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БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  ХАНДБАЛ 
 

 

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С 
 

  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1        (1)  Този кодекс определя правилата за поведение на занимаващите се хандбал 
в Република България и има за цел да повиши общественото доверие в техния 
професионализъм и морал, както и да издигне престижа на спорта хандбал и 
формиране облика на Българската федерация по хандбал /БФХ/. 

      (2)  Прилага се спрямо всички, които са свързани с управлението и 
организацията на БФХ на всички нива, включително зонални съюзи по хандбал 
/ЗСХ/, хандбални клубове /ХК/, състезатели, треньори, съдии, делегати, помощен 
съдийски и обслужващ състезанията апарат, както и ръководители на ХК, членове на 
УС, членове на комисии и служители в БФХ, родители и зрители. 

       (3)  Всички лица, свързани с хандбала, имат задължението да се държат, 
съгласно най-високите стандарти на почтеност и да осигуряват безукорна репутация 
на БФХ, като спазват правилата на „феърплея” и общоприетите етични норми. 

  

Чл.2        (1)  Свързаните с хандбала лица,  следва да изпълняват служебните или 
обществените си задължения, съобразно Устава и нормативните документи на БФХ, 
международните правила и регламенти, като се спазват принципите на честност, 
почтеност и справедливост; 

       (2)  Дейността им се осъществява при спазване принципите на законност, 
лоялност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и строга 
отчетност; 

       (3)  Във всички случаи действията, които се предприемат, трябва да бъдат 
съобразени с българските закони. 

 

Чл.3        (1)  Българската федерация по хандбал се противопоставя на дискриминацията 
под всякаква форма и  поощрява въвеждането на мерки за защита от 
дискриминация. 

                (2)  Всички лица, посочени в чл.1 ал.2: 
    Трябва да уважават правата и изборът на всички човешки същества, като               

 третират всеки по справедлив, безпристрастен и уважителен начин, 
 независимо от неговия пол, раса, етнически произход, култура, сексуална 
 ориентация, религия или политическо убеждение;   

    Нямат право да използват мръсен, просташки, сексистки или расистки език;   
      Трябва да уважават правата, достойнството и ценностите на всеки човек,   

 да се отнасят по един и същи начин към всеки във връзка с нашия 
 спорт, независимо дали е състезател или изпълнява друга функция. 

                 (3)  Всички лица, посочени в чл.1 ал.2: 
                     Са длъжни да изпълняват задълженията си компетентно, добросъвестно и 

безпристрастно, вземайки предвид само обществения интерес и 
обстоятелствата по всеки конкретен случай; 

               Носят отговорност за своите действия или бездействия; 



 3 

               Не участват и не вземат отношение в решаването на въпроси, от които са       
     лично или косвено заинтересовани;   

      Не участват в договаряне или манипулиране изхода на срещи по хандбал;        
          Декларират пред БФХ в случай, че са осъдени за престъпление. 

 

СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Чл.4    Състезателите по хандбал: 
     1.   Избягват всички методи на психологическо въздействие върху противника  
   или печелене на време, които противоречат на „феърплея”;   
     2.  Избягват обидите, насилието, грубата игра и помагат на контузените 

