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ВАЖНО !!!
Във връзка със Заповед РД-01-626 от 27.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването д-р Костадин
Ангелов всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен
характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Заповедта е в сила до
12.11.2020 г. и временно отменя т.10 от §III Провеждане на състезания. Публика. от ПРАВИЛА ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19 на БФХ

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА БФХ
ДО ВСИЧКИ КЛУБОВЕ
ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ММС ПРЕЗ 2021 Г.
Моля да обърнете СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ на изискванията за кандидатстване по проектите.
VI. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ
1. 1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в Програмите за
развитие на спорта за високи постижения за 2021г. могат да кандидатстват с проект само за един спорт по
Програмата за развитие на спортните клубове за 2021 г.
2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 27.11.2020 г.
3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от
съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
-

като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

-

са вписани в Националния регистър на ММС, не по-малко от една година, преди срока за
кандидатстване по т. 2;

-

нямат финансови задължения към държавата;

-

нямат финансови задължения към съответната община;

-

нямат задължения към ММС по предходни договори;

-

имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства;

-

имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;

-

са осигурили спортно-педагогически кадри за изпълнение на проекта;

-

изпълняват антидопинговите правила.

Подробна информация и формуляри за кандидатстване по проекта можете да намерите

ТУК:

БФ Хандбал обръща внимание на всички, че срока в който програмите трябва да бъдат
получени в офиса на БФХ е 24 ноември 2020г. (вторник).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФХ
На 18 октомври 2020г. (неделя) от 13:00ч. в заседателната зала на спортна зала „Орловец” се
проведе заседание на УС на БФХ, на което присъстваха Президента Росица Бакърджиева – Коева,
членовете на УС на БФХ – Георги Андреев, Росен Добрев, Симеон Съев, Марияна Стаматова, Десислав
Симеонов, Михаил Башев, Иво Райчев. Протоколчик – Теодор Илиев.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Информация относно дейността на БФ Хандбал.
Докл. Росица Бакърджиева-Коева
Председателите на КПХ, СТК, ТМК и НСКХ
2. Утвърждаване на Устройствени правилници на постоянните комисии.
Докл. Председателите на КПХ, СТК, ТМК и НСКХ
3. Приемане на нови членове на БФХ.
Докл. Теодор Илиев
4. Разни.

РЕШЕНИЯ
По т.1
 Президентът на Федерацията Росица Бакърджиева-Коева даде подробна и изчерпателна
информация относно дейността на спортната организация към този момент. В отчета си, Бакърджиева засегна
финансовото състояние на БФХ, взаимовръзката и контактите с Международната Федерация по Хандбал (ИХФ),
Европейската Федерация по хандбал (ЕХФ), Министерството на младежта и спорта и други институции.
 По предложение на Георги Андреев бе разискван въпроса с медицинските прегледи за
състезанията от Държавният спортен календар (ДСК), като същият предложи да бъде направена проверка на
наредбите и ако тя позволява да бъде направена корекция във вътрешните изисквания на Федерацията.
В тази връзка, след като бяха синхронизирани изискванията, посочени в чл.95, ал.2 от ЗВФС и Наредба № 1 от
22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи
тренировъчна и състезателна дейности, съставът на Правилника за спортно-състезателна дейност се променя,
както следва:

Чл.2.7.4

(отменен – Решение на УС от 18.10.2020год.).

Чл.3.1

Право на участие във всички видове състезания от ВСК и МСК по хандбал имат тези състезатели,
независимо своя статут (аматьори или професионалисти), които са преминали задължителните
начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи.

чл.3.1.1

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Тези състезатели, които не са преминали предвидените
в Наредба № 1 от 22.11.2019 г. на МЗ и ММС задължителни медицински прегледи не се допускат до
състезания.

Чл.3.2

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Начален и Периодичен медицински преглед.

чл.3.2.1

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Началните и периодичните медицински прегледи се
извършват един път в годината, преди започването на състезанията, в лечебни заведения,
осъществяващи съответните дейности и изследвания, посочени в Приложения № 1 и № 2.

чл.3.2.2

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) При картотекиране се изисква всеки състезател да има
заверен периодичен медицински преглед Приложение № 1.

Чл.3.3

Предсъстезателен медицински преглед.

