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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 13 / 08.02.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

 

Състезатели 

Валентин Няголов – ХК „Албатрос" Бургас 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща номер 3 от квалификационния турнир за 

класиране на финалите на турнира „Купа България-БФХ“ за младежи до 19 год. (Албатрос – 

Спартак). В 26‘38‟ на срещата състезателя извършва нарушение изразявайки се в особено грубо 

действие срещу главата на противников състезател. Поведението на Няголов е класифицирано 

от длъжностните лица, като опасно за здравето на противников състезател и изпълва състава 

на Правило 8:5б. 

 

 

Официални лица 

Евгени Йоловски – ХК „Локомотив“ Мездра 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 24‘40‘‘ на 

среща № 3 от квалификационния турнир за класиране на финалите на турнира „Купа България-

БФХ“ за младежи до 19 год. (Полюс-ТМ – Локомотив Мз). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:7а от 

Състезателните правила. 
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Йонко Вутов – ХК „Полюс-ТМ“ Плевен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 24‘40‘‘ на 

среща № 3 от квалификационния турнир за класиране на финалите на турнира „Купа България-

БФХ“ за младежи до 19 год. (Полюс-ТМ – Локомотив Мз). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:7а от 

Състезателните правила. 

 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Беласица“ Петрич 

„Имуществена санкция в размер на 300 лв.“ по чл. 30.6 от ДП. Във връзка с докладна 

записка от Председателя на Спортно Техническата Комисия (СТК) относно отказ на ХК 

„Беласица“ гр. Петрич от участие в квалификационен турнир за „Купа България-БФХ“ за 

младежи до 19 год. през спортно-състезателната 2021/2022г., ДК към БФХ разгледа въпросния 

случая. Комисията счита, че състава на 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. 30 – „При отказ от участие след подадена заявка 

или неявяване на отбори в първенства и насрочени турнири или срещи се налага 

имуществена санкция“, отнасящо се към чл.30.6. В квалификациите за държавните финали 

за всички възрастови групи и националните купи за подрастващи, след теглен жребий и 

съставена програма „изр.2 отказ до 3 дни от проявата.“ 
 

Хандбален Клуб „Беласица“ Петрич 

„Имуществена санкция в размер на 500 лв. и отнемане на две точки от актива на отбора 

във временното класиране“ по чл. 30.5 от ДП. Във връзка с доклад на делегата относно 

неявяване на ХК „Беласица“ гр. Петрич на турнир от Националната група за юноши старша 

възраст М-16 през спортно-състезателната 2021/2022г., провел се на 06.02.2022 год. в гр. 

Благоевград, ДК към БФХ разгледа въпросния случая. Комисията счита, че състава на 

нарушението изпълва състава на част „В“ от ДП „Наказания на хандбални клубове и отбори 
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за неизпълнение на изискванията на наредбата за провеждане на държавни първенства 

и турнири и спортно-състезателна дейност през 2021/2022г.“, а именно чл. 30 – „При отказ 

от участие след подадена заявка или неявяване на отбори в първенства и насрочени 

турнири или срещи се налага имуществена санкция“, отнасящо се към чл.30.5. „изр. 

неявяване в турнир или явяване с по-малко от 10 състезателя: присъжда се служебна 

загуба - 0:10; - отнемат се две точки от временното класиране.“ 
 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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