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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 15.02.2022г. 

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 номер 1 от турнир в Национална група „A“ за 

Младежи до 19 год. (Шумен 61 – Фрегата). В 43‘11‟ на срещата състезателя извършва 

нарушение срещу противников състезател, изразявайки се в действителната загуба на контрол 

над тялото му по време на бягане или по време на стрелб. Поведението на Станев е 

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

изпълва състава на Правило 8:5а. 

 

Официални лица 

Пенко Златев – ХК „Спартак“ Варна 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 49‘16‘‘ на 

среща № 1060 от „А“ РХГ мъже (Спартак – Левски). Поведението на официалното лице 

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

Състезателните правила. 
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Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Чардафон“ Габрово 

„Имуществена санкция в размер на 100 лв.“ по чл. 31 т. 13 от ДП. Във връзка с доклад на  

делегат на среща № 1059 от „А“ РХГ мъже (Чардафон – Добруджа) за липсващи номера на 

екипите на състезателите. ДК към БФХ разгледа въпросния случая и счита, че 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 т. 13 – 

„Нередности, свързани с облеклото и екипите на отборите“. 
 

 
 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 