 съотборници или противникови играчи;   
     3.  Приемат решенията на съдиите без въпроси, реплики и оплаквания, като  
   оставят своя капитан или ръководител да вземат отношение в рамките на 
    позволеното от Състезателния правилник  и правилниците на БФХ;   
     4.  Полагат максимум усилия за най-добро представяне по време на мачовете,  
   дори и ако отборът им вече е постигнал поставените му цели;   
    5.  Приемат успеха или неуспеха, победата или загубата с достойнство и  
           без излишни емоции;   
      6.  Подчиняват се на инструкциите на треньора и ръководителя, стига те да не 
     противоречат на този Кодекс;   
  7.  Отнасят се с уважение към съотборниците, противниковите състезатели,   
           треньорите и  длъжностните лица с уважение по начин, по който искат 
   да се отнасят и другите към самите тях;   
     8.  Не се опитват да подобряват индивидуалното си представяне на база   
   употребата на допинг и други забранени субстанции;   
     9.  Влагат еднакви усилия за своите успехи и за успеха на отбора;   
   10.   Като добри спортсмени   оценяват добрите изпълнения, независимо дали   
            са от собствения или от противниковия отбор;   
      11.  Знаят, че целта на спорта като цяло, е да се забавляваш, да развиваш    
            уменията си и да  се чувстваш добре;  
      12.   В края на срещата винаги поздравяват противниковите състезатели и      
            съдиите и винаги ръкопляскат при връчването на индивидуални и      
            отборни награди, независимо кои са наградените; 
      13.  Не участват в уговаряне на мачове, а когато има оказан натиск върху   
            тях за уговаряне изхода на среща – уведомяват незабавно съответните   
            органи; 
   14.  Не участват в тренировка или  състезание след употреба на алкохол или   
            други упойващи вещества. 

 

ТРЕНЬОРИ 

Чл.5        (1)  Всички треньори по хандбал имат своите отговорности към състезателите, 
техните родители и семейства, към другите треньори,  длъжностните лица, 
ръководителите и служителите в ХК, ЗСХ и БФХ. 
      (2)  Треньорът, в качеството си на ръководител, проявява морална 
отговорност към състезателите си, като подпомага професионалното им 
развитие и насърчава коректното изпълнение на професионалните им 
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задължения посредством даване на съвет, насоки и предприемане на подходящи 
корективни мерки. 
 

Чл.6         (1)  Всички треньори трябва да имат подходящата квалификация, съгласно 
изискванията на Треньорско-методическата комисия /ТМК/ при БФХ. 
Треньорите трябва постоянно да търсят начини за повишаване на тяхното лично  
и професионално развитие. 
       (2)  Треньорите трябва да демонстрират високи лични стандарти, които да 
изразяват благоприятен имидж на нашия спорт, включително: 
   Добър външен вид - израз на здраве, вкус, персонална хигиена и       

       работоспособност;   
    Недопускане тютюнопушене в спортните обекти извън определените за     

целта  места;   
    Недопускане консумация на алкохол преди работа, която води до     
            накърняване на неговия авторитет, оказва негативно влияние върху       
       компетентността му, както води и до допускане компромиси относно 
           сигурността на състезателите; 

    Не упражняват нередно влияние и натиск с цел да постигнат лична полза  
                      или награда.  

          С поведението си да е пример за подражание за състезателите. 
 

Чл.7        (1)  Хандбалните треньори имат грижа да подготвят състезателите за тяхното 
реализиране в спорта и обществото. В тази връзка те трябва да имат отношение 
относно: 

   Сигурността, доброто физическо състояние и защитата на всички поверени 
им състезатели и убедеността, че изискванията на треньора в тренировъчния 
и състезателния процес не са вредни за социалните, емоционалните, 
интелектуалните и физическите нужди на всеки един от тях;   

   Окуражаването на състезателите да поемат отговорността за тяхното    
            собствено поведение и представяне  в тренировъчния и състезателния 
       процес;     

         Предотвратяване на евентуално свързване и протежиране на определнени
          лица с лошо или неприлично държане; 

    Недопускане публична критика към други треньори, длъжностни лица, 
 съдии, делегати и ръководители на ЗСХ или БФХ. 

     (2)  Хандбалните треньори изразяват своята почтеност като: 
    Съобразяват треньорската си практика с подходящи за възрастта, зрелостта,   
                      опита и възможностите на състезателите методи; 
         Треньор на национален отбор трябва да селектира най-доброто в        
                      съответната възраст, а не да толерира състезатели от своя клуб; 
         Осигуряват предпазването и обучението за вредата от употребата на       
                      наркотици и забранени субстанции.   
                (3)  В рамките на техния контрол, имат задължението да: 

         Установят сигурна работна среда за учебно-тренировъчния процес; 
            Бъдат сигурни, че всички предприети от тях действия са подходящи за   
             възможностите и опита на състезателите;   
             Предпазват децата и уязвимите пълнолетни от увреждане, малтретиране 
            и сексуален тормоз;     
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      Подготвят състезателите относно техните отговорности за  
            сигурността им;   

     Бъдат във връзка с компетентните медицински лица относно поставянето   
             на диагнози, лечението и справянето с физически или психологически    
       проблеми на състезателите.   

