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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 05.10.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Александър Бояджиев – ХК „Осъм" Ловеч 

„Лишаване от права за една среща и глоба от 200 лв.“ по чл. 19.1 от ДП за среща 1011 от 

„А“ РХГ – мъже (Осъм – Шумен 61). В 59’58‟ на срещата след отсъдено нарушение в полза на 

ХК „Шумен 61“ състезателя с № 15 Александър Бояджиев забавя изпълнението на хвърляне от 

противников състезател, с цел да попречи на възможността за стрелба към вратата или да се 

получи явна голова възможност. 

Поведението на Бояджиев е класифицирано от длъжностните лица, като неспортсменско 

поведение и изпълва състава на Правило 8:10 в. 

Състезателят няма право да вземе участие в следната среща: 

- Среща № 1021 (Локомотив ГО – Осъм) от „А“ РХГ – мъже на 24 октомври 2021год. 

Бояджиев възстановява състезателните си права след изиграването на тази среща и при 

спазването на чл.11.2 изр. „а“  от ДП. 

 

Зорница Стефанова – ХК „Свиленград" Свиленград 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща 2001 от „А“ РХГ – жени (Свиленград – Бяла).  

В 49‘48‟ на срещата състезателката с № 19 Зорница Стефанова извършва груби действия в 

областта на лицето срещу противников състезател по време на контра атака, извършвайки 
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нарушение на Състезателните правила. Поведението на Стефанова е класифицирано от 

длъжностните лица, като особено груби действия срещу част от тялото на противника, особено 

на лицето, гърлото или шията и изпълва състава на Правило 8:5 б. 

 

Официални лица 

Иван Петков – ХК „Спартак“ Плевен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 24‘00‘‘ на 

среща 2002 от „А“ РХГ – жени (Етър 64 – Спартак). Поведението на официалното лице 

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

 

Борислав Станчев – ХК „Осъм" Ловеч 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 19‘05‘‘ на 

среща 1011 от „А“ РХГ – мъже (Осъм – Шумен-61). Поведението на официалното лице 

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

 

 

Хандбални клубове 

Хандбален Клуб „Етър 64“ гр. Велико Търново 

„Имуществена санкция в размер от 100 лв.“ Във връзка с доклад от Делегата на срещата, за 

допуснати нередности от страна на хандбалния клуб:   

 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 срещата, състезателите и 

официалните лица от отбора на ХК „Етър 64“ В. Търново не са спазили това изискване. 
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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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