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ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БФХ 

На 29 октомври 2021г. (петък) от 15:00ч. 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, Иван Петков, Маргарита Апостолова, Георги Дойчинов, Атанас 

Атанасов. Не присъствали на събранието Светлозар Начев и Ерик Карлтън. 

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 дейността на постоянните комисии.  

Докл. Председателите на КПХ, СТК, ТМК и НСКХ 

  

3. Утвърждаване на вътрешния спортен календар.  

Докл. Георги Дойчинов 

  

4. Утвърждаване на международния спортен календар.  

Докл. Теодор Илиев 

  

5. Утвърждаване на Системата за разпределение на средствата за финансово подпомагане на 

хандбалните клубове от ММС.  

Докл. Георги Дойчинов 

  

6. Разни  
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РЕШЕНИЯ 

По т.1 

 Президентът на Федерацията Росен Добрев даде информация относно отчета за 
домакинствата на Европейски първенства, на които България и БФХ бяха домакини през 2021г. Към 
днешна дата все още не са получени окончателните плащания от страна на ЕХФ, въпреки че БФХ е 
предала и изпълнила всички необходими документи и изисквания. В тази връзка отчетите ще бъдат 
изготвени за следващото събрание на УС на БФХ. 

 

 Добрев даде подробна и изчерпателна информация относно дейността на спортната 
организация във връзка с желанието на БФХ да подсигури излъчването на мачове излъчвани на живо 
в ефира на B1B BOX от мъжката и женската Шампионска лига. Засегна водената кореспонденция 
между Драгомир Драганов и ЕХФ, Infront и DAZN, като г-н Драганов сподели, че разговорите вървят 
към своя успешен край.  

 

 Беше представена информация относно запитване от страна на ЕХФ до БФХ, България 
да приеме домакинство на Европейското първенство за Младежи до 20 години, което ще бъде през м. 
юли 2022г., като във връзка с несигурността от финансово подпомагане от страна на Министерството 
на Младежта и Спорта и Община Варна, УС на БФХ взе решение окончателния отговор да бъде 
отложен с няколко дни. В този период да бъде изпратено мотивирано предложение до ЕХФ за 
финансово подпомагане от тяхна страна или промяна в регламента на проявата. 

 

 Представен бе проекта за плажен стадион, изготвен от „Fivepoints Bulgaria“, както и бе 
дадена информация относно водената кореспонденция и желанието на концесионера на Южен плаж 
Варна да изгради постоянно съоръжение за практикуването на всички плажни спортове, което 
неимоверно би облекчило организирането и провеждането на Световни, Европейски и първенства от 
вътрешният спортен календар на федерацията.    

 

 Добрев изказа благодарности към доц. Емил Аврамов, доктор и гл. ас. Милена 
Аврамова, доктор за съдействието и добрата организация, която те създадоха във връзка с 
провеждането на среща с учителите по физическо възпитание в София град и София Област. 

 

 Пред УС бе представена и информация относно сериозният проблем със 
стопанисването на хандбалната зала на ХК ЦСКА. Като по този проблем Добрев даде информация, 
че продължават разговори между ръководството на федерацията, ММС и „Сердика спортни имоти“ 
ЕАД, за решаването на казуса със спортната зала и нейния ремонт. 

 

 Обсъдена бе и срещата между заинтересованите спортни федерации и клубове 
относно новата проекта на Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове.   
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По т.2 

Председателите на постоянните комисии към БФХ дадоха информация относно дейността на 

поверените им комисии. 

 

- Марияна Стаматова – Председател на Комисията по Плажен Хандбал (КПХ) даде 
информация пред УС за отличните отзиви на всички участници и гости във връзка с организацията и 
провеждането на Европейското първенство по Плажен хандбал, което страната ни прие през месец 
юли в гр. Варна. По думите на които страната ни е вдигнала летвата на домакин толкова високо, че 
много трудно някой би успял дори да се доближи до това ниво. 
 

