и откажат (не присъстват) по време на
проявата, се наказват с лишаване от състезателни права за срок от 1 (една) година.“), управителния орган на
федерацията разгледа случая в детайли и по предложение на Президента на федерацията, взе следното
решение:
„Спира временно правата на състезателите Йоан Джока (ХК „Албатрос“ Бургас), Валентин Митев и
Борислав Павлов (ХК „Интер“ Благоевград).
УС на БФХ отправя покана към посочените състезатели лично да присъстват на следващото заседание на
УС, когато ще бъде взето окончателно решение и срока на наложеното наказание.“
По т.4
УС на БФХ утвърди Международния спортен календар на БФ Хандбал за предстоящата спортносъстезателна година. Освен дотук подадените заявки за участие в Европейско първенство за девойки до 17 год.
(август 2017), както и за участие в “Европейското IHF Trophy“ за мъже (юни 2017), БФХ ще подаде заявка за
участие и в Квалификацията за Световно първенство за младежи до 21 год., която ще се проведе през м.януари
2017.
По т.5
Председателя на Спортно-техническата комисия – Георги Дойчинов представи предложението за
утвърждаване Вътрешния спортен календар но края на 2016г. След продължителна дискусия, УС на БФХ утвърди
календара и взе решение относно системата на провеждане на срещите в „А“ РХГ – жени, а именно: Играе се по
системата "всеки срещу всеки" в 2 тура (10 кръга) на разменено гостуване, като след изиграването на тези
срещи, петия и шестия запазват местата си в крайното класиране, а първите четири отбора се класират за
основната фаза на първенството. Те отново играят по системата "всеки срещу всеки" в 2 тура (6 кръга) на
разменено гостуване, без да се зачитат резултатите им до този момент.
След тези 6 кръга, третия и четвъртия запазват местата си в крайното класиране, а първия и втория
играят "Супер-финален" до 2 победи за определяне на Държавния шампион.
Освен срещите от първенствата на „А“ РХГ – мъже и жени, до края на календарната година се предвиждат
по един кръг от турнира „Купа България“ за мъже и жени, както и турнира „Купа България-БФХ“ за подрастващи в
две от възрастовите категории.
По т.6
Председателя на Националната съдийска колегия по хандбал запозна членовете на УС с предложението си
за утвърждаване на листата на съдии и делегати с лиценз „А“ за спортно-състезателната 2016/17.
След като разгледа и заявленията на Валентин Лампаров и доц. Димитър Станков за получаване на лиценз
„А“, първия като съдия, а втория като делегат, УС на БФХ реши да допусне и двамата през спортносъстезателната 2016/17.
УС на БФХ утвърди листата на съдиите и делегатите с лиценз „А“ за настоящата спортно-състезателна
година.
По т.7
УС на БФХ утвърди Дисциплинарния правилник на БФ Хандбал. Същия ще бъде достъпен за всички на
официалния сайт на федерацията.

По т.8
УС на БФХ разгледа 3 (три) броя жалби от страна на ХК „Левски“ София във връзка с наложение от
Дисциплинарната комисия на БФХ наказания реши следното:

Във връзка с жалба относно наложено наказание на ХК „Левски“ София „Имуществена санкция в
размер на 500 лв.“ по чл.31 от ДП във връзка с отказ от предоставяне на видео запис от среща от „А“ РХГ с мотив
за липса на запитване от страна на федрацията за предоставяне на записа, УС на БФХ отхвърля жалбата като
напомня на всички клубове, че според Наредбата за провеждане на ДП и турнири
Чл.11.6.1
Хандбалните клубове – домакини на срещи от „А” РХГ и Купа „България” – мъже/жени се
задължават да заснемат без прекъсване на видеокасета или DVD всяка среща определена от СТК
(маркирана със знака „”), от представянето на отборите до приключването на мача и напускането им
на терена.
Всички определени записи трябва да бъде предоставени в БФХ в срок до една седмица след приключване
на срещата, ако не е допълнително указан друг срок. В противен случай хандбалния клуб се глобява
съгласно ДП, а при Супер-финал в „А” РХГ, както и при финала за Купа „България” – се дисквалифицират.
Видеоматериалът се пази до края на първенството.

Във връзка с жалба относно наложена наказание на Ралица Младенова – Официално лице на
отбора ХК „Левски“ София по време на Държавното първенство по плажен хандбал „Лишаване от право да
ръководи отбора си за срок от 6 (шест) месеца и глоба 800 лв.“ по чл.28.2 от ДП, с мотив че вече е наложено
административно наказание на клуба (служебна загуба и дисквалификация от турнира), УС на БФХ отхвърля
жалбата поради факта, че въпросното дисциплинарно наказание е наложено персонално на Ралица Младенова
като официално лице по време на срещата и няма нищо общо с административното накзание на отбора.