чл.3.3.1

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Предсъстезателните
медицински
прегледи
се
извършват веднъж годишно, преди започването на срещите от пролетния полусезон (през месеците
януари или февруари) и се удостоверяват със заверен Предсъстезателен медицински преглед
Приложение № 2.

Чл.3.3.2

(изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Предсъстезателните медицински прегледи са
физикални и се провеждат в рамките на три дни преди деня на състезанието.

чл.3.3.3

Дежурните медицински лица, които медицинското осигуряване по време на състезанието нямат право
да извършват предсъстезателни медицински прегледи в деня на провеждане на състезанието.

 Президентът на Федерацията Росица Бакърджиева-Коева докладва и за ситуацията около
домакинството на България на Европейското първенство по хандбал за юноши до 18 години, което се очаква да
бъде преместено за пореден път от месец януари за месец август 2021г. БФХ отново ще декларира готовност и
желание да организира проявата.
 Във връзка с отлагането на Европейското първенство за юноши до 18 год., Президентът на
Федерацията предложи на останалите членове на УС през първото тримесечие на 2021 г. да се проведе Отчетно –
изборно Общо събрание на БФХ. На следващото заседание на УС на БФХ ще бъде обсъден и дневния ред на
самото събрание, мястото и датата на провеждане му.
 Относно нормалното протичане на състезанията от ДСК, УС на БФ Хандбал взе решение всички
документи и решения, които са тясно свързани с първенствата да бъдат предлагани и приемани преди тяхното
започване, като обръща внимание на всички клубове, че техните предложения, материали и сигнали трябва да
бъдат изпращани първо до засягащите ги комисии, а те на свой ред да ги внасят за разглеждане от УС в обобщен и
синтезиран вид.
 Поради отсъствието на Председателя на СТК Георги Дойчинов, бяха представени от члена на СТК
Теодор Илиев предложения от страна на ХК „Сливница“ гр. Сливница и ХК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица да им
бъде позволено да вземат участие с отборите си за Девойки старша възраст до 16 години, с по-голям брой
състезатели от по-малката възрастова група, отколкото позволява Наредбата за провеждане на държавни
първенства
и
турнири
за
спортно
състезателната
2020/2021г.
След като се запозна с представените документи УС на БФХ взе решение, че по изключение във връзка със
сегашната неблагоприятната ситуация покрай кризата с COVID-19, да приеме предложенията от двата отбора и им
позволи да вземат участие в Държавното първенство за Девойки старша възраст до 16 години, в разрез с чл.
4.2.1.6.6 от Наредбата за провеждане на ДП и турнири през спортно-състезателната 2020/21.
 Беше представена и докладна записка от Председателя на СТК Георги Дойчинов във връзка с
частични промени по Наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири за спортно състезателната
2020/2021г., както и промени в Трансферния правилник