                  (4)  Треньорите трябва да са наясно, че е неприемливо да осъществяват 
директен контакт със състезател – подрастващ, който е картотекиран в друг клуб с 
идеята той да играе за клуба, в който работи треньора. 

 Неприемливо е и треньор, който изпълнява функциите на треньор или помощник-
треньор на национален отбор да използва това си качество, за да привлича 
състезатели в своя клуб. 

 Всеки контакт относно състезател – подрастващ, който е картотекиран в друг клуб, 
трябва да бъде направен първо с клуба, в който е картотекиран и след това със 
състезателя или родителя, като разговорите трябва да са основани само на 
допустими аргументи в областта на хандбала и бъдещето на състезателя.   

         (5)  Треньорът и състезателят трябва да постигнат съгласие какво се  разбира   
 под конфиденциална информация. 

Конфиденциалността не изключва даване информация на служебни лица или 
родители, за които се преценява, че имат правото да бъдат информирани по въпроси 
като: 

    Оценка с цел селекция;   
           Препоръки за назначаване на работа;   
           Дисциплинарни прояви и наказания;   
           Юридически или медицински изисквания;   
           Препоръки до родителите/семейството на състезателите, когато здравето 
             или сигурността им е застрашена;   
                    При действия за защита на деца, млади хора или уязвими пълнолетни от        

малтретиране и сексуален тормоз. 

   

СЪДИИ  

Чл.8         (1)  Съдиите по хандбал трябва да не позволяват да бъдат поставени или да 
изглеждат поставени в положение на зависимост от когото и да било. Те не трябва да 
вършат съдийската си дейност по начин, допускащ влияние от други фактори. 

        (2)  Външният вид на съдията следва да внуши самочувствие, деловитост и лична 
хигиена, а облеклото му на терена – да съответства на изискванията в Състезателния 
правилник. 

 
Чл.9        (1)  Съдиите трябва да избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до 

конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са длъжни да 
информират веднага председателя на Националната съдийска колегия по хандбал 
/НСКХ/ или делегата на съответната среща.  

        (2)  Конфликт на интереси възниква, когато съдията има личен интерес, който му 
влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения при 
изпълнение на своите задължения. 
       (3)  Съдията трябва да не допуска възможност друг колега от областта  
на хандбала да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси. 
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Чл.10     (1)  Съдиите следва да се отнасят учтиво към ръководителите на ХК, ЗСХ, БФХ и 
делегатите и да пазят техния авторитет. 

          Съдиите не трябва да демонстрират близост с тях и да коментират публично 
професионалните и моралните им качества. 

      (2)  Не коментират публично съдийството на свои колеги, както и не вземат  
 отношение относно техните качества.   
    (3)  При възникнал проблем съдиите трябва да се обърнат за съдействие първо 

към председателя на НСКХ или делегата – ако въпросът е свързан при провеждането 
на среща или турнир. 

 
Чл.11   (1)  Съдиите не трябва да искат, приемат или разпределят подаръци, дарения, 

хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, които може да 
доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на  

 служебните им задължения или да бъдат възнаграждение за това.  
  (2)  Ако на съдия бъде предложен подкуп, той е длъжен да откаже 
  приемането му. 
    (3)  Съдия, който приеме подкуп, получен във връзка със служебните му 

задължения, или посредничи при даване или приемане на подкуп за друг съдия,  
 носи отговорност по Раздел IV на глава осма от особената част на Наказателния  
 Кодекс на Република България. 
  