Във връзка с жалба относно наложено наказание на ХК „Левски“ София „Лишаване от домакинство
за 1 (една) среща и имуществена санкция 100 лв.“ по чл.32.1 от ДП с мотив за неспазен срок за налагането и от
страна на ДК, УС на БФХ отхвърля жалбата, като учтонява, че срок за налагане на наказание от страна на ДК не
е посочен, като също напомня, че през периода от завършване на въпросната среща до налагане на наказанието,
администрацията на БФХ очакваше предоставяне на въпросния видео запис от мача.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ

Втори кръг
25 септември 2016г. (неделя)
1006 Габрово
15:00 
1008 Г.Оряховица
15:00
1009 София
15:00 
1010 Българене
15:00 

Чардафон – Фрегата
Локомотив ГО – Добруджа
НСА – Спартак
Левски – Осъм

27 ноември 2016г. (неделя)
1007 Гоце Делчев
14:00

Пирин – Локомотив (Варна)

27:25 (15:10)
25:40 (10:19)
30:27 (14:14)
35:31 (16:17)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отбор
Чардафон
Добруджа
Локомотив Варна
Спартак
НСА
Пирин
Левски
Фрегата
Осъм
Локомотив ГО

М
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2

П
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Р
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

З
0
0
0
1
0
0
1
2
2
2

Г.Р.
55:51
40:25
36:23
60:56
30:27
27:25
61:64
50:54
57:63
48:76

Т
4
2
2
2
2
2
2
0
0
0

Трети кръг
01 октомври 2016г. (събота)
1011 Варна,з.Ч.море 16:00
1013 Варна,з.І-ва ЕГ 17:00
1015 Ловеч
15:00 

Локомотив (Варна) – Фрегата Св.Йовчев/Зв.Йончев
Спартак – Локомотив ГО
Ст.Стойков/В.Делийчев
Левски – Чардафон
Т.Илиев/П.Чивийски

Кр.Илиев
П.Узунов
Р.Петков

02 октомври 2016г. (неделя)
1012 Добрич
13:00
1014 Ловеч
15:00 

Добруджа – Пирин
Осъм – НСА

М.Янев
Д.Пашов

С.Марковска/Й.Вутов
Г.Дойчинов/Юл.Горецов

Четвърти кръг
08 октомври 2016г. (събота)
1016 Варна,з.Ч.море 16:00 
1018 Гоце Делчев
15:00 
1020 София
15:00 

Чардафон – Локомотив (Варна) С.Марковска/Й.Вутов

Пирин – Спартак
НСА – Левски

Г.Дойчинов/Юл.Горецов
М.Башев/Н.Башев

Д.Генчев
Евг.Кавдански
Р.Петков

09 октомври 2016г. (неделя)
1017 Бургас,з.Н.Станчев 17:00

Фрегата – Добруджа

Р.Стоянов/К.Костадинов

доц.Д.Станков

19 ноември 2016г. (събота)
1019 Г.Оряховица
14:00 

Локомотив ГО – Осъм

УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ХК „Етър’64” – Велико Търново
ХК „Свиленград” – Свиленград
ХК „Бъки” – Габрово
СКХ „Шумен’98” – Шумен
ХК „Поморие” – Поморие
ХК „Ники спорт“ – Сливница

Първенството в “А“ РХГ – жени ще се проведе по следната система:
Играе се по системата "всеки срещу всеки" в 2 тура (10 кръга) на разменено гостуване, като след
изиграването на тези срещи, петия и шестия запазват местата си в крайното класиране, а първите четири
отбора се класират за основната фаза на първенството. Те отново играят по системата "всеки срещу всеки"
в 2 тура (6 кръга) на разменено гостуване, без да се зачитат резултатите им до този момент.
След тези 6 кръга, третия и четвъртия запазват местата си в крайното класиране, а първия и втория
играят "Супер-финален" до 2 победи за определяне на Държавния шампион.

Есенен полусезон 2016/17
Първи кръг
08 октомври 2016г. (събота)
2002 Шумен
15:00

Свиленград – Шумен’98

Св.Йовчев/Зв.Йончев

В.Найденов

09 октомври 2016г. (неделя)
2001 В.Търново
16:00
2003 Сливница
15:00

Етър’64 – Поморие
Бъки – Ники спорт

В.Марковска/Ц.Велева
Ст.Стойков/В.Делийчев

Ив.Башев
Сл.Колев

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ №1 / 28.09.2016г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Състезатели

Христо Серафимов – Левски Левски –

„Лишаване от права за 1 (една) среща и глоба 50 лв.” по чл.
18.1 от ДП зa среща 1010 от „А” РХГ – мъже.
Състезателят няма право да вземе участие в среща 1015
Левски – Чардафон от „А” РХГ – мъже

Официални лица
Пенко Златев – Спартак Варна –

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП зa среща 1009 от „А”
РХГ – мъже.