- Беше обсъдено участието ни в Европейското първенство по Плажен хандбал за Юноши 
и Девойки до 16 години, като УС остави взимането на решение за участие до приемането на бюджета 
на федерацията през 2022г. и утвърждаването на домакин на проявата, като възложи на Стаматова и 
комисията, след обявяването на домакина да изготви финансова план-сметка за подготовката и 
участието на двата отбора в проявата.  
 

- Росен Добрев възложи на КПХ да бъде изготвена дългосрочна стратегия за развитието 
на Плажният хандбал, като след нейното изготвяне, тя да бъде разгледана от УС и взето решение, 
как БФХ ще продължи развитието на тази част от хандбалната игра. 
 

- УС на БФХ взе решение и с пълно единодушие на база очакваните дати за 
Европейското първенство и необходимостта от подготовка на отборите преди шампионата, 
Държавното първенство по Плажен хандбал през 2022г. да се проведе в следните дати:  

- 4-5 юни 2022г. – Мъже и Жени 
- 6-7 юни 2022г. – Юноши и Девойки родени през 2006 и по-късно  

 

УС възложи на КПХ да проведе разговори с кметовете на крайбрежните градове за възможността да 

приемат националният шампионат. 

 

 

- Росица Димкова – Председател на Национална Съдийска Колегия по Хандбал 
(НСКХ) даде информация пред УС за дейността си. Комисията проведе два предсезонни семинара за 
делегати и съдии желаещи да получат лиценз „А“, като представи пред УС списък за утвърждаване на 
успешно покрилите всички изисквания.  

УС на БФХ взе решение и с пълно единодушие и утвърди списъка с делегати и съдии с лиценз 

„А“: 
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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. Нено Башев / Божидар Христов 

7. Кристияна Блажева / Станислава Димитрова  

8. Йонко Вутов / Галин Георгиев  

9. Теодор Илиев / Евелина Методиева  

10. Кремена Георгиева / Пламена Георгиева  

11. Александър Бучков / Николай Георгиев  

 

Листа на делегатите:  

1. Росица Димкова  

2. Михаил Башев  

3. Иван Башев 

4. Красимир Илиев 

5. Саша Панджич  

6. Андрей Андреев 

7. Йордан Халаджов 

8. Виктор Найденов  

9. Митко Добрев 

10. Силвия Марковска  

11. Евгени Кавдански  

12. Делян Генчев  

13. Милен Белев  

14. Валентин Лампаров 

15. Ирина Миладинова 

16. Валентин Стойков 

17. Милен Янев 

 

- Димкова даде информация относно Програмата „Млад съдия на БФХ“, като по тази 
програма продължава набирането на момчета и момичета с желание да се докоснат до съдийството. 
В по-късен етап и при възможност за организирането на семинари комисията има идеи да бъдат 
организират курсове по зони, в които да бъдат поканени всички изявили желание. 

 

- НСКХ изказа своето затруднение при изготвянето на назначенията на делегати и съдии 
и  обезпечаването на всички срещи от Държавния спортен календар на федерацията, в частност 
единичните срещи в националните групи при мъже и жени „Б“ РХГ и тези за подрастващите. 
 

- НСКХ представи пред УС за утвърждаване своите предложения, като УС на БФХ взе 
решение и с пълно единодушие ги утвърди за председателите на Зоналните  Съдийски Комисии по 
Хандбал (ЗСКХ): 
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 ЗСХ „Мизия“ – Станислав Петков Стойков; 
 ЗСХ „Витоша“ – Теодор Николов Илиев; 
 ЗСХ „Черно море“ – Виктор Илиев Найденов; 
 ЗСХ „Тракия“ – Константин Георгиев Костадинов. 

