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ЧЛ.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Делегатът е представител на Българската федерация по хандбал /БФХ/ или на Зоналния 

съюз по хандбал /ЗСХ/ в състезания от вътрешния спортен календар /ВСК/ със съответните 

правомощия, съгласно настоящия Правилник и нормативните документи на БФХ. 

1.2. За делегати се утвърждават бивши съдии, специалисти и треньори по хандбал, както и 

деятели, заемащи длъжности в БФХ, нейните органи и структури по места. 

1.3. Делегати могат да бъдат посочените по-горе функционери на възраст от 40 год. до 68 

години, навършени към 01 август на текущата спортно - състезателна година. Изключения 

могат да бъдат приемани с решение на УС на БХФ по предложение на НСКХ. 

1.4. Делегатът трябва да отговаря на следните основни изисквания: 

1.4.1. Достатъчен опит в областта на спорта; 

1.4.2. Добри познания на основните нормативните документи на БФХ, както и умение за 

прилагане правилната им трактовка; 

1.4.3. Способност да анализира; 

1.4.4. Психическа  и морална устойчивост, способност за работа под напрежение; 

1.4.5. Добри комуникативни способности; 

1.4.6. Умение за работа в екип; 

1.4.6. Индивидуалност и личен авторитет; 

1.4.7. Уравновесеност и дискретност; 

1.4.8. Професионален или обществен ангажимент в областта на хандбала. 

1.4.9 Всеки делегат е длъжен да има перфектни познания по състезателните правила на 

играта, всички новости свързани с тях, както и с методическите указания на IHF, относно  

приложението им. 

1.4.10. Необходимо е делегата да има задоволителни познания относно теорията и тактиката 

на играта. 

1.5. Делегатът е партньор както на съдиите, така и на участващите в играта официални лица 

от двата отбора, състезателите, длъжностните лица в дадената среща и организаторите. 

Единствено отговорни, обаче, за решенията в хода на играта са съдиите. 

1.6 В зависимост от качествата и квалификацията на делегата, както и от нивото на 

състезанията, които ще обслужват, те се утвърждават както следва:    

1.6.1. За състезания от календара на ЗСХ (зонални първенства при подрастващите и “Б“ РХГ) 

– лиценз „Б” - предлагат се от ЗСХ и се утвърждават от НСКХ; 

1.6.2. За състезания от календара на БФХ („А“ РХГ, Купа България, държавни финали при 

подрастващите) - лиценз „А” - утвърждават се от НСКХ най-малко след едногодишен стаж в 

състезания от календара на ЗСХ; 

1.6.3. За листата на ЕХФ - лиценз “EHF” – Утвърждават се от УС на БФХ, след което, при 

определени от EHF условия,  се утвърждават и от EHF. 

1.7. Ежегодно, преди началото на спортно-състезателната година, всички делегати се 

лицензират в БФХ или ЗСХ. Делегатите получили лиценз „А“, могат да обслужват и срещи 

от календара на ЗСХ, без да се явяват на допълнителни семинари. 

1.7.1. Участието в семинарите е доброволно и всяко лице, отговарящо на критериите посочени 

в т.1.2, т.1.3 и т.1.4 могат да се явяват. 

1.7.2. В зависимост от категорията всеки делегат, заплаща лицензна такса. Сумата се 

определя от НСКХ и се утвърждава от УС на БФХ. 

1.8. По принцип делегатите за отделните срещи или турнири се назначават чрез официалния 

бюлетин на БФХ или онлайн - чрез личната си електронна поща /e-mail/. В 7-дневен срок 

след получаването на назначението си, делегатите са длъжни да потвърдят или откажат 

назначенията си. 

1.9. В случай при неявяване на делегата, срещата се провежда без делегат, а функциите се 

поемат от единия от съдиите. 

1.10. За делегати на EHF, могат да кандидатстват лицата, отговарящи на критериите на ЕХФ. 

