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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФХ 

На 13 май 2021г. (четвъртък) от 17:00ч. посредством онлайн среща (Microsoft teams) се 

проведе заседание на УС на БФХ, на което присъстваха Президента Росен Добрев, 

Вицепрезидента Драгомир Драганов и членовете на УС на БФХ – Георги Андреев, Марияна 

Стаматова, Росица Димкова, Ерик Карлтон, Иван Петков, Маргарита Апостолова, Георги 

Дойчинов, Атанас Атанасов.  

Не присъствал на събранието Светлозар Начев. 

По предложение на Президента на БФХ за Протоколчик на събранието бе избран Теодор Илиев.   

  

 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 
1. Информация относно дейността на БФ Хандбал.  

          Докл. Росен Добрев  

 

2. Информация относно етапите на организация на Европейското първенство по плажен 

хандбал за мъже и жени, юноши и девойки – Варна  

Докл. Росен Добрев 

  

3. Приемане на Правилник за работа на Управителния съвет.  

Докл. Росен Добрев 

  

4. Утвърждаване и назначаване на Председателите на ТМК, СТК, НСКХ, КПХ и ДК.  

Докл. Росен Добрев 

  

5. Утвърждаване треньорите на националният отбор по хандбал за девойки до 19 год., 

както и националният отбор за девойки до 17 год. по плажен хандбал.  

Докл. Десислав Симеонов 

  

6. Разни  
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РЕШЕНИЯ 

По т.1 

 Президентът на Федерацията Росен Добрев представи пред членовете на УС 
информация относно успешното придвижването на документацията за вписването на избрания на 
09.04.2021 год. Управителен съвет в Агенцията по Вписванията. 

 

 Добрев даде подробна и изчерпателна информация относно дейността на спортната 
организация към този момент. В отчета си, Президента 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.  

 

 Беше представена и наградата, получена като най-добър организатор на първенства 
под егидата на Европейската централа, която БФХ получи по време на проведеният изборен конгрес 
на Европейската Хандбална Федерация 23-24 април във Виена. Президентът Росен Добрев 
благодари на предишното ръководство на федерацията в лицето на г-жа Росица Бакърджиева-Коева, 
за добрата работа през годините и прекрасното наследство, което оставиха след оттеглянето си. 

 

 Представено бе и идейния проект Българска Федерация по Хандбал да кандидатства за 
домакин на Световно първенство за девойки до 18 години през 2024г.    

 

По т.2 

Във връзка с предстоящото Европейско по Плажен Хандбал, на което ще бъдем домакини 

Росен Добрев даде изчерпателна информация относно етапите на подготовка. Продължава 

сериозната работа на целият екип по организацията на проявата, като за Ковид офицер на цялата 

проява бе избрана Маргарита Апостолова, а за Ковид офицер на Българските отбори бе избрана 

Марияна Стаматова. 

 

 

По т.3 

  Георги Дойчинов представи пред УС на БФХ Проекта на Правилника за работа на 

Управителният Съвет на федерацията. Както и направи едно допълнително предложение към УС. „За 

всяко събрание председателите на постоянните комисии да представят пред УС отчет за 

извършената си дейност в периода от предишното събрание.“ 

Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 
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 Във връзка с определяне отговорностите на всеки член от УС съгласно чл.5 от Правилника, УС 

възлага следните функции на всеки: 

 

Росен Добрев – Президент; 

Драгомир Драганов – Вицепрезидент и отг. Финанси и маркетинг; 

Ерик Карлтън – член – отг. Медия и връзки с обществеността; 

Георги Дойчинов – член – отг. Организационно-административна и спортно-техническа дейност; 

Георги Андреев – член – отг. Методика, спортна подготовка и квалификация на треньорските кадри 

Росица Димкова – член – отг. Дейност на съдии и делегати;   

Маргарита Апостолова – член – отг. Подготовка и управление на оперативни програми; 

Марияна Стаматова – член – отг. Плажен хандбал;    

Иван Петков – член – отг. Детско-юношески хандбал 

Атанас Атанасов – член – Отговорник женски профил; 

Светлозар Начев – член – Отговорник мъжки профил; 

 

По т.4 

  Президентът на БФХ Росен Добрев представи своите предложения за заеманите функции от 

членовете на УС, както следват: 

 

 За Председател на Треньорско-Методическата Комисия (ТМК) бе предложен Георги 
Андреев  
Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“. 
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 За Председател на Спортно-Техническата Комисия (СТК) бе предложен Георги Дойчинов  
Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“. 

