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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл.1.     Зоналните съюзи по хандбал (ЗСХ) по смисъла на Закона за 
юридическите лица с  нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са клонове на Българската 
федерация по хандбал (БФХ), съгласно чл. 84 от нейния Устав, 
осъществяващи обществено-полезна дейност. 
 
Чл.2.   ЗСХ обединяват хандбални клубове (ХК) - членове на БФХ, по принцип в 
областите както следва: 
 
      2.1.   ЗСХ „Витоша” – София град, София област, Перник, Благоевград и  
   Кюстендил;    
               
      2.2.   ЗСХ „Мизия” – Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово и   
   Велико Търново; 
               
      2.3.  ЗСХ „Тракия” – Бургас, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Сливен,
   Стара  Загора, Хасково и Ямбол; 
               
      2.4.   ЗСХ „Черно море” – Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Търговище 
и   Шумен. 
 
 

ІІ. РЕГИСТРАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Чл.3. ЗСХ не могат да бъдат самостоятелни юридически лица, съгласно 
чл.84 от Устава на  БФ Хандбал. Дейността им подлежи на проверка, контрол 
и санкция от органите на БФХ. 

       3.1.   (Отм. с решение на УС от 31.07.2015г.)  
   

       3.2.  (Отм. с решение на УС от 31.07.2015г.)  
 
       3.3. Новоучреден ЗСХ не може да приеме наименованието на вече 
съществуващЗСХ на съответната  територия. 
              
Чл.4.     Предвидените в Устава ЗСХ  са с адрес  на управление, както следва: 
 
       4.1.  ЗСХ „Витоша” – град София; 
 
       4.2.   ЗСХ „Мизия” – град Плевен; 
  
       4.3.   ЗСХ „Тракия” – град Хасково; 
 

4.4. ЗСХ „Черно море” – град  Шумен;  
 
       4.5. Адресът на управление се утвърждава от УС на БФХ. Промяна адреса на 
управление на ЗСХ може да стане само с решение на  УС на БФХ.  
 
Чл.5.      ЗСХ имат печат, емблема, значка и информационни издания. 
 
 

ІІІ. СЪЩНОСТ  И  ЦЕЛИ  
 



Чл.6.      ЗСХ обединява ХК - членове на БФХ, регистрирани като юридически 
лица с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ. 
 
 6.1.  (Отменен с решение на УС от 15.07.2015г.)  
 
Чл.7.  ЗСХ организира и администрира състезания и други прояви  по хандбал 
на територията на съответната зона. 
 
      7.1.  При осъществяване на дейността си ЗСХ спазват Устава и всички 
нормативни документи на БФ Хандбал. 
 
      7.2.  (Изменен с решение на УС от 15.07.2015г.) В зависимост от 
специфичните условия за организация и провеждане на състезания, всеки ЗСХ приема 
вътрешни правила, разпоредби и други документи, непротиворечащи на Устава и 
нормативната уредба на БФХ, които се утвърждават от Управителния съвет на БФХ. 
 
Чл.8.     ЗСХ спомага за провеждането политиката на БФХ относно развитието на 
хандбала  в  дадена зона, област, регион, населено място или клуб на територията на 
Зоналния съюз.   
              
       8.1.   ЗСХ взаимодейства с Администрацията и помощните органи на БФХ, ХК, 
  общините, държавните и неправителствените организации за постигане 
на целта и увеличаване социалната значимост на спорта  хандбал. 
                             

ІV. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ   
 
 
Чл.9.     Всички ХК са пълноправни участници в организационния и спортно-
състезателен живот на ЗСХ. 
               

9.1. ХК имат право да участват в първенствата и турнирите, организирани и     
администрирани от ЗСХ и БФХ в съответствие с нормативните документи. 
 
       9.2.          ЗСХ има право да организира прояви и извън спортния календар на БФХ. 
   
       9.3.   В първенствата на ЗСХ могат да участват и ХК от  други населени места 
извън областта, на чиято територия е регистриран клуба. 
               
       9.4.   (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.) ЗСХ подпомага 
организационно и методически дейността на ХК.  
        
       9.5.     ЗСХ ползва услугите на Администрацията на БФХ, като в зависимост от 
естеството им,  отнася своите въпроси към съответните нейни комисии. 
 
9.6.      ЗСХ може да участва със свои сборни отбори от различните възрастови групи 
във вътрешни или международни състезания. 
 
 9.7. ЗСХ има право да издава информационни бюлетини и материали 
популяризиращи хандбала и дейността на съюза.   
  
Чл.10.     ЗСХ е длъжен безусловно да спазва Устава и другите нормативни 
документи, регламентиращи дейността на БФХ, както и решенията на постоянните 
комисии на БФХ. 
              