УС на БФХ се запозна с направените от Георги Дойчинов предложения в докладната му записка, като ги
смята за целесъобразни във връзка със сегашната ситуация в България и гласува със „ЗА“ за всички тях, като му
възлага всички те да бъдат отразени в двата нормативни документа, а именно:
 Младежи до 19год.
- С оглед на изключително големите разстояния, които трябва да преминават отборите в ЗСХ
„Витоша” и ЗСХ „Тракия” ако участват в първенствата на съседен ЗСХ, се допуска провеждане на зонални
първенства с по 3 (три) участващи отбора. След изиграване на срещите в двата ЗСХ, за ДФ се класират само
първите отбори, а тези на второ – добиват право до участие в квалификация, заедно с отборите, класирали се на
трето място в първенствата в ЗСХ „Мизия” и ЗСХ „Черно море”.
 Юноши младша възраст (М14)
- С оглед на изключително големите разстояния, които трябва да преминават отборите в ЗСХ
„Витоша” ако участват в първенствата на съседен ЗСХ, се допуска провеждане на зонално първенство с 3 (три)
участващи отбора. За ДФ се класира само първия в класирането, а този на второ – добива право до участие в
квалификация, заедно с отборите, класирали се на трето място в първенствата в ЗСХ „Мизия”, ЗСХ „Тракия“ и ЗСХ
„Черно море”.
 Девойки младша възраст (Ж14)
- С оглед на изключително големите разстояния, които трябва да преминават отборите в ЗСХ
„Витоша” ако участват в първенствата на съседен ЗСХ, се допуска провеждане на зонално първенство с по 3 (три)
участващи отбора. След изиграване на срещите, за ДФ да се класира само първия отбор, а този на второ – добива
право до участие в квалификация, заедно с отборите, класирали се на трето място в първенствата в ЗСХ „Мизия”,
ЗСХ „Черно Море“ и ЗСХ „Тракия”.
 Момичета до 12 год. (Ж12)
- С оглед на изключително големите разстояния, които трябва да преминават отборите в ЗСХ
„Витоша” и ЗСХ „Тракия” ако участват в първенствата на съседен ЗСХ, се допуска провеждане на зонални
първенства с по 3 (три) участващи отбора. След изиграване на срещите в двата ЗСХ, за ДФ се класират само
първите отбори, а тези на второ – добиват право до участие в квалификация, съгласно чл. 4.2.3.1 от Наредбата.
 Момичета и момчета до 11 год. (Ж11 и М11)
- С оглед на подадените заявки, се допуска първенствата на ЗСХ „Витоша“ и ЗСХ „Тракия“ да се
проведат с участието на отбори от двата пола, но не и смесени такива.
- При момичетата до 11 год. в ЗСХ „Черно море” да се проведе зонално първенства с 3 (три)
участващи отбора.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДП И ТУРНИРИ:
 След като СТК откри технически пропуск в Наредбата, съставът на чл. 4.2.4.2.1 се добавя текст
„М/Ж14“ и става, както следва:
„В случай, че първенствата са организирани в четири зонални групи, за Държавните финали за М/Ж 19, М/Ж 16
и М/Ж 14 участват първите два отбора от зоналните първенства, ако домакина на ДФ е измежду някой от
тях. В случай, че домакина не е сред първите два отбора, то той заема мястото на вторият в класирането
от зоналното първенство, в което е участвал.“
 След като СТК откри технически пропуск в Наредбата, в съставът на чл. 4.2.3.1 се заменя текста „от
второ до шесто“ с текст „до трето“ и става, както следва:
„За попълване броя на участващите отбори в държавните финали и в зависимост от класирането на
домакина в зоналните финали, се провеждат квалификационни състезания за останалите свободни места.
Право на участие в квалификациите имат отборите, заели местата до трето в зоналните първенства.“

ТРАНСФЕРЕН ПРАВИЛНИК
Чл. 5.9

(нов – Решение на УС от 18.10.2020год.) При условие, че в 30-дневен период след подаването на
заявление за осъществяване на международен трансфер на състезател, желаещ да бъде
картотекиран в български клуб, не бъде осъществено картотекирането му, автоматично трансфера се
прекратява.
В този случай състезателят трябва да изчака следващия трансферен период, когато отново трябва да
подаде ново заявление.

 Председателят на НСКХ предложи пред УС за приемане листата на съдии и делегати с лиценз „А“
за спортно състезателната 2020/2021г.
УС на БФХ, след като се запозна с представената информация взе решение и с пълно единодушие утвърди
листата на съдии и делегати с лиценз „А“ за спортно състезателната 2020/2021г. в следния си вид:
Листа на съдиите:
1. Георги Дойчинов / Юлиан Горецов
2. Светослав Йовчев / Звезделин Йончев
3. Младен Белов / Галин Караджов
4. Станислав Стойков / Велизар Делийчев
5. Константин Костадинов / Руско Стоянов
6. Йонко Вутов / Нено Башев
7. Станислав Димитров / Александър Станчев
8. Кристияна Блажева / Станислава Димитрова
9. Галин Георгиев / Момчил Георгиев
10. Теодор Илиев / Евелина Методиева
11. Кремена Георгиева / Пламена Георгиева
12. Александър Бучков / Николай Георгиев

Листа на делегатите:
1. Росица Димкова
2. Михаил Башев
3. Иван Башев
4. Митко Добрев
5. Виктор Найденов
6. Милен Янев
7. Валентин Лампаров
9. Милен Белев
10. Евгени Кавдански
11. Йордан Халаджов
12. Силвия Марковска
13. Ирина Миладинова
14. Димитър Станков
15. Делян Генчев
16. Андрей Андреев
17. Десислав Симеонов
18. Димитър Пашов

По т.2
Във връзка с утвърждаването на Устройствени правилници на постоянните комисии, Председателите на
комисиите представиха пред УС актуализирани варианти на правилниците, като след тяхното разглеждане УС взе
следното решение:
 Приема

и

утвърждава

Устройствен

правилник

на

Треньорско

Методическата

Комисия

(ТМК).

