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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 22 / 12.04.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

Състезатели 

Габриел Георгиев – ХК „Локомотив" Мездра 

„Лишаване от права за една среща“ по чл. 19.1 от ДП за среща № 3 от квалификационен 

турнир за класиране на Държавен финал за Младежи до 19 години (Локомотив Мз. – Раховец 

2008). В 39‘00‟ на срещата състезателя извършва нарушение, което е прието, като акт на 

отмъщение към противниковия състезател. Нарушението се изразява в грубо неспортсменско 

поведение. Поведението на Георгиев е класифицирано от длъжностните лица, като акт на 

отмъщение, след извършено нарушение на противников състезател и изпълва състава на 

Правило 8:9е. 

Състезателя няма право да вземе участие в първата среща на отбора си от Държавния 

финал за определяне на крайното класиране от 5то до 8мо място за Младежи до 19 

години. 

 

Росен Божинов – ХК „Пирин 64“ Гоце Делчев 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 3 от финален турнир за „Купа България“ мъже 

(Осъм – Пирин 64). В 09‘18‟ на срещата състезателя извършва нарушение срещу противников 

състезател, изразявайки се в особено груби действия срещу част от тялото на противника 

(лицето). Поведението на Божинов е класифицирано от длъжностните лица, като опасно за 

здравето на противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5б. 
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Тодор Русков – ХК „Пирин 64“ Гоце Делчев 

„Лишаване от права за една среща и глоба 200 лв.” по чл.19.1. от ДП за среща № 3 от 

финален турнир за „Купа България“ мъже (Осъм – Пирин 64). В 59‟45‟‟ на срещата, недоволен 

от съдийско решение състезателят отправя обидни, нецензурни думи по посока на един от 

съдиите. Поведението на Русков е класифицирано от длъжностните лица, като обидно или 

заплашително поведение, насочено към друг човек и изпълва състава на Правило 8:10а.  

Състезателят няма право да вземе участие в следната среща: 

Среща № 1 от полуфиналния плей-оф в „А“ РХГ мъже (Локомотив ГО – Пирин 64) на 16 април 

2022год. 

 Русков възстановява правата си след изтърпяването на наказанието и при спазването на   

 чл.11.2 изр. „а“ от ДП. 

 

Официални лица 

Станислав Йорданов – ХК „Етър 64“ Велико Търново 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 37‘19‘‘ на 

среща № 1 от финалния турнир за „Купа България-БФХ“ за Девойки младша възраст Ж-14 

(Панагюрище – Етър 64). Поведението на официалното лице представлява неспортсменско 

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

 

Илия Христов – ХК „Берое“ Стара Загора 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за получено официално предупреждение в 37‘00‘‘ на 

среща № 1 от турнир в „Национална група Б РХГ“ мъже – Група „А“ (Берое – Петър Бабев). 

Поведението на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва състава 

на Правило 8:7а от Състезателните правила. 
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Длъжностни лица 

Ирина Миладинова – Делегат на БФХ  

„Лишаване на права за три месеца” съгласно чл. 38.1 и във връзка с чл. 59 от ДП, а именно 

„не отразил или отразил невярно/непълно в доклада си нарушенията и техните извършители.“ 

по време на среща от Национална група „А“ в „Б“ РХГ мъже (Асти 91 – Калиакра).  

Съгласно чл.56 от ДП, Миладинова няма право да изпълнява назначения в срещите от 

календара на „Б“ РХГ – мъже и жени през есенния полусезон на спортно-състезателната 

2022/23. 

 

Руско Стоянов / Жана Маразова – Съдии на БФХ 

„Лишаване на права за три месеца” съгласно чл. 45.1 и във връзка с чл. 59 от ДП, а именно 

„не използвали пълномощията им, дадени от състезателния правилник, довели до тежки 

дисциплинарни нарушения“ по време на среща от Национална група „А“ в „Б“ РХГ мъже (Асти 

91 – Калиакра). 

Съгласно чл.56 от ДП, Стоянов и Маразова нямат право да изпълняват назначения в 

срещите от календара на „Б“ РХГ – мъже и жени през есенния полусезон на спортно-

състезателната 2022/23. 

 

 

 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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