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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 16 / 01.03.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Състезатели 

Габриел Георгиев – ХК „Локомотив" Мездра 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 5 от финален турнир за „Купа България-БФХ“ 

за младежи до 19 години (Шумен 61 – Локомотив Мз.). В 29‘34‟ на срещата състезателя 

извършва нарушение срещу противников състезател, изразявайки се в особено груби действия 

срещу част от тялото на противника (лицето). Поведението на Георгиев е класифицирано от 

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

Правило 8:5б. 

 

Денис Илиев – ХК „Интер" Благоевград 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 1 от турнир в Национална 

група „Б“ за младежи до 19 години (Интер – Полюс ТМ). В 49‘36‟ на срещата състезателя 

проявява агресивно поведение към противник, изразявайки се изблъскване с ръце в гърдите. 

Поведението на Илиев е класифицирано от длъжностните лица, като изключително грубо 

неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:10а. 

Състезателят е изтърпял своето наказание още в същия турнир в срещата № 4 (Левски – 

Интер). 
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Иван Петков – ХК „Полюс ТМ" Плевен 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 1 от турнир в Национална 

група „Б“ за младежи до 19 години (Интер – Полюс ТМ). В 49‘36‟ на срещата състезателя 

проявява агресивно поведение към противник, изразявайки се изблъскване с ръце в гърдите. 

Поведението на Петков е класифицирано от длъжностните лица, като изключително грубо 

неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:10а. 

Състезателят е изтърпял своето наказание още в същия турнир в срещата № 3 (Полюс ТМ 

– Беласица). 

 

Габриел Мандов – ХК „Левски" Левски 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 2 от турнир в Национална 

група „Б“ за младежи до 19 години (Левски – Беласица). В 36‘20‟ на срещата състезателя 

извършва нарушение осуетявайки подаване към състезател от противниковия отбор. 

Нарушението се изразява в изритване на топката от „воле“. Поведението на Мандов е 

класифицирано от длъжностните лица, като изключително безотговорни, особено опасни, 

умишлени или злонамерени действия и изпълва състава на Правило 8:6а. 

Състезателят е изтърпял своето наказание още в същия турнир в срещата № 4 (Левски – 

Интер). 

 

Официални лица 

Пенко Златев – ХК „Спартак“ Варна 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 41‘00‘‘ на 

среща № 3 от финален турнир за „Купа България-БФХ“ за младежи до 19 години (Спартак – 

Шумен 61). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и 

изпълва състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 
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Диляна Христова – ХК „Шумен 61“ Шумен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 4‘00‘‘ на 

среща № 5 от финален турнир за „Купа България-БФХ“ за младежи до 19 години (Шумен 61 – 

Локомотив Мз.). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и 

изпълва състава на Правило 8:7а от Състезателните правила. 

Официалното лице е наказано за втори път по чл. 23.2 от ДП 

 

Иван Петков – ХК „Полюс ТМ“ Плевен 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 49‘36‘‘ на 

среща № 1 от турнир в Национална група „Б“ за младежи до 19 години (Интер – Полюс ТМ). 

Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва 

състава на Правило 8:7 и „Указания и тълкувания“ от Състезателните правила  

 

Красимир Мелков – ОХК „Беласица“ Петрич 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 44‘05‘‘ на 

среща № 3 от турнир в Национална група „Б“ за младежи до 19 години (Полюс ТМ – Беласица). 

Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва 

състава на Правило 8:7 а от Състезателните правила. 

Официалното лице е наказано за втори път по чл. 23.2 от ДП 

 

Димитър Джепков – ХК „Спортист Кремиковци 2018“ София 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 24‘00‘‘ на 

среща № 3 от квалификационен турнир за „Купа България-БФХ“ за Юноши младша възраст до 

14 години (Кубрат – Спортист). Поведението на официалното лице представлява 

неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 8:7 а от Състезателните правила. 
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Илиян Илиев – ХК „Кубрат“ Кубрат 

„Лишаване от право да ръководи отбора си две срещи и глоба 200 лв.” по чл. 25.2 от ДП 

Направил опит да подведе длъжностните лица на срещата с нередовни документи и нередовен 

състезател по време на квалификационен турнир за „Купа България-БФХ“ за Юноши младша 

възраст до 14 години.  

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Кубрат“ Кубрат 

„Имуществена санкция в размер на 1000 лв.“ по чл. 31 т. 5 от ДП. Във връзка с доклад на  

делегат на квалификационен турнир за „Купа България-БФХ“ за Юноши младша възраст до 14 

години за участие на нередовен състезател. 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, изр. 5 – 

„Участие на нередовен състезател“. 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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