 Приема и утвърждава Устройствен правилник на Комисията по Плажен Хандбал (КПХ).
 Отлага приемането на Устройствен правилник на Национална Съдийска Колегия по Хандбал (НСКХ).
 Отлага приемането на Устройствен правилник на Спортно Техническата Комисия (СТК)

По т.3
Теодор Илиев представи пред УС на БФХ подадените заявления за членство в БФХ от ХК „Берое“ гр. Стара
Загора и ХК „Бяла“ гр. Бяла, както и техните документи.
След като разгледа и се запозна с цялата документация изпратена от двата клуба и съгласно чл. 25 от
Устава на БФХ, УС на БФХ взе решение с пълно единодушие ХК „Берое“ гр. Стара Загора и ХК „Бяла” гр. Бяла да
бъдат приети за пълноправни членове на Федерацията.

По т.4

УС на БФХ се запозна и разгледа сигнала с депозирано искане за оставката на Председателя на
НСКХ Михаил Башев, като даде възможност на вносителите и да се изкажат и внесат по-голяма яснота относно
създалият се проблем, както и техните аргументи.
След, като вносителите бяха изслушани, УС на БФХ реши да отхвърли искането за оставката на Михаил
Башев от заеманият от него пост на Председател на НСКХ, като смята, че във връзка с нормалната организация на
ДСК, както и предстоящото отчетно-изборно Общо събрание през месец януари, на което ще бъдат взети всички
важни решения, УС на БФХ смята за нецелесъобразно отстраняването му от поста на този етап.
УС на БФХ отправя сериозна забележка на Михаил Башев относно прилагането на цялата нормативна база
на БФХ, а с оглед възникналите въпроси и конфликти, засягащи нормативните документи, отнасящи се до
дейността на съдиите и делегатите на БФХ, възлага на Председателя на НСКХ, в тридневен срок да внесе за
утвърждаване пред УС актуализиран Устройственият правилник на НСКХ, Правилник за дейността на делегата и
Правилник за статута и дейността на съдиите по хандбал.

УС на БФХ отменя текста в чл.12.7 от Наредбата за провеждане на ДП и турнири през спортносъстеателната 2020/21, както следва:
„делегати и съдии - лиценз „А” при участие в еднодневен предсезонен семинар - 70 лв”
 УС на БФХ разгледа и изпратеното предложение за споразумение за сътрудничество на БФХ и
„Българската Младежка Асоциация за Плажни Спортове“, като възложи на члена на УС Росен Добрев да
организира среща с представители на Асоциацията, на която да бъдат направени корекции по споразумението,
както и да бъдат внесени повече детайли относно ангажиментите и позитивите на БФХ.
 УС се запозна с писмото от Министъра на Младежта и Спорта във връзка с изискването относно
изготвянето на Правилника с изискване за противоепидемичните мерки, като възлага на Георги Дойчинов да се
запознае с новостите около изискванията, да актуализира сегашният приет правилник, след което същия бъде
качен на сайта на БФХ.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФХ
На 26.10.2020г. във връзка с чл.13.5 от Правилника си за работа на УС на БФХ и след като се запозна с
изпратените за утвърждаване от Председателите на НСКХ и СТК, актуализирани устройствени правилници
за дейността на двете комисии, актуализираните правилници за статута на съдиите и делегатите на БФХ,
както и с докладната записка от Председателя на НСКХ Михаил Башев във връзка с промяна на чл. 13.1.3.5,
чл. 13.5.4 и чл. 13.5.5 от Устройственият правилник на ЗСХ. , УС на БФХ :


утвърждава Правилниците, както и приема предложените корекции в Устройственият правилник
на ЗСХ, като задължава администрацията на БФХ да актуализира информацията на сайта на
федерацията.



утвърждава г-н Саша Панджич като делегат на БФХ с лиценз „А“ за спортно-състезателната
2020/21 година.