       10.1.  Решенията на помощните и административни органи  на БФХ могат да се 
обжалват само по установения  в нормативните документи ред. 
              
       10.2.   ЗСХ обобщава, а при необходимост и коригира, резултатите от спортно-
състезателната дейност на ХК от съответния ЗСХ,  във връзка със системата на 
финансирането на ХК от ММС и ги предоставя на СТК. 
               
Чл.11.    ЗСХ картотекира всички състезатели „Б” РХГ – мъже и жени, 
подрастващи, треньори, официални лица, съдии и секретарски апарат, обслужващи 
спортните състезания. 
               
       11.1. Организира и провежда   състезанията на „Б” РХГ -  мъже и жени до ниво 
квалификации за „А” РХГ. 
 
       11.2. Чрез своите структури оказва съдействие при провеждането на 
състезания  от „А” РХГ и Купа „България”. 
 
       11.3. Организира и провежда регионални първенства за подрастващи на 
всички етапи. 
 
       11.4.  Оказва съдействие при организацията на държавни финали и други 
състезания от вътрешния и международен спортен календар  на БФХ на    територията 
на зоната. 
 
       11.5. Оказва организационна и методическа помощ при провеждането на 
областните и зоналните първенства по линия на МОНМ. 
      
       11.5. Сформира сборни отбори за съответната възрастова група и организира 
състезанията на национални турнири на БФХ, на чиято територия се провеждат. 
               
       11.6.  Организира и провежда зонални треньорски и съдийски семинари и 
такива на национално ниво. 
               
        11.7.  Ежемесечно предоставя информация в БФХ за резултати, класиране и 
други прояви от първенствата на ЗСХ, които се публикуват в официалния обзорно- 
информационен бюлетин на БФХ.  
. 

V. СТРУКТУРА  И  РЪКОВОДСТВО   
 

Чл.12.     Органи за управление на ЗСХ:  
 
        12.1.     Общо зонално събрание (ОЗС) 
 
        12.2.   Зонален съвет (ЗС) 
 
        12.3.   Изпълнителен секретар на ЗСХ 
  
        12.4.   Зонални комисии 
 
        12.5.   Зонален контролен съвет (ЗКС) 
 
Чл.13.      Организационна структура 
 
        13.1.   Общо зонално събрание.  



        13.1.1. ОЗС е висш орган за управление на ЗСХ, в което по право участва 
представител на всеки един ХК от съответната зона. 
        13.1.2. ОЗС се провежда най-малко един път годишно, но задължително преди 
началото на спортно-състезателната година.   
        13.1.3. Правомощия на ОЗС: 
        13.1.3.1 Приема отчет за спортно-състезателната и финансов-счетоводна 
дейност на ЗСХ. 
        13.1.3.2 Изменя и приема вътрешни правилници, разпоредби и документи за 
спортно-състезателната дейност. 
        13.1.3.3 (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.) Утвърждава проекта за 
бюджет /финансов план/ на ЗСХ, който се внася в БФХ за разглеждане и одобряване  
        13.1.3.4  Утвърждава спортния календар на ЗСХ. 
        13.1.3.5 (Изменен с решение на УС от 18.10.2020г.) Освобождава и избира 
Зонален съвет, Председател на ЗС, Изпълнителен секретар на ЗСХ, председатели и 
членове на зоналната треньорска комисия и зоналната дисциплинарна комисия, като 
определя тяхната мандатност. 
        13.1.3.6 Взема и други решения, предвидени в Устава на БФХ . 
        13.1.4. За гласуване и вземане на решения се прилагат чл.чл.63-71 от Устава на 
БФХ. 
 
        13.2.    Зонален съвет 
        13.2.1. ЗС е изпълнителен орган на ЗСХ и ръководи дейността на съюза между 
общите зонални събрания. 
        13.2.2.     ЗС се избира в състав  до 7 (седем) члена: 
   Председател на Зоналния съвет; 
  Изпълнителен секретар на ЗСХ; 
  Председател на зонална треньорска комисия (ЗТК); 
  Председател на зонална съдийска комисия (ЗКС); 
  Председател на зонална дисциплинарна комисия (ЗДП); 
  До 2 (двама) члена.                
        13.2.3. По принцип мандатът на ЗС е за срок до 5 (пет) години (виж,обаче, 
13.1.3.5). 
        13.2.3.1 Допускат промени в състава на ЗС на годишните редовни или 
извънредни ОЗС. 
        13.2.4.   Заседанията на ЗС се провеждат при условията на чл.76  от  Устава на 
БФХ. 
        13.2.5. Правомощия на ЗС: 
        13.2.5.1   (Изменен с решение на УС от 31.07.2015 г.) Определя 
представителната власт на отделните негови членове в съответствие с чл. 84.1 от 
Устава на БФХ. 
        13.2.5.2   Определя дневния ред на ОЗС. 
        13.2.5.3   Осигурява изпълнението на решенията на ОЗС. 
        13.2.5.4   Следи за изпълнението на спортния календар на територията на ЗСХ. 
        13.2.5.5   Приема отчета за разходването на средствата и правилното водене на 
 финансово- счетоводната дейност. 
        13.2.5.6   Подготвя и внася в ОЗС и в СТК цялостен отчет за дейността на ЗСХ. 
        13.2.5.7   Определя задълженията на членовете на ЗС. 
        13.2.5.8 Утвърждава помощните технически лица на ЗСХ. 
        13.2.5.9 Взема решения, които не попадат в правата на друг орган, както и 

