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Чл. 1. Този правилник урежда реда и условията за разглеждане и 
решаване на споровете, подведомствени на Арбитражната комисия 
(АК) при  БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХАНДБАЛ  (БФХ).  

 

Чл. 2. АК се състои от трима члена, двама от които задължително с 
юридическо образование, избрани от Общото събрание  на БФХ за 
срок от пет години. Със същото решение Общото събрание определя 
и председателя на АК, който насрочва и ръководи заседанията на АК.  
  

Чл. 3. Сезирането на АК става с писмена жалба, подадена от 
заинтересованата страна.  
 
Чл. 4.  Освен ако не е предвиден друг срок в нормативен акт на БФХ, 
жалба може да се подава в 7-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованото лице за акта, който се обжалва. 
 
Чл. 5.  (1) Жалбата трябва да е написана на български език и да 
съдържа: 

1.  трите имена, респ. пълното наименование, адрес, телефон 
и електронен адрес на жалбоподателя;  
2. данни за акта, който се оспорва; 
3. изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения 
и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя;  
4. подпис на лицето, което подава жалбата. 

 
(2) Към жалбата се прилагат: 

1. документ за внесена арбитражна такса в брой или по 
актуална  банкова сметка на БФХ  в размер на 350 лв.; 
2. всички доказателства, с които разполага жалбоподателя и 
които според него са необходими за приемане на решение по 
спора; 
3. преписи от жалбата и приложенията към нея за БФХ и за 
другата страна по спора, ако има такава. 

 

(3) Ако жалбата не отговаря на предходните изисквания, АК 
уведомява жаблоподателя и му дава тридневен срок за отстраняване 
на нередовностите. Ако жалбоподателят не отстрани нередовностите 
в горния срок, АК  връща жалбата. 
 
Чл. 6.  (1) АК  разглежда споровете като прилага закона, Устава на 
БФХ, този правилник, както  и другите нормативни документи на БФХ.   
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(2) Когато в нормативните документи по ал. 1 има празноти, АК 
разглежда и решава спора като се ръководи от нормативните 
документи на Международната федерация по хандбал (IHF) и 
Европейската федерация по хандбал (EHF) за сходни или подобни 
случаи.  

 
Чл. 7. Когато счете, че спорът е изцяло изяснен, АК взема решение 
след съвещание. Решението се взема с обикновено мнозинство от 
членовете на АК.  

Чл. 8.  (1) Решението на АК по спора е окончателно и не подлежи 
на обжалване. Същото е задължително за страните, за БФХ и нейните 
органи и членове.  

(2) Решението се предоставя на БФХ и се публикува на 
официалната интернет страница на  БФХ 
 

   Настоящият правилник  е приет с решение на УС на БФХ  от 
20.07.2018г.  
  

 


