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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 08.12.2021г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Официални лица 

Стоян Джисов – ХК „Поморие“ Поморие 

„Предупреждение” съгласно чл. 23.1 от ДП и във връзка с чл. 4.2 от Състезателните правила. 

Не представи изискващите се от Правилника за спортно-състезателна дейност документи на 

среща от Предварителния кръг на турнира „Купа България“ жени (Поморие – Топлика). 

„Отговорникът на отбора“ е отговорен за това, че със започването на срещата на 

скамейката няма други лица, освен записаните в протокола официални лица (най-много 4) и 

състезатели, които имат право да участват (виж 4:3). Нарушаването на това правило 

води до прогресивно наказание за отговорника на отбора (16:1б, 16:3д, и 16:6в).” 

 

Длъжностни лица 

Пею Узунов – Делегат на БФХ  

„Лишаване на права за един месец” съгласно чл. 37.4 и 37.5 от ДП, а именно „не взел мерки 

за предотвратяване на по-тежки дисциплинарни нарушения“ и „подписал неправилно попълнен 

или с пропуски протокол от състезанието“ по време на среща от Предварителния кръг на 

турнира „Купа България“ жени (Поморие – Топлика).  
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Жулиен Русев / Марио Кюмюрджиев – Съдии на БФХ 

„Порицание” съгласно чл. 43.1 от ДП и във връзка с правило 18.1 от Състезателните правила. 

„Подписва неоформен протокол според изискванията на Състезателния правилник и 

Правилника за спортно-състезателна дейност“ по време на среща от Предварителния кръг на 

турнира „Купа България“ жени (Поморие – Топлика), както и правило 17.3. „Съдиите са 

отговорни за проверката на игралното поле, вратите и топките за игра преди 

започването на срещата. Те определят топките, с които ще се играе (Правило 1 и 3:1). 

Съдиите също установяват дали двата отбора са с подходящо облекло. Те проверяват 

протокола за срещата и екипировката на състезателите. Те имат грижата за това дали 

броят на състезателите и официалните лица в зоната за смяна са в границите на 

правилата и установяват присъствието и самоличността на двамата „отговорници на 

отборите”. Всички несъответствия трябва да бъдат своевременно отстранени (4:1-2 и 

4:7-9)“. 

 

Александра Василева – Секретар  

„Порицание” съгласно чл. 51.1 от ДП и във връзка с правило 18.1 от Състезателните правила. 

„Изготвя неоформен протокол според изискванията на Състезателния правилник и Правилника 

за спортно-състезателна дейност“ по време на среща от Предварителния кръг на турнира „Купа 

България“ жени (Поморие – Топлика). „Секретарят носи отговорност за отборните листи, 

протокола на срещата, вписването в протокола на състезатели, които пристигат след 

началото на срещата и влизането на състезатели без право на участие“. 

 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Поморие“ гр. Поморие 

ДК установява нарушение на чл.11.6 от Наредбата за провеждане на Държавни първенства и 
турнири за спортно-състезателната 2021/22г. от страна на ХК “Поморие” за среща от 
Предварителния кръг на турнира „Купа България“ жени (Поморие – Топлика). ХК “Поморие” е 
пренебрегнал разпоредбите на нормативната база на БФХ, както и указанията на 
администрацията на БФХ за заснемането и излъчването на живо на горепосочената среща.  
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Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Поморие” 

гр. Поморие в размер на 500 лв. съгласно чл. 31, пр. 8 от ДП и чл.59 от ДП, като част от 

санкцията – 300 лв. трябва да бъде заплатена съгласно чл. 11 от ДП, а останалата сума 

(200 лв.) ще бъде добавена към глобата, която би била наложена на клуба при повторно 

нарушение на състава на чл. 11.6 от Наредбата за провеждане на Държавни първенства 

и турнири за спортно-състезателната 2021/22. 

 

Хандбален Клуб „Поморие“ гр. Поморие 

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 пр. 2 от ДП „Неосигурена 
информационна апаратура“ от страна на ХК “Поморие” за среща от Предварителния кръг на 
турнира „Купа България“ жени (Поморие – Топлика).  
 
Във връзка с горепосоченото ДК на БФХ налага имуществена санкция на ХК “Поморие” 

гр. Поморие в размер на 100 лв. съгласно чл. 31, пр. 2 от ДП. 

 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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