1.11. Делегат, санкциониран от НСКХ или УС на БФХ през за уронване авторитета на БФХ и 

нейните органи, не се допуска да кандидатства за периода на наказанието му. 
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1.12. Делегат, извършил повече от едно формално нарушение на Състезателния правилник 

или нормативните документи на БФХ не се допуска за участие в следващата спортно-

състезателна година.   

1.13. Всички делегати с лиценз А и лиценз Б се водят на отчет в НСКХ, като за всеки един от 

тях се води картон в картотеката на НСКХ.  

 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДИ СРЕЩАТА. 

2.1. Явяване на мястото за провеждане на срещата не по-късно от един час преди обявения в 

програмата на БФХ начален час. 

2.2. Проверка състоянието на игралното поле /маркировка, врати, мрежи/, зоните за смяна, 

осветление, времеизмервателно устройство, информационна уредба, секретарска маса и 

необходимите принадлежности /протоколи, хронометри, картони – жълт, червен и син, 

зелени картони за “тим-тайм-аут”, табелки за наказанията, съдийска свирка, хронометър и 

др. Установените нередности следва да бъдат отстранени, а ако това е невъзможно, 

задължително да се посочат в нарочния доклад. 

2.3. Проверка наличието и състоянието на съблекални за отборите и съдиите. 

2.4. Да се информира за евентуално присъствие на привърженици на гостуващия отбор, да 

им съдейства за осигуряване на места в залата, както и да вземе необходимите мерки за 

предотвратяване на вероятни нарушения на обществения ред.  

2.5. Да се информира от отговорника на спортния обект или организатора на проявата за 

изходите за евакуация при възникнали природни бедствия, пожари и др. 

2.6. Да извърши инструктаж на охраната за техните задължения съгласно изискванията на 

БФХ. 

2.7. Среща – разговор с ръководителя на гостуващия отбор относно пътуването и 

предоставените от организатора условия за настаняване, хранене, тренировки и др. 

2.8. Среща - разговор със съдиите относно начина им на пътуване и времето на пристигане 

на мястото за провеждане на състезанието, тяхното физическо и психическо състояние, както 

и готовността им за ръководене на срещата /срещите в турнира/. 

2.9. Среща - разговор с времеизмервача / секретаря и контрол върху подготовката на 

протокола за срещата – отборни листове, вписване официалните лица, подписи на 

отговорниците на отборите. 

2.10 Секретарската маса се подрежда по следния начин: 1 2 3 4  или  4 3 2 1  /1-делегат, 2-

времеизмервач, 3–секретар  и 4-информатор/. 

2.11. Проверка на документацията за правоучастие в срещата – картотеки на състезатели, 

официални лица, секретари и времеизмервачи – задържат се до края на срещата. 

2.12. Проверка  на медицинското осигуряване и охрана. 

2.13. Контрол върху екипировката и поведението на състезателите и официалните лица. 

2.14. Съдействие за изплащане от организатора преди началото на срещата на съдийските 

хонорари и командировъчни разходи.  

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА. 

3.1. Контрол на поведението и работата на секретаря и времеизмервача. 

3.2. Контрол на поведението и коректността на работата на информатора. 

3.3. Контрол показанията на времеизмервателното устройство. 

3.4. Водене движението на резултата, наказанията, тайм-аут, тийм тайм-аут, 7м. хвърляния, 

както и записки от отсъжданията на съдиите.  

3.5. Делегатът е отговорен за следенето на броя на атаките при контузен състезател 

3.6. Контрол по поведението на състезателите и отборите в зоната за смяна – спазване 

изискванията на регламента на зоната за смяна – при грубо неспортменско поведение /обиди, 

закани и др./ и саморазправа, изисква от съдиите прекъсване времето за игра и налагане на 

съответните наказания. 

