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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 21 / 05.04.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

Състезатели 

Димитър Стоянов – ХК „Спартак" Варна 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 1078 от „А“ РХГ мъже (Локомотив ГО – 

Спартак). В 31‘00‟ на срещата състезателя извършва нарушение срещу противников състезател, 

изразявайки се в особено груби действия срещу част от тялото на противника (лицето). 

Поведението на Стоянов е класифицирано от длъжностните лица като опасно за здравето на 

противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5 б). 

 

Хандбални клубове 

 

Хандбален Клуб „Осъм“ Ловеч 

„Имуществена санкция в размер на 600 лв.“ чл. 30.1, т. 4 от ДП. Във връзка с докладна 

записка от СТК за среща № 1074 от „А“ РХГ мъже (Спартак – Осъм). ДК към БФХ разгледа 

въпросния случай 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. 30.1 изр. 4 – „Неявяване в среща или явяване с по-малко от 10 

състезатели“.  

Освен имуществената санкция на клубът се присъжда служебна загуба с резултат 

10:0, както и ще ми бъдат отнети две точки от актива във временното класиране на 

отбора в „А“ РХГ мъже. 
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Длъжностни лица 

Виктор Найденов – Делегат на БФХ  

„Лишаване на права до края на спортно-състезателната 2021/2022г.” съгласно чл. 38.3 от 

ДП, а именно „Не отразил в доклада си формално нарушение на Състезателния правилник, 

Правилника за спортно – състезателна дейност и Наредбата за провеждане на държавните 

първенства и турнири.“ по време на среща № 1074 от „А“ РХГ мъже (Спартак – Осъм). 

Съгласно чл.56 от ДП, Найденов няма право да изпълнява назначения в срещите от „А“ РХГ – 

мъже и жени. 

 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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