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО – „А“ РХГ

Актуалната програма, класиране и резултати по всяко време може да бъде
открита ТУК

Есенен полусезон 2020/21
Първи кръг
19 септември 2020г. (събота)
1002 Ловеч
15:00 
1003 Габрово
17:30 
20 септември 2020г. (неделя)
1001 Гоце Делчев
15:00 
1005 Г. Оряховица
16:00 

Осъм – Левски
Чардафон – Шумен-61

34:29 (15:13)
24:34 (11:13)

Пирин-64 – Локомотив Мз
Локомотив ГО – АСТИ-91
Добруджа – почива
Спартак – почива

45:22 (23:13)
36:19 (16:11)

Втори кръг
26 септември 2020г. (събота)
1006 Вършец
15:00 
1007 Българене
15:00 
1008 Шумен
18:00 
27 септември 2020г. (неделя)
1010 Добрич
14:00 

Локомотив Мз – Осъм
Левски – Чардафон
Шумен-61 – Спартак

26:34 (12:16)
25:35 (17:13)
26:21 (12:12)

АСТИ-91 – Добруджа
Пирин-64 – почива
Локомотив ГО – почива

24:22 (11:12)

Трети кръг
03 октомври 2020г. (събота)
1012 Габрово
17:30 
1013 Варна, I-ва ЕГ
17:00 
04 октомври 2020г. (неделя)
1011 Ловеч
15:00 
1014 Г. Оряховица
16:00 

Чардафон – Локомотив Мз
Спартак – Левски

36:32 (19:16)
40:25 (21:12)

Осъм – Пирин-64
Локомотив ГО – Шумен-61
АСТИ-91 – почива
Добруджа – почива

26:25 (13:10)
26:23 (12:12)

Четвърти кръг
10 октомври 2020г. (събота)
1017 Вършец
15:00 
1018 Българене
15:00 
1019 Добрич
15:00 
11 октомври 2020г. (неделя)
1016 Гоце Делчев
15:00 

Локомотив Мз – Спартак
Левски – Локомотив ГО
Шумен-61 – Добруджа

28:34 (10:19)
28:37 (11:16)
20:16 (11:14)

Пирин-64 – Чардафон
Осъм – почива
АСТИ-91– почива

34:22 (17:9)

Пети кръг
24 октомври 2020г. (събота)
1021 Габрово
17:30
1022 Варна, I-ва ЕГ
17:00
1023 Г. Оряховица
15:00
1024 Добрич
15:00






25 октомври 2020г. (неделя)
1025 Хасково
15:00 

Чардафон – Осъм
Спартак – Пирин-64
Локомотив ГО – Локомотив Мз
Добруджа – Левски

26:29 (9:14)
26:32 (14:17)
37:24 (17:10)
34:26 (17:9)

АСТИ-91 – Шумен-61

24:38 (6:21)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

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

Отбор
Локомотив ГО
Шумен-61
Осъм
Пирин-64
Спартак
Чардафон
Добруджа
АСТИ-91
Левски
Локомотив Мездра

М
4
4
4
4
4
5
3
3
5
5

П
4
4
4
3
2
2
1
1
0
0

Р
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

З
0
1
0
1
2
3
2
2
5
5

Г.Р.
136:94
141:111
123:106
136:96
121:111
143:154
72:70
67:96
133:180
132:186

Т
8
8
8
6
4
4
2
2
0
0

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

Веселин Чакмаков
Преслав Станчев
Диан Василев
Павел Данаилов
Владислав Йоргов
Виктор Симеонов
Марио Янчев
Божидар Симеонов
Йордан Попов
Станислав Йорданов

Пирин-64
Осъм
Левски
Чардафон
Локомотив ГО
Осъм
Чардафон
Локомотив Мз
Спартак
Чардафон

42 гола
41 гола
38 гола
36 гола
35 гола
35 гола
34 гола
31 гола
31 гола
28 гола

Шести кръг
31 октомври 2020г. (събота)
1026 Ловеч
15:00 
1028 Вършец
15:00 
1029 Българене
15:00 

Осъм – Спартак
Локомотив Мз – Добруджа
Левски – АСТИ-91

Й.Вутов/Н.Башев
Св.Йовчев/Зв.Йончев
М.Георгиев/Г.Георгиев

М.Башев
А.Андреев
В.Лампаров

01 ноември 2020г. (неделя)
1027 Гоце Делчев
15:00 

Пирин-64 – Локомотив ГО

Р.Стоянов/К.Костадинов

Е. Кавдански

Чардафон – почива
Шумен-61 – почива

Актуалната програма, класиране и резултати по всяко време може да бъде
открита ТУК

Есенен полусезон 2020/21
Първи кръг
03 октомври 2020г. (събота)
2001 Габрово
15:00 
2002 В. Търново
16:00 