3.7. Контрол на поведението на зрителите. При необходимост изисква намеса на органите за 

охрана. По време на срещата делегатът е длъжен с всички средства, които му позволяват 
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състезателния правилник и нормативните документи на БФХ да обезпечи провеждането на 

играта в съответствие с правилата. 

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СРЕЩАТА 

4.1. Делегатът напуска игралното поле последен - след съдиите и отборите. 

4.2. Осъществява контрол по поведението на състезатели, официални лица, функционери и 

зрители. 

4.3. Прилага контрол и съдействие по правилното оформяне на протокола със съответните 

подписи. 

4.4 Предава картотеките за правоучастие на отговорника/треньора на отбора, като задържа 

тези от тях, които неоспоримо подлежат на наказание, съгласно Дисциплинарния правилник 

– лишаване от права за определен срок. 

4.5. На основание водените бележки по съдийството провежда дискусия със съдиите относно 

тяхното ръководство, като посочва силните и слабите им страни. В началото на разговора 

обръща внимание на принципните въпроси, а след това анализира ръководството им в 

детайли.   

4.6. Провежда разговор с организатора на проявата за положителните и отрицателните 

страни по подготовката и провеждането на състезанието. 

4.7. Попълва наблюдателния протокол за съдийство. В него могат да фигурират бележки 

само по отношение на съдийското ръководство. 

4.8. Непосредствено след завършване на срещата, но не по-късно от 10 минути, 

задължително информира БФХ, по оповестен от Администрацията телефон за връзка, за 

резултата от срещата. Като допълнителна информация може да се посочат и голмайсторите и 

най-добрите състезатели от двата отбора, както и за особените прояви на състезатели, 

официални лица, съдии, секретари, времеизмервачи, други длъжностни лица, функционери и 

зрители. 

4.9. До края на първия работен ден след провеждане на срещата или турнира изпраща в БФХ 

протокола от срещата, наблюдателния протокол, доклад с особените прояви на състезатели, 

официални лица, съдии, секретари, времеизмервачи, други длъжностни лица, функционери и 

зрители с точно описание на постъпките им и с предложения за наказания по 

Дисциплинарния правилник. С доклада се изпращат и задържаните картотеки за 

правоучастие на провинилите се. Задължително изпраща по факс или чрез e-mail до БФХ 

доклада с особените прояви, а при турнири – и информация за взетите превантивни мерки 

или наложените от него наказания.  

  

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР 

5.1. Преди турнира: 

5.1.1. Провежда техническа конференция с теглене на жребий и съставяне на програма, ако не 

е предварително изготвена от СТК. 

5.1.2. Назначава съдийските наряди за срещите от турнира, ако не са определени 

предварително от НСКХ. 

5.1.3. Упражнява контрол по настаняването и храненето на отборите и съдиите. 

5.1.4. Осъществява контрол по организацията за откриване на турнира. 

5.2. По време на турнира: 

5.2.1. Следи за спазване изискванията на нормативните документи на БФХ. 

5.2.2. Следи за организацията при провеждане на турнира – настаняване, хранене, условия за 

провеждане на състезанията, спортно-технически апарат, обслужващ персонал и др. 

5.2.3. При провинения налага наказания на състезатели, официални   лица, съдии, секретари, 

и времеизмервачи, съгласно Дисциплинарния правилник. 

5.2.4. Ежедневно провежда анализ на съдийството и оценява съдийското ръководство. 

5.2.5. Изготвя таблици за временно класиране и за класиране в междинните етапи на турнира. 

5.3. След турнира:  

5.3.1. Осъществява контрол по организацията за закриване на турнира и награждаване на 

отборите.  
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5.3.2. Изготвя и обявява крайното класиране. 

5.3.3. Изготвя и изпраща в БФХ подробен доклад с приложения по образец /виж сайта на 

БФХ? 

 

6. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ПОСОБИЯ, С КОИТО ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА 

ДЕЛЕГАТЪТ ЗА ДАДЕНА СРЕЩА. 