 

 

- Георги Дойчинов – Председател на Спортно-Техническата Комисия (СТК) даде 
информация относно вътрешният спортен календар на БФХ и неговите етапи на изпълнение. Също 
така обърна внимание, че към този момент всички срещи от календара на „А“ РХГ мъже и жени се 
провеждат по график и отлагане поради пандемията от Ковид 19 няма. Дойчинов сподели и картината 
при провеждането на състезанията от календара на „Б“ РХГ мъже и жени, както и Националните групи 
при подрастващи, където към момента имаме много малък брой отложени срещи и турнири поради 
усложнената обстановка в страната и света, като желанието на комисията е по възможност да 
проведе всички заложени в календара срещи и турнири. 

 

- Като председател на СТК, Дойчинов представи пред УС на БФХ постъпилите към СТК 
докладни  записки от страна на Изпълнителните секретари на ЗСХ „Витоша“ и ЗСХ „Тракия“. УС на 
БФХ се запозна с въпросните и след подложеното гласуване с единодушно взе следните решения: 
 

 Разрешава провеждането на Зонални първенства за юноши и девойки младша 
възраст (М14 и Ж14) с по три отбора в група в ЗСХ „Витоша“ 

 Разрешава провеждането на Зонални първенства в обща група за момичета и 
момчета до 12 год. (М12 и Ж12) в ЗСХ „Витоша“ 

 Разрешава провеждането на Зонални първенства в обща група за момичета и 
момчета до 11 год. (М11 и Ж11) в ЗСХ „Витоша“ 

 Разрешава провеждането на Зонално първенство за момичета до 12 год. (Ж12) с 
три отбора в група в ЗСХ „Тракия“ 

 Разрешава провеждането на Зонални първенства в обща група за момичета и 
момчета до 11 год. (М11 и Ж11) в ЗСХ „Тракия“ 

 

- Георги Дойчинов представи Докладна записка относно корекции в Наредбата за  
провеждане на държавни първенства и турнири през 2021/2022г., които УС на БФХ утвърди в следния 
вид: 

 

 Чл. 1.4.11 се коригира, както следва: 
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„По време на загрявката, представянето и по време на цялата среща, състезателите от всеки 

отбор трябва да бъдат с еднаква екипировка по цвят. Допуска се използването на 

горнища/долнища, но еднакви по цвят. 

Същото правило важи и за официалните лица на отбора, като тяхното облекло трябва да е в 

един и същ цвят – различен от този на състезателите на противниковия отбор (чл. 11.3.2 от 

ПССД). Допуска се използването на два различни вида облекло (спортно, цивилно или официално), 

но в един и същ цвят. 

В противен случай се прилагат санкции съгласно ДП. (чл. 31 от ДП)“ 

 Чл. 4.2.1.7 се коригира, както следва: 
„Във всички етапи на Държавните първенства (зонални първенства, зонални финали, 

квалификации за Държавен финал и Държавен финал) във възрастовите групи момичета и 

момчета до 12 год., задължително се играе лична защита в по целия терен само през 

първото полувреме на срещата. Второто полувреме се разрешава прилагането на зонова 

защита, но различна от 6:0.“ 

 Въвежда се нов ред в чл. 13.4.1: „Делегат на среща Ранг 2 – хонорар в размер 
на 30 лв. /тридесет лева/“. 

 

 

- Георги Андреев – Председател на Треньорско Методическата Комисия (ТМК) даде  
информация относно дейността на комисията. 

 

- Даде информация за проведения през лятото конкурс за избор на треньор на 
Националният  отбор за Юноши до 19 години. 

 

- Даде информация относно отчетите на треньорите на Националните отбори, които 
взеха участие в официални прояви през 2021г. 

 

- Запозна УС с направената план-сметка за изплащането на възнагражденията на 
треньори и  официални лица включени в щабовете на Националните отбори. 

 

- Запозна УС с идеята при първа възможност да бъдат организирани срещи с помощта на  
доц. Емил Аврамов и гл. ас. Милена Аврамова с учителите по физическо възпитание по зони. 