Бъки – Сливница
Етър‟64 – Шумен‟98

37:29 (18:12)
36:22 (21:6)

04 октомври 2020г. (неделя)
2003 Плевен, з.МУ
14:00 

Спартак – Свиленград

17:29 (5:10)

Втори кръг
17 октомври 2020г. (събота)
2004 Габрово
15:00 
2006 Шумен
15:00 

Бъки – Спартак
Шумен‟98 – Свиленград

39:23 (19:8)
22:29 (11:14)

18 октомври 2020г. (неделя)
2005 Сливница
15:00 

Сливница – Етър‟64

28:36 (16:14)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
Отбор
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М
2
2
2
2
2
2

Бъки
Етър’64
Свиленград
Сливница
Шумен’98
Спартак

П
2
2
2
0
0
0

Р
0
0
0
0
0
0

З
0
0
0
2
2
2

Г.Р.
76:52
72:50
58:39
57:73
44:65
40:68

Т
4
4
4
0
0
0

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

Мари Томова
Соня Богданова
Кристина Миланова
Александра Замишляк
Йорданка Тодорова
Димка Предьова
Анита Костадинова
Стефани Петрвова
Емилия Самуилова
Виктория Кирилова

Бъки
Етър‟64
Свиленград
Етър‟64
Спартак Пл
Шумен‟98
Сливница
Бъки
Бъки
Сливница

22 гола
16 гола
16 гола
15 гола
15 гола
14 гола
13 гола
12 гола
12 гола
11 гола

Трети кръг
31 октомври 2020г. (събота)
2007 В. Търново
17:00 
2008 Свиленград
14:00 

Етър‟64 – Бъки
Свиленград – Сливница

Ст. Стойков/В.Делийчев
Кр.Георгиева/Пл.Георгиева

С.Марковска
Й.Халаджов

07 ноември 2020г. (събота)
2009 Плевен, з.МУ
14:00 

Спартак – Шумен‟98

Кр.Георгиева/Пл.Георгиева

М.Белев

Изтеглена среща от четвърти кръг
07 ноември 2020г. (събота)
2011 Габрово
14:00 

Бъки – Свиленград

Св.Йовчев/Зв.Йончев

И.Миладинова

ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ (Ж16)
НАЦИОНАЛНА ГРУПА ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ /Ж-16/
РЕЗУЛТАТИ
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:

24 октомври 2020г. (събота)
сп.зала „Вълчо Даскалов” Хасково
ХК „Хасково“ Хасково
10.00ч.
11.10ч.
12.20ч.
13.30ч.
14.40ч.
15.50ч.

Хасково – Поморие
Панагюрище – Сливница
Сливница – Хасково
Поморие – Панагюрище
Сливница – Поморие
Хасково – Панагюрище

21:12 (7:7)
10:0 (сл.)
0:10 (сл.)
10:25 (5:12)
0:10 (сл.)
17:30 (8:13)

Забележка: Поради хипотеза за положителни случаи за наличие на COVID-19 в отбора на ХК „Сливница“,
същият не се яви на турнира.
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:

24 октомври 2020г. (събота)
сп.зала „Сава Величков” В. Търново
ХК „Етър„64“ В. Търново
10.00ч.
11.10ч.
12.20ч.
13.30ч.
14.40ч.
15.50ч.

Етър-64 – Мартен-67
Бъки – Локомотив ГО
Мартен-67 – Бъки
Локомотив ГО – Етър-64
Мартен-67 – Локо-Г.О.
Бъки – Етър-64

28:26 (16:13)
23:1 (14:0)
8:29 (2:14)
11:15 (4:8)
20:5 (11:2)
20:3 (13:1)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ

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

Отбор
Бъки
Панагюрище
Хасково
Етър’64
Мартен-67
Поморие
Сливница
Локомотив ГО

М
3
3
3
3
3
3
3
3

П
3
3
2
2
1
1
0
0

Р
0
0
0
0
0
0
0
0

З
0
0
1
1
2
2
3
3

Г.Р.
72:12
65:27
48:42
46:57
54:62
32:46
0:30
17:58

Т
6
6
4
4
2
2
0
0

ДЕВОЙКИ ДО 19 ГОД. (Ж19)
НАЦИОНАЛНА ГРУПА ДЕВОЙКИ 19 ГОДИНИ /Ж-19 /

РЕЗУЛТАТИ
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:

10 октомври 2020г. (събота)
сп.зала „Вълчо Даскалов ” Хасково
ХК „Хасково“ Хасково

10.00ч.
11.10ч.
12.20ч.
13.30ч.
14.40ч.
15.50ч.