Чл.12   (1)  В изпълнение задълженията си на терена при прилагане на Състезателния 

правилник и нормативните документи на БФХ, съдиите трябва да са постоянни, 
обективни, безпристрастни и учтиви, като използват здравия си разум, за да не се 

 загуби духът на играта. 
    (2)  Правомощията си съдиите трябва да използват с мъдра преценка и грижа. 

Властовият и твърд подход трябва да се комбинира с уважение. Съдиите по хандбал  
 са призвани да:  
    Полагат всички усилия да се подготвят най-добре за срещата – физически и 

     психически. Физически съдиите трябва да имат готовност за поддържане  
     скоростта на модерната игра и в същото време да бъдат достатъчно близо 
     и с навременна реакция за  вземане най-правилното решение от подходяща 
     позиция на терена;   

    Насърчават двата отбора за игра, съгласно правилата и „феърплея”; 
    Са напълно безпристрастни, независимо кои състезатели и клубове участват  
      в срещата;   
    Знаят винаги, че трябва да предпазват играчите при прилагането на  

     правилата за игра;   
    Не се страхуват да вземат решения. Съдиите трябва да са честни и твърди, 

     като не се поддават на влиянието на евентуалните протести от страна  
     треньори, състезатели и зрители; 

    Показват търпение и разбиране към играчите, които все още не познават  
     добре правилата на играта;  

        Показват уважение към играчите, треньорите и представителите на ХК;   
    Отказват да бъдат назначени на среща, за която не са напълно готови    
                     физически или психически  - по здравословни или лични причини;   

 Не търсят и отказват гостоприемство, което може да се приеме за  
     излишно или прекалено;   
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           Мислят винаги за доброто на играта, особено когато публично изказват    
            мнението си за мача или участниците в него; 

          Избягват публична критика към треньори, длъжностни лица, служители   
                     и ръководители на ХК, ЗСХ, БФХ и помощните й органи; 
                   Не толерират мръсния, сексисткия или расистки език от страна на играчи,    

треньори, други съдии или официални лица;    
   Описват в протоколите на срещите или в нарочни доклади само истинските    

факти без да се опитват да оправдават или прикрият нечии действия;   
    Подпомагат развитието на млади съдии, които нямат достатъчно опит.  

  

ДЕЛЕГАТИ, РЪКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ХК, ЗСХ, УС И КОМИСИИ НА БФХ 

Чл.13   (1)  В изпълнение на служебните си задължения делегатите, ръководителите на 
ХК, ЗСХ, УС и членовете на помощните органи на БФХ трябва да не вредят на никого  

 и следва да се отнасят с дължимото уважение към правата, задълженията и  
 интересите на всички лица, ангажирани с хандбалната игра. 

 Приемат специалната роля, която имат за установяването на стандарти на  
 поведение и добрият личен пример, който трябва да дават със своето държане.   

        (2)  Не трябва по никакъв повод да се отнасят с ненужни привилегии или      
 предубеденост към определен индивид, отбор или ХК, както и да  злоупотребяват с 
 предоставените им правомощия. 

   (3)  При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот  
те са длъжни да имат поведение, което да не уронва престижа на БФХ. Да не бъдат  
в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества и  
медикаменти, влияещи на изпълнението на служебните им задължения. 
   (4)  Демонстрират уважение към състезатели, треньори, съдии и други 
представители на ХК и членове на комисиите към БФХ. Винаги мислят за добрия 
имидж на БФХ, особено при обществените си изяви, като не допускат публична 
критика на ръководството на БФХ, треньорите и съдиите.   
   (5)  Стриктно спазват Устава, Наредбата и всички нормативни документи и 
разпоредби на БФХ, като изискват това и от всички участващи, под каквато и да е 
форма, в състезанията лица. Противопоставят се на всички опити за манипулиране  
на правилата, с оглед лична или на институцията /ХК, ЗСХ, комисия на БФХ/ 
неправомерна полза. 
 

