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1. СЪДИЙСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ И КАТЕГОРИЗИРАНЕ 

1.1. Съдийска правоспособност по хандбал може да придобие всеки физически и 

психически здрав и дееспособен човек. 

1.1.1. Само завършилите минимум средно образование или учащите в средния курс, могат 

да придобиват съдийски права първа и по-горна категория и да ръководят срещи до 55-

годишна възраст.  

1.1.2. Съдийска правоспособност се придобива след завършен курс и успешно положени: 

теоретичен тест, тест за физическа дееспособност и практически изпит. 

1.2 Хандбалните съдии придобиват следните категории: 

1.2.1 Трета категория – млади /нови/ съдии, имащи право да обслужват срещи от зоналните 

първенства при подрастващите; 

1.2.2. Втора категория – съдии с лиценз Б, имащи право да обслужват срещи от зоналните 

първенства при подрастващите и „Б“ РХГ; 

1.2.3. Първа /национална/ категория – съдии с лиценз А, имащи право да обслужват срещи 

от „А“ РХГ, Купа България и държавни финали при подрастващите;; 

1.2.4. Кандидат-международна категория  /Кандидат-съдии на EHF/ - могат да бъдат само 

съдии с лиценз А;   

1.2.5. Международна категория; 

1.2.5.1. Съдии на EHF; 

1.2.5.2. Съдии на IHF; 

1.2.6. Съдии получили лиценз „А“, могат да обслужват и срещи от календара на ЗСХ , без да 

се явяват на допълнителни семинари. 

1.3. Трета категория се присъжда от регионалните съдийски колегии. Обучението на 

кандидат-съдиите в курсовете се извършва по единна програма, изготвена от НСКХ. 

Лекторите на курсовете за обучение, както и изпитните тестове за повишаване във втора 

категория се утвърждават от НСКХ. 

1.4. Повишаването в по-висока категория се утвърждава от НСКХ, след успешно издържани 

изпити по теория и физически тест. 

1.5. Международни съдии на EHF се утвърждават  от Европейската Федерация по хандбал  

/EHF/. 

1.6. Международни съдии на IHF се утвърждават  от Международната Федерация по 

хандбал  /IHF/ 

1.7. НСКХ предлага кандидати за съдии на EHF при спазване Устава на БФХ и 

установените изисквания на EHF. 

1.8. Елитните международни съдии на  EHF, получават по тяхно предложение номинация за 

съдии на IHF.  

 

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ХАНДБАЛНИТЕ СЪДИИ 

2.1. Хандбалните съдии имат следните права: 

2.1.1. Да ръководят състезания в националните, зоналните и други първенства до края на 

спортно-състезателната година, в която са навършили 55-годишна възраст. 

2.1.2.  Съдиите  навършили 55 години, които са в добро физическо и психическо състояние, 

след изявено от тяхна страна желание и получаване на съответния лиценз, могат да получат 

разрешение от ЗСХ   да продължат на съдийстват в зоните в комбинация с по-млад съдия.     

2.1.3. Да отказват ръководенето на състезания по уважителни причини,  като уведомяват за 

това Председателя на НСКХ в едноседмичен срок след публикуване на съдийските 

назначения в сайта и бюлетина на БФХ, но не по-късно от 72 часа преди началото на 

състезанието. 

2.1.4. Да бъдат избирани в ръководните органи на регионалните или зоналните колегии и да 

участват в техния организационен живот. 

2.1.5. При навършване на кръгла годишнина и при прекратяване на съдийската си дейност, 

да получават морални и материални награди, свързани с изявите им  като съдии.  

2.2. Хандбалните съдии са длъжни: 

2.2.1. Да спазват всички нормативни изисквания на НСКХ и БФХ; 
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2.2.2. Да участват активно в организационната дейност на колегията, в която  членуват; 

2.2.3. Да повишават непрекъснато своята квалификация в областта на хандбалното 

съдийство, като участват задължително в организираните ежегодно семинари от ЗСКХ и  

НСКХ преди началото на първенствата. 

2.2.4. Да ръководят състезания от календара на БФХ само след назначение от ЗСКХ или 

НСКХ.  

2.2.5. Да се явят на мястото за провеждане на срещата, която предстои да ръководят най-

късно 1 час преди обявеното начало. 

2.2.6. При изпълнение на задълженията си по време на мач, съдиите са длъжни да се явяват в 

съдийска униформа, утвърдена НСКХ. Емблемите на БФХ , EHF или IHF са задължителни. 

 

3. СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

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

всички съдии, кандидатстващи да ръководят срещи в „А” РХГ, Купа „България”  и 

държавните финали за подрастващи.  

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

НСКХ. 

3.1.2. На семинарите всички участващи съдии полагат тест за правилознание и физическа 

подготовка. 

3.1.3. След анализиране на резултатите, НСКХ не допуска до съдийство в състезания от 

вътрешния и международния календар съдии, показали незадоволителна оценка на тестовете. 