 
 За Председател на Националната Съдийска Колегия по Хандбал (НСКХ) бе предложена 

Росица Димкова. 
Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“. 

 

 За Председател на Комисията по Плажен Хандбал (КПХ) бе предложена Марияна 
Стаматова Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“. 
 

 За Председател на Дисциплинарната Комисия (ДК) бе предложен Цветко Начев. 
Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 

 
 
УС на БФХ възлага на Председателите на постоянните комисии в срок до 21 май 2021г. да 

представят предложение за състава на поверените им комисии. 
 
По т.5 
УС на БФ Хандбал се запозна с направеното от ТМК предложение за утвърждаване на 

треньори на националните отбори. След изтичането на срока за подаване на документи от 
желаещите да бъдат старши треньори на националните отбори и приключването на конкурса за избор 
на треньорите, ТМК представи пред УС своите предложения за утвърждаване: 

 
 Петя Панчева – старши треньор на Национален отбор за Девойки до 19 години  
Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 

 
 Тефик Парафитов – старши треньор на Национален отбор по Плажен хандбал за 

Девойки до 17 години 
Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“ и 1 глас „Въздържал се“.     

 
УС на БФХ възлага на утвърдените старши треньори на всички национални отбори (Мъже, 

Младежи до 19 години, Девойки до 19 години, Плажен хандбал Мъже, Плажен хандбал Жени, Плажен 

хандбал за Юноши до 17 години, Плажен хандбал за Девойки до 17 години), в срок до 21 май 2021г. 

да представят структурата на своя треньорски щаб, както и планове за подготовка на отборите си. 

 

 По предложение на Президента на Федерацията Росен Добрев бе възложено на Георги 
Андреев да представи на следващото събрание на УС, актуализирано предложение за размера на 
възнагражденията на членовете на треньорският щаб на националните отбори. 
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 По т.6 

 По предложенията на НСКХ 
- За промяна в начина на заплащане на съдийските хонорари на Държавните 

финали за 11 и 12 годишни момчета и момичета, като във таблицата на чл. 13.4.1 от Наредбата се 

добави още един ред със следния текст: 

 

№ Длъжност 
Ранг на състезанието 

1 ранг 2 ранг 3 ранг 

…. Съдия на ДФ за М/Ж11 и М/Ж12 на ден - 50 - 

 

Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 

 

- УС на БФХ взе решение по време на ДФ за всички възрасти да бъдат 
назначавани по двама делегати 

Предложението беше прието от УС на БФХ с 9 гласа „ЗА“ и 1 глас „Въздържал се“. 

 

 Във връзка с оптимизация на времетраенето по време на срещите от Държавните 
финали за подрастващи, както големия брой срещи, които следва да бъдат изиграни за кратък период 
от време, създаващо предпоставка за увеличаващ се травматизъм, СТК предложи на УС на БФХ 
следната актуализация в чл.4.4. от Наредбата. 

 

възрастови групи 

квалификации 

за държавни 

финали и 

национални 

купи 

държавни финали 

  
предв. 

групи 

½ финали и 

финали 

Младежи/девойки М/Ж19  2 х 30 2 х 25 2 х 25* 

Юноши/девойки старша М/Ж16 2 х 20 2 х 20 2 х 20* 

Юноши/девойки младша М/Ж 14 2 х 20 2 х 20 2 х 20* 

Момичета/момчета М/Ж12, М/Ж11 2 х 20 2 х 20** 2 х 20* 

 

Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 
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 Президентът на Федерацията Росен Добрев направи предложение до УС, всеки който 
подсигури странично финансиране за федерацията (договор за спонсорство) да получи 20% от 
договорената сума. 

Предложението беше прието от УС на БФХ с 10 гласа „ЗА“. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Поради изчерпване на дневният ред заседанието беше закрито. 

 

 

Протоколчик: ……………………………………… 

(Теодор Илиев) 
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