„Хасково“ – „Бъки“
„Панагюрище“ – „Нове-99“
„Бъки“ – „Сливница“
„Нове 99“ – „Хасково“
„Панагюрище“ – „Бъки“
„Сливница“ – „Нове 99“

22:29 (8:16)
23:12 (8:5)
30:16 (14:5)
26:31 (11:15)
17:23 (10:10)
37:20 (20:10)

ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
Отбор
Бъки
Панагюрище
Сливница
Хасково
Етър’64
Шумен’98
Нове-99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

М
3
2
2
2
0
0
3

П
3
1
1
1
0
0
0

Р
0
0
0
0
0
0
0

З
0
1
1
1
0
0
3

Г.Р.
82:55
40:35
53:50
53:55
0:0
0:0
58:91

ПРОГРАМА
Дата на провеждане:
Място на провеждане:
Домакин:
Делегат:
Съдии:

08 ноември 2020г. (неделя)
сп.зала „Сава Величков ” Велико Търново
ХК „Етър„64“ Велико Търново
Делян Генчев
Св.Йовчев/Зв.Йончев; Кр.Блажева/Ст.Димитрова

10.00ч.
11.10ч.
12.20ч.
13.30ч.
14.40ч.
15.50ч.

„Етър 64“ – „Хасково“
„Шумен 98“ – „Панагюрище“
„Етър 64 – „Сливница“
„Шумен 98“ – „Хасково“
„Етър 64“– „Панагюрище“
„Шумен 98“ – „Сливница“

Т
6
2
2
2
0
0
0

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ № 1 / 23.09.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:

Състезатели
Станислав Михалев – ХК „Асти 91" Хасково

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 1005 от „А“
РХГ – мъже (Локомотив ГО - АСТИ-91). В 39‟04‟‟ на срещата
състезателят извършва нарушение на Състезателните
правила, извършвайки особено грубо действие срещу част от
тялото на противник (Гърлото). Поведението на Михалев е
класифицирано от длъжностните лица, като особено грубо
действие срещу противник и изпълва състава на Правило
8:5б.

Хандбални клубове
Хандбален Клуб при „НСА“ гр. София

„Санкция в размер от 2 000 лв.“ Във връзка с докладна
записка от Спортно Техническата Комисия (СТК) относно
получено писмо на 15.09.2020г. за отказ на ХК при „НСА“ гр.
София от участие в първенството на „А“ РХГ мъже за спортносъстезателната 2020/2021г. Състава на нарушението е
класифицирано в ДП в част „В“ „Наказания на хандбални
клубове и отбори за неизпълнение на изискванията на
наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири
и спортно-състезателна дейност през 2020/2021г.“, а именно
чл. 30 - При отказ от участие след подадена заявка или
неявяване на отбори в първенства и насрочени турнири или
срещи се налага имуществена санкция, отнасящо се към
чл.30.1. В „А” РХГ – мъже/жени „т.3“ отказ 1-6 дни преди
началото на първенството - 2000 лв

ПРОТОКОЛ № 2 / 30.09.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:

Състезатели
Станислав Михалев – ХК „Асти 91" Хасково

„Лишаване от права за една среща и глоба 50 лв.” по
чл.18.2. от ДП за среща 1010 от „А“ РХГ – мъже (АСТИ-91 Добруджа) В 41‟00‟‟ на срещата състезателят извършва
нарушение на Състезателните правила,
извършвайки
нарушение опасно за здравето на противников състезател.
Поведението на Михалев е класифицирано от длъжностните
лица, като опасно за здравето на противников състезател и
изпълва състава на Правило 8:5а. Състезателят няма право
да вземе участие в среща № 1025 (Асти 91 – Шумен 61) от
„А“
РХГ
–
мъже.
Състезателят
възстановява
състезателните си права след изиграването на тази среща
и при спазването на чл.11.2 изр. „а“ от ДП.

Официални лица
Христо Данаилов – ХК „Чардафон“ Габрово

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 21„00„„ на среща 1007 от „А“ РХГ – мъже
Левски – Чардафон. Поведението на официалното лице
представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от
Състезателните правила.