6.1. Състезателен правилник по хандбал - последно издание, както и състезателни правила по 

мини-хандбал – последно издание;  

6.2. Правилник за спортно – състезателна дейност; 

6.3. Наредба за провеждане на държавните първенства и турнири; 

6.4. Дисциплинарен правилник; 

6.5. Програма за състезанията; 

6.6. Протокол за провеждане на среща по хандбал – 3 бр.; 

6.7. Наблюдателен протокол за съдийството; 

6.8. Хронометър;  

6.9. Съдийска свирка; 

6.10. Картони – жълт, червен и син; 

6.11. Рулетка за измерване - в см; 

6.12. Пособия за писане;  

6.13. Термометър. 

 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ С ЛИЦЕНЗ А 

7.1 Извън задълженията, свързани с конкретна среща или турнир, делегатите с лиценз А имат 

задължение да работят със млади /нови/ съдийски двойки.  

7.2. Ежегодно, на предсезонния семинар, НСКХ разяснява на делегатите основните цели в 

работата през спортно-състезателната година с млади /нови/ съдийски двойки, както и 

методиката, по която трябва да се работи. 

7.3. НСКХ може да изпраща допълнителни разяснения и да възлага конкретни задачи във 

връзка с работата с млади /нови/ съдийски двойки през цялата спортно-състезателна година. 

7.4. В края на спортно-състезателната година всеки делегат изпращат доклад до НСКХ, 

обхващаш цялостното представяне на двойката, с която е работил, включващ препоръки за 

нейното развитие. 

           

8. СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

И ЗОНАЛНО 

8.1. Ежегодно, преди началото на първенствата, НСКХ провежда предсезонен семинар с 

всички делегати, кандидатстващи да обслужват срещи в „А” РХГ, Купа „България”  и 

държавните финали за подрастващи.  

8.1.1. Семинарът се организира в два дена, с програма и място на провеждане, определени от 

НСКХ. 

8.1.2. На семинарите всички участващи делегати полагат тест за правилознание. 

8.1.3. След анализиране на резултатите, НСКХ не допуска за назначения в състезания от 

вътрешния и международния календар делегати, показали незадоволителна оценка на 

тестовете. Същите се явяват за ново тестиране съгласно т. 8.2. 

8.1.4 Делегатите, получили незадоволителна оценка и от второто тестиране, нямат  право да 

обслужват срещи в „А” РХГ, Купа „България” и държавните финалите за подрастващи  до 

края на спортно-състезателната година. 

8.1.5. В случай на необходимост – наличие на делегати получили незадоволителна оценка на 

предсезонния семинар, както и на делегати, които не са имали възможност да се явят на 

предсезонния семинар, НСКХ обявява нова дата за семинар, която е препоръчително да бъде 

минимум 30 дни след датата на двудневния предсезонен семинар. Семинарът се организира в 

един ден, с програма и място на провеждане, определени от НСКХ 

8.1.6 След всеки семинар, НСКХ изпраща списък на делегатите получили лиценз А, за 

утвърждаване от УС на БХФ. 
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8.2. Ежегодно, преди началото на първенствата, ЗСКХ провежда семинар с всички делегати, 

кандидатстващи да обслужват срещи от зоналния календар.  

8.2.1. Семинарът се организира с програма и място на провеждане и продължителност, 

определени от НСКХ. 

8.2.2. На семинарите всички участващи делегати полагат тест за правилознание. 

8.2.3. След анализиране на резултатите, ЗСКХ не допуска за назначения в състезания от 

зоналния календар делегати, показали незадоволителна оценка на тестовете.  

8.3. В случай на необходимост, НСКХ може да промени продължителността на всеки от 

семинарите, както и да насрочи допълнителни такива. 

  

 

 

Настоящият Правилник е изготвен от Михаил Башев -  председател на НСКХ, приет е 

на заседание на комисията и утвърден от УС на БФХ на 26.10.2020г.       


