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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 27.09.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Деян Василев – ХК „Локомотив" Мездра 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 1006 от „А“ РХГ – мъже (Локомотив Мз. - Осъм). 

В 50’05‟ на срещата при бърз пробив на противниковия отбор, състезателят напуска своето 

вратарско поле, след което предизвиква сблъсък със съперник. 

Поведението на Василев е класифицирано от длъжностните лица, като действие 

застрашаващо здравето на съперник, изпълващо състава на Правило 8:5 Коментар. 

 

Донислав Димитров – ХК „Добруджа" Добрич 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 1044 от „А“ РХГ – мъже (Добруджа – Шумен-61). 

В 47‘35‟ на срещата състезателят хваща и издърпва хвърлящата ръка на противников 

състезател в момент на летеж и опит за стрелба извършвайки нарушение на Състезателните 

правила. Поведението на Димитров е класифицирано от длъжностните лица, като особено 

груби действия срещу част от тялото на противника, което е опасено за здравето му и изпълва 

състава на Правило 8:5б. 
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Официални лица 

Георги Андреев – ХК „Добруджа“ Добрич 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 19‘00‘‘ на 

среща 1044 от „А“ РХГ – мъже (Добруджа – Шумен 61). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от Състезателните правила. 

 

Хандбални клубове 

Хандбален Клуб „Спартак“ гр. Варна 

„Имуществена санкция в размер от 140 лв.“ Във връзка с доклад от Делегата на срещата, за 

допуснати нередности от страна на хандбалния клуб:   

 Съгласно чл. 12.5 от „Наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири и 

спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, „всички картотечни карти трябва да 

бъдат ламинирани“. Клубът е представил две не ламинирани карти на Велимир 

Георгиев Даскалов и Живко Георгиев Георгиев.  

Нарушението изпълва състава на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и 

отбори за неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни 

първенства и турнири и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 

31, ред 11 и се санкционира с имуществена санкция в размер на 40 лв. (по 20 лв. за 

всеки един от състезателите).   

 Съгласно чл. 1.4.11 от „Наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири и 

спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, „По време на загрявката, 

представянето и по време на цялата среща, състезателите от всеки отбор трябва 

да бъдат с еднаква екипировка (цвят и марка). Същото правило важи и за 

официалните лица на отбора, като тяхното облекло трябва да е в цвят – различен 

от този на състезателите на противниковия отбор(чл. 11.3.2 от ПССД). В противен 

случай се прилагат санкции съгласно ДП.)“. По време на загрявката, състезателите от 

отбора на ХК „Спартак“ Варна не са спазили това изискване. 

Нарушението изпълва състава на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и 

отбори за неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни 

първенства и турнири и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 

31, ред 13 и се санкционира с имуществена санкция в размер на 100 лв. 
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Хандбален Клуб „Шумен 61“ гр. Шумен 

„Имуществена санкция в размер от 200 лв.“ Във връзка с доклад от Делегата на срещата, за 

допуснати нередности от страна на хандбалния клуб:   

 Съгласно чл. 1.4.7 от „Наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири и 

спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, „В състезанията от „А” РХГ – мъже и 

жени, хандбалният клуб - домакин на проявата, се задължава да осигури 

необходимата времеизмервателна (електронно табло) и аудио-апаратура, както и 

да представи лицензирани секретар/времеизмервач и подготвен информатор. В 

противен случай се прилагат санкции съгласно ДП. (чл. 31 от ДП)“. Клубът не е 

предоставил информационна апаратура – микрофон и електронно табло.  

Нарушението изпълва състава на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и 

отбори за неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни 

първенства и турнири и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 31 

ред 2 и се санкционира с имуществена санкция в размер на 100 лв. 

 Съгласно чл. 1.4.11 от „Наредбата за провеждане на държавни първенства и турнири и 

спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, „По време на загрявката, 

представянето и по време на цялата среща, състезателите от всеки отбор трябва 

да бъдат с еднаква екипировка (цвят и марка). Същото правило важи и за 

официалните лица на отбора, като тяхното облекло трябва да е в цвят – различен 

от този на състезателите на противниковия отбор(чл. 11.3.2 от ПССД). В противен 

случай се прилагат санкции съгласно ДП.)“. По време на загрявката, състезателите от 

отбора на ХК „Шумен-61“ Шумен не са спазили това изискване. 

Нарушението изпълва състава на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и 

отбори за неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни 

първенства и турнири и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 

31, ред 13 и се санкционира с имуществена санкция в размер на 100 лв 

 

Председател на ДК:  /п/ 

Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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