 

- След отлагането на семинара за треньори работещи с най-малките с участието 
реномирания лектор Драган Джукич (Сърбия) – Academic master of science, EHF Master coach, 
комисията има готовност той да бъде организиран и проведен при първа възможност. 
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- Андреев даде информация относно организирането и провеждането на семинари за 
треньорите,  като желанието на комисията е да продължи с поставените към момента изисквания 
включени в RINCK конвенцията към ЕХФ, а именно три-модулното обучение на треньорите. 

 

- Представи и утвърдените от комисията планове на треньорите на Национален отбор за 
мъже и Национален отбор за юноши до 18 години за тяхната подготовка и участия през 2022г. 

 

- Андреев изказа своята благодарност към доц. Емил Аврамов, който като част от ТМК се  
включва сериозно в цялостната работа на комисията, както и работи заедно с Йордан Димитров 
треньор на юношеския отбор до 18 години за направата на изследвания и тестиране на 
състезателите с цел по-добра селекция. 

 

 

По т.3 

  Георги Дойчинов представи пред УС на БФХ за утвърждаване вътрешния спортен календар на 

федерацията. 

  След, като УС се запозна с предложеният документ той беше приет с единодушие „ЗА“. 

 

По т.4 

  Теодор Илиев представи пред УС на БФХ за утвърждаване международния спортен календар 

на федерацията за 2022г. В него влизат всички предстоящи участия в официални прояви на 

националните ни отбор, а именно: 

- Национален отбор мъже – Квалификация за Европейско първенство, Германия 2024 
 Латвия – България – 06.01.2022г. 
 България – Латвия – 09.01.2022г. 

- Младежи до 20 години – Европейско първенство – 09-17 юли 2022г. 
- Юноши до 18 години – Европейско първенство – 6-14 август 2022г. 
- Юноши и Девойки до 16 години – Европейско първенство по Плажен Хандбал – 06-11 

юли 2022г. 
 

УС утвърди с единодушно решение международния спортен календар, като остави решението 

си за участието на Юноши и Девойки до 16 години – Европейско първенство по Плажен Хандбал за 

по-късен етап, след като бъде обявен домакин на проявата и бъде изготвена финансова рамка за 

участието на двата отбора. 
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По т.5 
УС на БФ Хандбал се запозна с изготвената от Председателя на СТК „Системата за 

разпределение на средствата за финансово подпомагане на хандбалните клубове от ММС“. УС на 
БФХ утвърди нанесените корекции и възложи на администрацията на БФХ да публикува в сайта на 
федерацията Системата и Отчетния лист-фиш. 

 
 

 По т.6 

- УС на БФХ се запозна с предложението за организирането и провеждането на 
Национални кампове за момичета и момчета, като адмирира ангажираността и желанието на 
треньорите Димитър Джепков и Йордан Димитров, но изиска те да минат през ТМК, където да бъдат 
разгледани правилните възрастови групи и периодите за тяхното провеждане. След като това бъде 
направено ТМК да излезе с предложение до УС за тяхното утвърждаване. 
 

- УС на БФХ потвърди глобата в размер на 200 лв., наложена от ДК на ХК „Петър Бабев“ 
чрез Протокол № 18 / 23.03.2021г. 

 

- УС на БФХ потвърди глобата в размер на 300 лв., наложена от ДК на ХК „Бъки“ чрез 
Протокол № 20 / 06.04.2021г. 

 
- УС на БФХ потвърди глобата в размер на 100 лв., наложена от ДК на ХК „Етър‘64“ чрез 

Протокол № 2 / 05.10.2021г. 
 
- УС на БФХ отложи решението си относно глобата, наложена от ДК на ХК „Етър 64“  чрез 

Протокол № 25 / 18.05.2021г. УС възлага на Георги Дойчинов да оформи и изпрати до УС цялата 
кореспонденция и документация по случая.  

 
 
 

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

 Поради изчерпване на дневният ред заседанието беше закрито. 

 

 

Протоколчик: ……………………………………… 

(Теодор Илиев) 
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