Същите се явяват за ново тестиране съгласно т. 3.2. 

3.1.4 Съдиите, получили незадоволителна оценка и от второто тестиране, нямат  права да 

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

края на спортно-състезателната година. 

3.2. В случай на необходимост – наличие на съдии получили незадоволителна оценка на 

предсезонния семинар, както и на съдии, 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 

3.3. След всеки семинар, НСКХ изпраща списък на съдиите получили лиценз А, за 

утвърждаване от УС на БХФ. 

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

семинарите, както и да насрочи допълнителни такива. 

3.5. Ежегодно, на базата на оценките на делегатите,  се извършва класиране на съдиите.  

3.6. Ежегодно НСКХ изготвя предложения за съдиите за кандидат международна категория, 

както и за съдиите по програмите за млади съдии на EHF. След утвърждаване от УС на БФХ 

предложенията се изпращат в офиса на EHF. 

3.7. Съдиите и кандидат-съдиите на EHF, съдиите по програмата „Young Referees”, както и 

тези първа категория се водят на отчет в НСКХ. Същите се вписват в отделен регистър. За 

всеки от тях се води картон в картотеката на НСКХ. 

3.8. Кандидат-съдиите на EHF и тези по програмите за млади съдии на ЕХФ, заявяват 

съгласието си за номиниране писмено пред НСКХ. 

3.9. Съдиите втора и трета категория се водят на отчет в ЗСКХ, като за всеки един от тях се 

води картон в картотеката на ЗСКХ, който ежемесечно се изпраща на НСКХ.  

             

4.  СИСТЕМА ЗА КООРДИНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪДИИТЕ 

4.1. НСКХ осъществява цялостен контрол върху дейността на зоналните и регионалните 

съдийски колегии. 

4.2. НСКХ осъществява постоянен контрол върху съдийските ръководства на срещите от 

спортния календар на БФХ, като реагира и срещу проявите от дисциплинарен характер. 

Всички наказания на съдиите, свързани с лишаване от съдийски права за определен срок 

важат и за срещите от международния календар.  
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4.3. Дисциплинарните наказания на съдиите са в съответствие със Състезателния  правилник 

и Дисциплинарния правилник на БФХ. За провинения и нарушения на Правилника и 

нормативните документи в състезания от зоналните първенства наказанията се налагат от 

Дисциплинарната комисия  на съответния ЗСХ, а за съдиите от ранг-листата на БФХ, 

ръководили в „А” РХГ, Купа „България” и държавни финали - от Дисциплинарната комисия 

към БФХ. 

4.3.1. Дисциплинарните наказания биват: 

4.3.1.1. Обръщане на внимание; 

4.3.1.2. Мъмрене; 

4.3.1.3 Предупреждение; 

4.3.1.4. Лишаване от съдийски права за определен срок; 

4.3.1.5. Привеждане в по-долна група; 

4.3.1.6. Лишаване от съдийски права завинаги. 

4.3.2. Дисциплинарните наказания се налагат в следните случаи: 

4.3.2.1. Доклад на делегата на БФХ за срещата; 

4.3.2.2. Доклад от супервайзера на срещата /ако има такъв/; 

4.3.2.3. Разгледана жалба или контестация от страна на хандбален клуб, съгласно 

изискванията на Наредбата на БФХ; 

4.3.2.4. Когато съдията е получил от делегата на срещата оценка, по-ниска от 40% от 

максималната; 

4.3.2.5. Когато с действията си грубо уронва престижа и авторитета на БФХ и  нейните 

членове; 

4.3.2.6. Когато съдийства в неодобрени от БФХ състезания; 

4.4. Когато има формално нарушение на правилата или случая е с голяма фактическа 

сложност, наказанието се налага след:  

4.4.1. Вземане на писмени обяснения от делегата /супервайзера/, съдийския апарат и 

представители на засегнатите отбори; 

4.4.2. Преглеждане на видеозапис от срещата ; 

4.4.3. Предложение от Изпълнителния съвет на НСКХ и други. 

4.4.4. До изясняването на случая правата на потърпевшите лица могат да бъда спрени. 

4.5. Лицата, на които е наложено дисциплинарно наказание, имат право в едноседмичен срок 

да го обжалват пред Управителния съвет на БФХ, а неудовлетворените от неговото решение 

– пред Арбитражната комисия на БФХ, като последна инстанция.   

4.6. Всички спорове, относно решения на зоналните и регионални съдийски колегии, както и 

спорове, свързани с организацията на съдиите по хандбал в ЗСКХ се решават от съответното 

ЗСКХ. При несъгласие с неговото решение спорът се отнася към на НСКХ. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

5.1. Този правилник е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 21 и чл. 22 от 

Правилника за прилагане на Закона на физическото възпитание и спорта и Устава на БФХ.  

5.2. НСКХ издава всички документи по прилагане на настоящия Правилник. 

 

 

 

 

 

 

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. 
       


