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А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

чл. 1.      (1) С този Правилник се урежда придобиването и прекратяването на 
състезателните права и се определят условията и реда за промяна на 
клубната принадлежност (членство) на състезателите по хандбал.  

 (2) Правилникът определя статута на състезателите, условията и реда за 
сключване на договори между състезателите и хандбалните клубове, 
както и правоотношенията, в които влизат те помежду си, с БФХ или с 
други физически или юридически лица във връзка с притежаването и 
упражняването на състезателните и трансферните права. 

чл. 2.  Правомощия за прилагане на този Правилник имат Спортно-техническата 
комисия (СТК) при Българската федерация по хандбал (БФХ), Зоналните 
съюзи по хандбал (ЗСХ) и длъжностните лица от Администрацията на 
БФХ, а да го тълкуват, като последна инстанция – Арбитражната комисия 
(АК) към БФХ. 

 

 

Б. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ 

чл. 3.  По смисъла на този Правилник, статутът на състезателите в системата на 
БФХ е: 

  състезатели без договор - аматьори; 

 състезатели с договор - професионалисти; 

чл. 4.  (1) Аматьори са тези хандбалисти, които практикуват хандбалната игра, 
без да имат договорни отношения с хандбалния клуб (ХК), в който играят  
и без да получават възнаграждение за това. 

   (2) Аматьорският статут не се променя, ако хандбалистите бъдат 
подпомагани в разходите за лечението им, както и със средства за 
пътувания, хотели, престой, застраховки и други разходи, произтичащи от 
участието им в спортния календар. 

 (3)  Аматьори не могат да бъдат преотстъпвани на друг ХК. 

чл. 5.  Състезатели по договор са тези, които упражняват хандбалната игра от 
името и за сметка на определен ХК срещу възнаграждение, независимо от 
вида, формата и размера му, установено с трудов или облигационен  
договор, който урежда взаимните задължения между  ХК и състезателя. 

чл. 6.  (1) Договорите по чл. 5 се сключват в писмена форма. 

  (2) Договорът между ХК и състезателя, освен договореното между 
страните, следва да съдържа и клаузи, които да определят: 
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 права и задължения на страните, сключили договора;  

 срок на договора; 

  размер на възнаграждението на състезателя; 

  застраховането и медицинското осигуряване на състезателя; 

  условията и реда за прекратяване на договора, включително при 
трансфер; 

  обезщетенията, дължими от неизправната страна; 

  задължително участие в национален отбор за подрастващи, когато 
състезателят е поканен  

   (3) Договорите се сключват за определен срок, който не може да бъде по-
кратък от шест месеца, а в случаите по чл. 21.1 от ПСПЧ не по-малък от 
две години. 

чл. 7.  ХК може да сключи облигационен договор за спортна подготовка и 
квалификация със състезател, навършил 14 години. Ако този договор е 
сключен преди навършването на 18-годишната му възраст, то той се счита 
за валиден само когато е подписан и от родител или попечител на 
състезателя.  

чл. 8.  (1) Договор между състезател и ХК може да бъде прекратен по всяко 
време, както следва: 

 а/  по взаимно съгласие; 

 б/  при неизпълнение на задълженията от страна на клуба; 

 в/  по вина на състезателя. 

(2) При прекратяване на договора по взаимно съгласие, играчът има право 
да премине в друг клуб (виж чл.6.2.1 от ТП). 

(3) Когато договорът се прекратява по вина на клуба, играчът може да 
премине в друг клуб (виж чл.6.2.3 от ТП). 

(4) Когато договорът се прекратява по вина на състезателя, той може да 
получи състезателни права в нов клуб, след изтичане срока на 
прекратения вече договор (виж чл.6.2.2 от ТП). 

чл. 9.  Предсрочното прекратяване на договора се извършва от страните по него 
в съответствие със законодателството на страната. БФХ се произнася 
само за вида на прекратяването му.  

чл. 10.   Състезател може да сключи само един договор с един хандбален клуб за 
определен период от време. 

 

 

В. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА 

чл. 11.    (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да 
участва в тренировъчната и състезателна дейност на ХК, както и 
свързаните с това участия, имуществени и неимуществени права. 
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Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е 
картотекиран или който притежава правата му. 

      (2) Състезателните права принадлежат на клуба или на състезателя. 

  (3) Прехвърлянето или преотстъпването на състезателните права се 
извършва само с писменото съгласие на състезателя. 

  (4) Състезателните права на спортистите по договор се упражняват за 
срока на договора, а на спортистите-аматьори – за срока на картотекиране 
в рамките на спортно-състезателната година (виж чл.18).  

  (5) Състезател по договор с прекратен или с изтекъл срок на договора, 
както и състезател без договор с приключил срок на картотекиране, сам 
определя клубната си принадлежност (виж чл.18).  

чл. 12.  Принадлежността към даден клуб не дава автоматически състезателни 
права на хандбалиста от името на този клуб. 

чл. 13.  Състезателните права се удостоверяват от състезателната карта, 
издадена от съответния орган на БФХ – Администрация или ЗСХ. 

