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ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ № 23 / 20.04.2022г. 

На свое заседание ДК на БФХ взе следното решение: 

НАКАЗВА: 

Състезатели 

Георги Стоянов – ХК „Локомотив" Горна Оряховица 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 1 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ мъже 

(Локомотив ГО – Пирин 64). В 58‘15‟ на срещата състезателя извършва нарушение срещу 

противников състезател, причинявайки му действителна загуба на контрол над тялото при 

бягане. Поведението на Стоянов е класифицирано от длъжностните лица, като опасно за 

здравето на противников състезател и изпълва състава на Правило 8:5а. 

 

Гергана Ефтимова – ХК „Етър 64“ Велико Търново 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 2 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ жени 

(Етър 64 – Бяла). В 58‘54‟ на срещата състезателката извършва нарушение срещу противников 

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

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

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

 

Мердин Мехмедов – ХК „Опака 1974“ Опака 

„Предупреждение“ по чл. 17.1 от ДП за среща № 1 от Национална група „Б“ за Юноши старша 

възраст до 16 години (Чардафон – Опака 1974). В 45‘15‟ на срещата състезателя извършва 

нарушение срещу противников състезател, изразявайки се в „Особено груби действия срещу 

част от тялото на противника (лицето)“. Поведението на Мехмедов е класифицирано от 

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

Правило 8:5б. 
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Кристина Миланова – ХК „Свиленград“ Свиленград 

„Лишаване от права за една среща и глоба 300 лв.” по чл.19.1. от ДП за среща № 2 от 

полуфинален плей-оф в „А“ РХГ жени (Сливница – Свиленград). В 26’23‟ на срещата 

състезателката извършва умишлено и злонамерено действие срещу противников състезател. 

Поведението на Миланова е класифицирано от длъжностните лица, като умишлени или 

злонамерени действия, които по никакъв начин не са свързани с игровата ситуация и изпълва 

състава на Правило 8:6 б.  

 

Състезателката няма право да вземе участие в Първата среща от супер финала в „А“ 

РХГ – жени (Свиленград – Бяла) на 8 май 2022год. 

 

Миланова възстановява правата си след изтърпяването на наказанието и при 

спазването на чл.11.2 изр. „а“ от ДП. 

 

Официални лица 

Николай Пиргов – ХК „Пирин 64“ Гоце Делчев 

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

среща № 1 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ мъже (Локомотив ГО – Пирин 64). Поведението 

на официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 

8:7а от Състезателните правила. 

 

Веселин Станков – ХК „Спартак“ Варна 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за „Получено официално предупреждение“ в 43‘00‘‘ на 

среща № 1 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ мъже (Шумен 61 – Спартак). Поведението на 

официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 

8:7а от Състезателните правила. 
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Чавдар Чернев – ХК „Шумен 61“ Шумен 

„Лишаване от право да ръководи отбора си една среща и глоба 100 лв.” по чл. 24.1 от ДП 

за „Получил 2-минутно отстраняване за неспортсменско поведение по време на среща“ в 53:04  

на среща № 1 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ мъже (Шумен 61 – Спартак). Поведението на 

официалното лице представлява неспортсменско поведение и изпълва състава на Правило 

8:8а от Състезателните правила. 

 

Официалното лице няма право да вземе участие в Среща № 2 от полуфиналния плей-оф 

в „А“ РХГ мъже (Спартак – Шумен 61) на 22 април 2022г. 

 

Чернев възстановява правата си след изтърпяването на наказанието и при спазването 

на чл.11.2 изр. „а“ от ДП. 

 

Игор Жосан – ХК „Бяла“ Бяла 

„Предупреждение” по чл. 23.2 от ДП за „Получено официално предупреждение“ в 40‘00‘‘ на 

среща № 2 от полуфинален плей-оф в „А“ РХГ жени (Етър 64 – Бяла). 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 от ДП. 

 

 

Председател на ДК:  /п/ 

 Цвeтко Начев         

Членове на ДК:   /п/     /п/ 

        Весела Лазева   Теодор Илиев 
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