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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 18 / 15.03.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

 

Официални лица 

Борислав Станчев – ХК „Осъм“ Ловеч 

„Лишаване от право да ръководи отбора си три срещи и глоба 300 лв.” по чл. 26 от ДП. 

След приключване на среща 1070 от „А“ РХГ – мъже (Осъм - Чардафон) Станчев причаква 

длъжностните лица пред залата и при излизането им напада физически единия от съдиите, 

хващайки го за гушата и опитвайки се да му нанесе няколко удара с коляно. В последствие 

агресията преминава във вербална форма, изразявайки се в обиди и заплахи към съдийската 

двойка. 

Поведението на официалното лице представлява изключително грубо неспортсменско 

поведение и изпълва състава на Правило 8:10а  и Правило 16:11в от Състезателните правила. 

 

Официалното лице няма право да ръководи отбора си в следните срещи: 

- Среща № 1049 от „А“ РХГ – мъже (Осъм – Локомотив Мз) на 19 март 2022 год. 

- Среща № 1074 от „А“ РХГ – мъже (Спартак – Осъм) на 26 март 2022 год. 

- Среща № 1079 от „А“ РХГ – мъже (Левски – Осъм) на 02 април 2022 год. 

 

Станчев възстановява правата си след изтърпяването на наказанието и при спазването 

на чл.11.2 изр. „а“ от ДП. 
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Евгени Йоловски – ХК „Локомотив“ Мездра 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 44‘00‘‘ на 

среща № 1072 от „А“ РХГ мъже (Локомотив Мз – Левски). Поведението на официалното лице 

представлява неспортсменско поведение по Правило 8:7а от Състезателните правила. 

Официалното лице е наказано за втори път по чл.23 от ДП. 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Осъм“ Ловеч 

„Лишаване от домакинство за една среща и имуществена санкция в размер на 100 лв.“ по 

чл. 32.1 от ДП.  

В 45‘00‘‘ на среща 1070 от „А“ РХГ – мъже (Осъм - Чардафон) от трибуната е хвърлена седалка, 

която пада на игралното поле и представлява непосредствена опасност за здравето на 

участниците в срещата. 

ХК „Осъм“ се лишава от право да проведе среща 1049 от „А“ РХГ – мъже (Осъм – 

Локомотив Мз) в спортната зала в гр. Ловеч и следва да организира провеждането на 

посочената среща съгласно разпоредбите на чл.11.3 от Наредбата за провеждане на ДП и 

турнири през спортно-състезателната 2021/22. 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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