чл. 14.  Състезателните права важат само за дадена спортно-състезателна година 
или част от нея. Те могат да бъдат отнемани за период от време или 
завинаги от съответните органи на БФХ в съгласие с нормативните й 
документи. 

чл. 15.  Състезателните права в системата на БФХ могат да получат както 
български, така и чуждестранни граждани, на които е разрешено 
пребиваване в Република България. 

чл. 16.  Хандбалистите имат право да се състезават като: 

  мъже и жени; 

 подрастващи – юноши/девойки старша възраст (М/Ж 19), 
юноши/девойки младша възраст (М/Ж 16), момчета/момичета (М/Ж 14, 
М/Ж 12, М/Ж 11, М/Ж 10).  
 

чл. 17.  Състезателните права се разрешават съгласно изискванията на 
настоящия Правилник. 

  Състезателни права на състезателите със статут на аматьори 

чл. 18.  Състезателите по хандбал със статут на аматьори (състезатели 
без договор), в една спортно-състезателна година могат да получат 
състезателни права от името най-много на два клуба, независимо от това 
къде живеят, работят или учат.  

чл. 19.   Разрешаването на състезателни права на хандбалистите-аматьори от 
името на повече от два клуба е възможно в следните случаи: 

  1. При обединение на два или повече ХК – веднага, с разрешение на 
новосформирания след обединението ХК. 

  2. При разделяне на ХК – съобразно желанието на състезателя за 
членство само в един от новосформираните клубове - без заплащане на 
обезщетение. 
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  3. При прекратяване участие на съответния отбор в първенствата на 
БФХ, както и при ликвидиране на ХК – веднага, като във всички случаи е 
без разрешение и обезщетение.   

чл.19.1 Разрешава се участието на юноши и девойки в клуб-участник в „А” РХГ или 
„Б“ РХГ – мъже и жени, като същите запазват правата си в собствения си 
клуб за подрастващи.  

чл. 20.  В периода между две спортно-състезателни години хандбалиста-аматьор 
може да получи състезателни права в друг ХК без разрешение, но с 
платена компенсация за спортно обучение (КСО), ако е на възраст до 23 
години и при условията на чл.21 ал.1 от настоящия Правилник (виж и чл.4.2 
от ТП). 

чл. 21. (1) След навършване на 19 години, състезателите са длъжни да сключат 
договор и да се състезават в отбори  на собствените си клубове за срок 
най-малко от две години. В този случай ХК е длъжен в едномесечен срок 
след изтичане на картотеката да предложи договор на състезателя. В 
противен случай състезателят може да премине в друг клуб без заплащане 
на КСО.  

(2) Когато клубът няма отбори за мъже и жени, състезателните права могат 
да се прехвърлят на друг ХК, без заплащане на КСО.  

(3) Ако състезател откаже да сключи договор със собствения си клуб и няма 
друг клуб, готов да плати обезщетението по чл.4 от Трансферния 
правилник, то трансферните му права остават в собствения клуб за срок от 
една година. След изтичане на този срок състезателя може да премине в 
друг клуб свободно. 

чл. 22. (1) Ако хандбален клуб, в нарушение на чл.21 сключи договор със 
състезател от друг клуб, без да е постигнaл споразумение с този клуб, то 
сключения договор е нищожен и състезателя не може да бъде картотекиран 
в клуба, извършил нарушението. 

(2) В случай, че състезателят е бил картотекиран от името на клуба-
нарушител, състезателните му права се спират, а виновният служител, 
извършил картотекирането, се наказва. 
 

  Състезателни права на състезателите – професионалисти 

чл. 23. (1) Състезателите по хандбал със статут на професионалисти 
(състезатели по договор), задължително трябва да имат сключен 
действащ трудов (регистриран в НОИ) или облигационен договор с ХК. 

(2) Получаването на състезателни права се извършва след депозиране на 
договора в БФХ. 

(3) Правото да сключат трудов договор с ХК имат състезателите навършили 
18 години, които придобиват състезателни права по общия ред. 

чл. 24. (1) Състезател по договор може да бъде преотстъпен на друг ХК веднъж в 
рамките на текущата спортно-състезателна година, но най-късно до 31 
януари.   

  (2) Ако преотстъпен състезател, прекратил договора си с втория клуб: 
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1.  По взаимно съгласие – получава веднага права в ХК, който го е 
преотстъпил; 

2. По вина на ХК – получава веднага права в ХК, който го е 
преотстъпил; 

3. По вина на състезателя – получава състезателни права в ХК, 
който го е преотстъпил, след изтичане срока на договора по 
преотстъпването с втория ХК. 

(3) Процедурата по прекратяването на договора за преотстъпване се 
извършва от длъжностните лица в БФХ при задължителното участие на 
двата ХК и състезателя. 

чл. 25. Участието на състезатели по договор от името на повече от един ХК в една 
    спортно-състезателна година се разрешава при следните условия: 

  1. При прекратяване на договора по вина на ХК или по взаимно 
съгласие;     

      2. При преустановяване участие или изваждане на ХК от съответната 
група; 

      3. При преотстъпване на състезателя на друг ХК. 