Чавдар Чернев – ХК „Шумен 61“ Шумен

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 57„06„„ на среща 1008 от „А“ РХГ – мъже
Шумен 61 – Спартак Вн. Поведението на официалното лице
представлява нарушение на Регламента за зоната за смяна.

ПРОТОКОЛ № 3 / 07.10.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:

Състезатели
Анна Захарова – ХК „Етър 64" Велико Търново

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 2002 от „А“
РХГ – жени (Етър 64 – Шумен 98). В 39‟47‟‟ на срещата
състезателката извършва нарушение на Състезателните
правила, извършвайки нарушение опасно за здравето на
противников състезател. Поведението на Захарова е
класифицирано от длъжностните лица, опасно за здравето на
противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5а.

Официални лица
Христо Данаилов – ХК „Чардафон“ Габрово

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 54„26„„ на среща 1012 от „А“ РХГ – мъже
Чардафон – Локомотив Мз.. Поведението на официалното
лице представлява неспортсменско поведение по Правило
8:7а от Състезателните правила. Официалното лице е
наказано за втори път по чл. 23.2 от ДП.

Георги Иванов – ХК „Локомотив“ Мездра

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 55„54„„ на среща 1012 от „А“ РХГ – мъже
Чардафон – Локомотив Мз.. Поведението на официалното
лице представлява неспортсменско поведение по Правило
8:7а от Състезателните правила.

Йордан Димитров – ХК „Локомотив“ Г. Оряховица

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 51„10„„ на среща 1014 от „А“ РХГ – мъже
Локомотив ГО – Шумен 61. Поведението на официалното лице
представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от
Състезателните правила.

Зоя Стефанова – ХК „Свиленград“ Свиленград

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 20„00„„ на среща 2003 от „А“ РХГ – жени
Спартак Пл. – Свиленград. Поведението на официалното
лице представлява нарушение на Регламента за зоната за
смяна.

ПРОТОКОЛ № 4 / 14.10.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Състезатели
Славомира Христова – ХК „Бъки" Габрово

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 3 от
Национална Група – Девойки до 19 години (Бъки – Сливница)
(от 1ви турнир – 10.10.2020г. в гр. Хасково). В 10‟47‟‟ на
срещата
състезателката
извършва
нарушение
на
Състезателните правила, извършвайки нарушение опасно за
здравето на противников състезател. Поведението на
Христова е класифицирано от длъжностните лица, опасно за
здравето на противников състезател и изпълва състава на
Правило 8:5а.

ПРОТОКОЛ № 5 / 21.10.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Състезатели
Надежда Иванова – ХК „Бъки" Габрово

по чл. 17.1 от ДП за среща 2004 от „А“ РХГ – жени (Бъки –
Спартак). В 37‟53‟‟ на срещата състезателката извършва
нарушение на Състезателните правила, извършвайки
нарушение опасно за здравето на противников състезател.
Поведението на Иванова е класифицирано от длъжностните
лица, опасно за здравето на противников състезател и
изпълва състава на Правило 8:5а.

ПРОТОКОЛ № 6 / 27.10.2020г.
На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение:
НАКАЗВА:
Официални лица
Христо Данаилов – ХК „Чардафон“ Габрово

„Лишаване от право да ръководи отбора си една среща и
глоба 100 лв” по чл. 24.1 от ДП за получено двуминутно
отстраняване за неспортсменско поведение в 45„47„„ на среща
1021 от „А“ РХГ – мъже Чардафон – Осъм. Поведението на
официалното лице представлява неспортсменско поведение
по Правило 8:8а от Състезателните правила. Официалното
лице няма право да ръководи отбора си среща 1031 от
календара на „А“ РХГ – мъже (Спартак - Чардафон) на
07.11 2020г.
Съгласно чл. 11.3 от ДП, по време на тази среща,
официалното лице трябва да заеме такова място в залата,
откъде не може да влияе на играта на отбора си.
Данаилов възстановява правата си след изиграването на
тази среща и при спазването на чл.11.2 изр. „а“ от ДП.

Ирина Миладинова – ХК „Хасково“ Хасково

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално
предупреждение в 05„04„„ на среща № 6 от Националната
група за Девойки старша възраст до 16 години Хасково –
Панагюрище.
Поведението
на
официалното
лице
представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от
Състезателните правила.