Чл.14   (1)  Делегатите, ръководителите и членовете на ХК, ЗСХ, УС и комисиите  към 
БФХ не трябва да използват длъжността си за лично или в полза на трети лица 
облагодетелстване, както и за прикриване или освобождаване от задължения и 
отговорност, включително за членовете на семейството му или за други лица. 

 Недопустимо е под каквато и да е форма да се дават или приемат подаръци или 
специални привилегии с оглед насочено решаване на даден въпрос, избор в 
ръководен орган на БФХ или в национален отбор. 

    (2)  Задължително се избягват всякакви ситуации, които могат да доведат до 
конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт те са длъжни да 
информират веднага Президента на БФХ, а делегатите –  председателя на Спортно-
техническата комисия /СТК/. 
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Чл.15   (1)  Делегатите са партньори както на съдиите, така и на участващите в играта 
официални лица от двата отбора, състезателите, длъжностните лица в дадената  

 среща и организаторите. Те – с предоставените им правомощия,  са представители  
 на ЗСХ и БФХ и като такива носят изцяло отговорността във всичките й аспекти за 

провежданите състезания по хандбал. 
              (2)  В пряката си дейност се водят и от специфичните за дадено състезание 

изисквания на Правилника за дейността на делегата. 
     (3)  Стимулират състезатели, треньори и официални лица да спазват правилата  
 и приемат съдийските отсъждания без коментар, а недоволството си от това –  
 да изразяват, съгласно Наредбата и правилниците на БФХ. 
     (4)  Използват позицията и правомощията си да предприемат действия срещу 

зрители, които малтретират и обиждат състезатели, треньори, съдии, длъжностни и 
официални лица или други зрители. 

     (5)  Не злоупотребяват с правомощията си разчитайки, че няма да им бъде 
наложена санкция в качеството им на представител на ЗСХ или БФХ. 

    (6)   Не прикриват доведени до знанието им правонарушения или такива, на 
които са свидетели, като предприемат необходимите действия за тяхното 
предотвратяване, пресичане и разкриване. Задължени са обективно и коректно да 

описват в докладите си само истинските факти, без да се опитват да оправдават или 
прикрият нечии действия;   

 
Чл.16  Членовете на УС и комисиите към БФХ не трябва да разкриват предоставена им 

поверителна информация. Тя не може да бъде използвана с користна цел, нито да 
бъде разгласявана пред други лица, освен по установен ред. 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЗСХ И БФХ 

Чл.17   (1)  Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на 
законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, 
отговорност и отчетност.  

    (2)  Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на 
Устава, правилниците, Наредбата и другите нормативни документи на БФХ, като 
съдействат за провеждането на държавната политика в спорта и в частност -  в 
областта на хандбала. 

 (3)  В зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, 
предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на 
доверието в БФХ.  
Насърчават занимаващите се с хандбал – състезатели, треньори, съдии и  
функционери  да уважават БФХ и нейните органи, като дават личен пример с 
поведението си. 

    (4)  Извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се 
стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на авторитета и доброто 
име на БФХ.  

    (5)  Следват поведение, което не накърнява престижа на БФХ не само при 
изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот. 
  (6)  Изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като 

създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица. Отнасят 
се любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и 
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достойнството на личността и не допускат каквито и да са прояви на 
предубеждение или дискриминация. 
 

Чл.18   (1)  Служителите не могат да използват служебното си положение за 
осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.  

  (2)  Не участват в каквито и да са сделки, които са несъвместими с 
тяхната длъжност, функции и задължения.  

 
Чл.19   (1)  Отношенията между служителите се градят върху основата на 
 разбирателство и взаимопомощ. Те работят в екип и са взаимно заменяеми 
 в работата си. Всички в еднаква степен трябва да изпълняват своите служебни 

задължения, да спазват регламентираното работно време и трудовата дисциплина.  
   (2)  При изпълнение на служебните си задължения  следват поведение, което 

създава увереност у органите на БФХ, чиято дейност подпомагат така, че могат да им 
се доверяват и да разчитат на тях. 
 