Никола Добрев – Фрегата Бургас –

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП зa среща 1006 от „А”
РХГ – мъже.

Хандбални клубове
Хандбален клуб Левски Левски –

„Лишаване от домакинство за 1 (една) среща и
имуществена санкция 100 лв.“ по чл.32.1 от ДП за среща
1010 от „А“ РХГ – мъже.
Клубът следва да изиграе среща 1015 от „А“ РХГ – мъже
(Левски – Чардафон), съгласно разпоредбите на чл.11.3 от
Наредбата за провеждане на ДП и турнири

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ
 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА, СТК НАПОМНЯ
СЛЕДНИТЕ КРАЙНИ СРОКОВЕ, ПОСОЧЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА БФХ:
 30 септември 2016 г. – краен срок за подаване на заявки за домакинство на Държавните финали и
турнир „Купа България-БФХ” за младежи и девойки до 19 год., юноши и девойки старша (до 16 год.) и
младша (до 14 год.) възраст 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 септември 2016 г. – краен срок за подаване за подаване на заявления за промяна на членството
на хандбалистите без договори.
Георги Дойчинов – Председател на СТК

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО ХАНДБАЛ
Уважаеми хандбални приятели, от долупосочения линк може да изтеглите презентацията на новите
правила по хандбал, влезли в сила от 01 юли 2016г.
Тя съдържа в себе си, както текстова част, така и доста видео примери, които в пълен аспект показват,
както предимствата на нововъведенията, така и начините за тяхното прилагане.
https://drive.google.com/open?id=0B28Zn-k23Wq7Z1pxbWtELVk0aVU
Иван Костов – Председател НСКХ

НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ
В началото на седмицата в централата на Европейската Федерация по Хандбал беше изтеглен жребия за
разпределение на отборите по групи в предстоящите през м.август 2017 Европейски шампионати за девойките,
родени 2000 и по-късно. Подобно на първенствата при юношите през изминалата година, ще се проведе едно
първенство – първа дивизия (в Словакия, в периода 10-20 август 2017г.) и два шампионата – втора (в Литва и
Македония от 14 до 20 август 2017г.).
Въз основа на ранглистата на ЕХФ при нежния пол, нашите момичета ще вземат участие в Европейския
шампионат – дивизия 2, като „фортуна“ отреди нашето първенство да се състои в съседна Македония.
Ето и жребия за първенствата:
ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ДЕВОЙКИ ДО 17 год.– СЛОВАКИЯ

1.
2.
3.
4.

Група А
Русия
Холандия
Германия
Австрия

1.
2.
3.
4.

Група B
Дания
Унгария
Хърватска
Черна гора

1.
2.
3.
4.

Група C
Франция
Швеция
Румъния
Чехия

1.
2.
3.
4.

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНАТ ЗА ДЕВОЙКИ ДО 17 год. – ЛИТВА

1.
2.
3.
4.
5.

Група А
Португалия
Беларус
Турция
Италия
Грузия

Група Б
1. Украйна
2. Литва
3. Финландия
4. Латвия
5. Великобритания

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНАТ ЗА ДЕВОЙКИ ДО 17 год. – МАКЕДОНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Група А
Полша
Македония
Швейцария
Гърция
Фарьорски острови

1.
2.
3.
4.
5.

Група Б
Словения
България
Исландия
Израел
Косово

Група D
Норвегия
Испания
Сърбия
Словакия

СЪОБЩЕНИЯ
 Във връзка с новото издание на Състезателни правила по хандбал (в сила от 01 юли 2016г.), бихме
желали да уведомим всички деятели, треньори, състезатели, както и всички заинтересувани лица, че могат да
закупят от офиса на БФХ изданието, преведено на български език. Цената на книжката е 10 лв.
 На вниманието на Президентите на Хандбалните клубове и старши треньорите на отборите
Във връзка с точното отразяване на историческите данни в „Хандбален алманах – 2“ за периода 20092016г. Ви молим да съобщите в БФ Хандбал имената на треньорите, чиито отбори са спечелили медали в
Държавните първенства и националните купи.
За целта посочете по години кои отбори, от кой пол и в коя възрастова група са се класирали на първо,
второ и трето място и съответно името на техния треньор!
Молим Ви за съдействие за да може историческата истина да стане достояние на големия брой от хора
пряко съдействали за тези успехи, както и за всички любители на хандбалната игра в България (а защо не и в
чужбина).
Гл. редактор на книгата: доц. Н. Кръстев

 Нашият делегат на EHF Андрей Андреев получи назначение за срещата-реванш от втори
кръг на турнира “EHF Cup”за мъже, която ще се проведе в Csurgo (Унгария)
15.10.2016, 15:00 ч.

Csurgoi KK (HUN) – Achilles Bocholt (BEL)
Съдии: Vitaku/Vitaku (KOS)