чл. 26.  Състезателни права по хандбал в даден клуб могат да получат 
неограничен брой състезатели – чужди граждани, с професионален трудов 
договор и редовно заверен от EHF (IHF) международен сертификат. 
Същите трябва да притежават документ за разрешено пребиваване в 
Република България.  

чл. 27. Състезатели по хандбал сключили договори с чуждестранни клубове с 
разрешение на БФ Хандбал, могат да участват в първенството на 
Република България, ако договора им с чуждестранния клуб е приключил и 
имат за това разрешение от EHF или IHF. 

 

 

Г. АДМИНИСТРАТИВНИ  РАЗПОРЕДБИ 

чл.28. Всички случаи за разрешаване на състезателните права на хандбалистите    
участващи в администрираните от БФХ държавни първенства и турнири се 
разрешават от СТК, а на останалите – от съответния орган администриращ 
дадената проява (първенство). 

чл.29.  Една спортно-състезателна година обхваща периода от 1 август до 31 юли. 

чл.30. Състезатели не получили разрешение за преминаване в друг ХК, могат да 
получат състезателни права от името на същия с решение на СТК, но само 
след като е изплатена определена компенсационна сума съгласно 
Трансферния правилник. 

чл.31.  Състезатели с неизяснени състезателни права, по преценка на ТМК, могат 
да бъдат включвани и да играят в националните отбори. 
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чл.32. Състезател, получил покана за участие в националния отбор, е длъжен да 
се яви на посоченото в поканата място. При неявяване на състезателя се 
налагат санкции, съгласно чл. 5.10.2 от ПССД 

чл.33. (1) В съответствие с този Правилник, СТК, ЗСХ и Администрацията на БФХ 
разрешават и следят  правата на състезателите, на основание следните 
представени документи: 

1. Сертификат за вътрешен трансфер (образец БФХ) заверен от двата 
клуба и подписан от състезателя (за състезатели под 18 г. сертификатът 
трябва да е подписан и от родител или попечител на състезателя); 

2. Копие от договор между клуба и състезателя – ако състезателя е по 
договор; 

3. Доказателство за платена трансферна сума, когато такава се 
дължи. 

(2) Когато картотекирането на състезател в даден клуб е неправомерно по 
вина на клуба (подправен сертификат, недействителен договор, 
фалшифицирани подписи, неплатена трансферна сума и др.), състезателят 
е нередовен от датата на картотекирането. За всички мачове, в които той е 
взел участие се присъждат служебни загуби. 

(3) Когато картотекирането е неправомерно, не по вина на клуба, 
състезателят губи състезателни права от момента на откриване на 
нарушението до отстраняване на допуснатите грешки. Длъжностното лице, 
извършило неправомерното картотекиране, носи административна 
отговорност. 

(4) В случаите на чл.33 ал.ал.2 и 3 виновните лица носят гражданска или  
наказателна отговорност, ако са налице законови предпоставки за това. 

 

 

Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

чл.34. Всички незасегнати от настоящия Правилник въпроси се решават от 
Спортно-техническата комисия (СТК) при БФХ. 

чл.35.  Неудовлетворените от решенията на СТК клубове и състезатели, могат да  
се отнесат до Арбитражната комисия към БФХ като последна инстанция. 

чл.36.  Правилникът влиза в сила от 10 декември 2014 г., като отменя всички 
издадени досега правилници и решения за състезателните права и 
членство на хандбалистите и е в тясна връзка с Трансферния правилник и 
Правилника за спортно-състезателна дейност на БФ Хандбал. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЛИ АБРЕВИАТУРИ 

АК    - Арбитражна комисия към Българска федерация хандбал 
Аматьор   - Състезател без договор 

БФХ    - Българска федерация хандбал 

ВСК    - Вътрешен спортен календар 

Ж     - Женски пол 

ЗС    - Зонален съвет 

ЗСХ    - Зонален съюз по хандбал 

КСО    - Компенсация за спортно обучение 

М    - Мъжки пол 

Наредба БФХ   - Наредба за провеждане на държавните първенства и турнири 

НОИ    - Национален осигурителен институт 

Подрастващи                            - Възрастовите групи – 10,11,12,14,16 и 19  

Професионалист  - Състезател с договор 

ПСПЧ    - Правилник за състезателните права и членство 

ПССД    - Правилник за спортно-състезателна дейност 

РХГ    - Републиканска група по хандбал 

СПХ    - Състезателен правилник по хандбал 

СТК    - Спортно-техническа комисия 

Състезател   - Лице от двата пола, участващо в състезания от календара на БФХ (ЗСХ) 

ТМК    - Треньорско-методическа комисия при БФХ 

ТП    - Трансферен правилник 

УС    - Управителен съвет 

ХК    - Клуб по хандбал 

EHF    - Европейска федерация по хандбал 

IHF    - Международна федерация по хандбал 

 

 

 