Чл.20    (1)  Когато служителите правят предложения пред ръководството или органите  
 на БФХ, предоставят цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно 

решение. 
Те не трябва да задържат официална информация, която следва да бъде 
оповестена, а също и не могат да дават информация, за която се знае или има 
основателни причини да се смята, че е невярна или подвеждаща. 
   (2)  Не разгласяват устна или писмена информация извън установения ред, както 
и не вписват неверни данни в документи, издавани, съхранявани или изисквани за 
нуждите на БФХ. 
 

Чл.21    (1)  Служителите са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да 
изпълнява актовете и нарежданията на ръководството на БФХ. 

     (2) Те не са длъжни да изпълняват неправомерно разпореждане, издадено по 
установения ред, когато то съдържа очевидно правонарушение. 

  (3) Те не могат да бъде санкционирани поради факта, че са докладвали за 
случай на нарушение на професионалната етика, освен ако подобен акт не се окаже 
злонамерен или неоснователен. 

 

РОДИТЕЛИ 

Чл.22     Родителите на състезателите: 
     1. Учат децата си да се отнасят към всеки по справедлив, безпристрастен и             

      уважителен начин, независимо от неговия пол, раса, етнически произход,               култура или религия;   
     2.  Не принуждават децата си да се занимават с хандбал, ако самите те не          

          желаят;   
          3. Окуражават децата си да уважават треньора и съдиите и да спазват      

          правилата;   
     4.  Знаят, че децата трябва да играят хандбал за свое удоволствие, не за това   
                на родителите;   
     5.  Никога не се подиграват и не крещят на децата си, ако са загубили среща                   

          или са направили грешка;   



 10 

   6.   Учат децата си, че усилията и отборния дух са толкова важни, колкото 
победата, така че резултатът от всяка среща не трябва да се приема с 
прекалено голямо разочарование;   

  7.   Подкрепят всички усилия да се изкорени устното и физическото малтретиране 
в хандбала;   

  8.   Помнят, че децата и младите хора се учат най-добре от личния пример;   
  9.   Не поставят публично под съмнение преценките и честността на съдиите;  
  10.  Настояват за „феърплей” и дисциплина в играта, не толерират мръсната или 

нечестна игра и лошия език;   
     11.  Знаят, че като зрители никога не трябва да влизат на терена.  
 

ЗРИТЕЛИ  

Чл.23     Зрителите: 
 1.  Трябва да имат предвид, че мнозинството от  състезателите по хандбал в      
            нашата страна не са професионалисти и участват в състезания за свое       
            удоволствие, а не за удовлетворението на зрителите;   
 2.  Знаят, че никога не трябва да влизат на терена;   
 3.  Не използват никога мръсен, просташки, сексистки или расистки език;   
 4.  Знаят, че обиди към състезатели, треньори или съдии са абсолютно         
           неприемливи;   
 5.  Уважават противниковия отбор и съдиите, защото знаят, че без тях не може   
           да се проведе официална среща;   
 6.  Осъждат насилието във всичките му форми;    
 7.  Не се подиграват на играчите, които правят грешки;  
 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24  Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия Кодекс, са неизменна част 
от ежедневната дейност на занимаващите се с хандбал лица, съобразно тяхната 
функционална компетентност. 

Чл.25  Изпълнението на този Кодекс се възлага на председателите на комисии към БФХ, 
а контролът по изпълнението – на УС и Президента на БФХ. 

Чл.26       При неспазване нормите на поведение, залегнали  в Кодекса нарушителите 
 носят дисциплинарна отговорност съгласно Дисциплинарния правилник на БФХ 
 и/или Кодекса на труда.  

Чл.27  Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато 
 развитие и обогатяване. 
 

  

 

 
Настоящият Кодекс е утвърден от УС на БФ Хандбал на 04 септември 2009 г. 

 
   

 
  
 

http://pravo0.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=5F083401&IDSTR=0

