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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 14.12.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Атанас Станев – ХК „Фрегата" Бургас 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща от национална група „A“ в „Б“ РХГ мъже 

(Албатрос – Фрегата). В 38‘13‟ на срещата състезателя извършва нарушение срещу съперник, 

причинявайки действителната загуба на контрол над тялото по време на бягане или скок, или по 

време на стрелба. Поведението на Станев е класифицирано от длъжностните лица, като опасно 

за здравето на противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5а. 

 

Адриян Димитров – ХК „Добруджа" Добрич 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за 1/4 финална среща от турнира за „Купа България“ мъже 

(Добруджа – Локомотив ГО). В 56‘30‟ на срещата състезателя извършва нарушение срещу 

съперник, причинявайки действителната загуба на контрол над тялото по време на контра атака. 

Поведението на Димитров е класифицирано от длъжностните лица, като опасно за здравето на 

противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5а. 
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Официални лица 

Мирослав Пиндев – ХК „Академик ТУ“ Пловдив 

„Лишаване от право да ръководи отбора си една среща и  глоба от 100 лв.” по чл. 24.1 от 

ДП за получено двуминутно отстраняване в 32‘07‘‘ за оспорване на съдийско решение, след 

като вече е получил официално предупреждение за такова действие по време на среща № 1 от 

турнир на национална група „Б“ в „Б“ РХГ мъже (Академик ТУ – Труд). Поведението на 

официалното лице представлява неспортсменско поведение по Правило 8:8а от 

Състезателните правила. 

Официалното лице няма право да вземе участие в първата среща на отбора от турнира в 

„Б“ РХГ мъже Група Б в гр. Хасково на 19.12.2021г.  – ХК „Академик ТУ“ - ХК „Локомотив“ 

ГО. 

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

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

 

Радослав Георгиев – ХК „Локомотив“ Горна Оряховица 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 19‘02‘‘ на 

среща № 3 от турнир на национална група „Б“ в „Б“ РХГ мъже (Чардафон – Локомотив ГО). 

Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а 

от Състезателните правила 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Чардафон“ Габрово 

На основание доклад от делегата на срещата, ДК установява нарушение на чл.1.4.7 от 
Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 
2021/22г. във връзка с чл. 31 изр. 2 от ДП „Неосигурена информационна апаратура“ от страна 
на ХК “Чардафон” по време на 1/4 финална среща от турнира за „Купа България“ мъже 
(Чардафон – Шумен 61).  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Чардафон” 

гр. Габрово в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, изр. 2 от ДП. 
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Хандбален Клуб „Добруджа“ Добрич 

На основание доклад от делегата на срещата, ДК установява нарушение на чл.1.4.7 от 
Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 
2021/22г. във връзка с чл. 31 изр. 2 от ДП „Неосигурена информационна апаратура“ от страна 
на ХК “Добруджа” по време на 1/4 финална среща от турнира за „Купа България“ мъже 
(Добруджа – Локомотив ГО).  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Добруджа” 

гр. Добрич в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, изр. 2 от ДП. 

 

Хандбален Клуб „Спартак“ Плевен 

На основание доклад от делегата на срещата, ДК установява нарушение на чл.1.4.7 от 
Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 
2021/22г. във връзка с чл. 31 изр. 2 от ДП „Неосигурена информационна апаратура“ от страна 
на ХК “Спартак” по време 1/4 финална среща от турнира за „Купа България“  жени (Спартак – 
Свиленград).  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Спартак” 

гр. Плевен в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, изр. 2 от ДП. 

 

Хандбален Клуб „Бъки“ Габрово 

На основание доклад от делегата на срещата, ДК установява нарушение на чл.1.4.7 от 
Наредбата за провеждане на Държавни първенства и турнири за спортно-състезателната 
2021/22г. във връзка с чл. 31 изр. 2 от ДП „Неосигурена информационна апаратура“ от страна 
на ХК “Бъки” по време 1/4 финална среща от турнира за „Купа България“  жени (Бъки – Шумен 
98).  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Бъки” гр. 

Габрово в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, изр. 2 от ДП. 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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