изпълнението на задължения, предвидени в настоящия Устройствен  правилник и 
Устава на БФХ. 

 
        13.3 Председател на ЗС.  
        13.3.1. Ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЗСХ. 
        13.3.2. Представлява  ЗСХ пред всички органи, учреждения и организации. 



       13.3.3. Председателят може да възложи представителни функции на 
Изпълнителния секретар на ЗСХ. 
       13.3.4. Председателят е разпоредител с финансовите средства на ЗСХ, като 
възлага изпълнението на финансовия план (бюджета) на Изпълнителния секретар. 
       13.3.5. Председателят може да бъде преизбиран без условия на  мандатност.  
       13.3.6. При условията на чл.78.1 от Устава на БФХ функциите се поемат от 
Изпълнителния секретар на ЗСХ. 
                     
       13.4.       Изпълнителен секретар на ЗСХ. 
       13.4.1.   ОЗС избира Изпълнителния секретар на ЗСХ на основание чл.84.1от 
Устава на БФХ  без условията за мандатност 
       13.4.2.   (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.) Президентът на БФХ 
сключва трудов или облигационен договор с Изпълнителния секретар, като размера на 
възнаграждението му се определя с решение на Управителния съвет на БФХ. 
       13.4.2.1 Допуска се, на основание чл.50.2 от Устава на БФХ - при условията 
на смърт, трайна невъзможност, по собствено желание или за системно неизпълнение 
на определените функции, както и по предложение на Председателя на ЗС, Зоналният 
съвет  временно да назначи Изпълнителен секретар на ЗСХ до въвеждането в 
изпълнение на посочените в чл.чл.13.4.1-2 изисквания. 
       13.4.3.   Изпълнителният секретар е представител на ЗСХ  може да бъде член на 
СТК. 
       13.4.4. Правомощия на Изпълнителния секретар: 
       13.4.4.1   Изпълнява решенията на УС и комисиите на БФХ, както и решенията на 
ОЗС и  ЗС на ЗСХ. 
       13.4.4.2 Организира, ръководи и отговаря за цялостната спортно-техническа и 
административна дейност на ЗСХ. 
       13.4.4.3  Изготвя и предлага за утвърждаване от ЗС и СТК спортния календар на 
ЗСХ. 
       13.4.4.4  Изготвя дневния ред и организира провеждането на заседания на ЗС. 
       13.4.4.5  Изпълнява утвърдения финансов план (бюджет) на ЗСХ. 
       13.4.4.6 Съхранява и отговаря за документацията на ЗСХ – нормативни 
документи, протоколи от заседания и състезания, финансово-счетоводни документи, 
картотечни списъци  и други, като ги предоставя при поискване от УС на БФХ, 
Генералния  секретар на БФХ, Спортно-технически директор на БФХ и ЗС. 
       13.4.4.7    Ежемесечно предоставя информация в администрацията на БФХ  за 
проведените и предстоящи състезания, както и за организационната дейност на ЗСХ. 
       13.4.4.8 Назначава делегати на ЗСХ за състезанията от спортния календар на 
съюза. 
       13.4.4.9 При необходимост назначава съдии за изпълнение спортния календар на   
съюза. 
       13.4.4.10 Носи пълна отговорност за предоставяне на точна информация при 
поискване  от страна на УС, Контролния съвет (КС) и другите помощни органи на БФХ, 
както и от ХК, ЗС и помощните органи на ЗСХ. 
       13.4.4.11 Води на отчет ХК  в ЗСХ, подпомага структурното им изграждане, 
контролира тяхното членство в БФХ. 
       13.4.4.12  Изпълнява и други задачи по указания на УС, Президента на БФХ, 
Генералния  секретар на БФХ, Спортно-техническия директор на БФХ и председателя 
на СТК. 
       13.4.4.13 Действа самостоятелно в рамките на дадените му пълномощия. 
 
       13.5.        Зонални комисии. 
       13.5.1. (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.) Зонална треньорска комисия 
(ЗТК) - отговаря за обучение, методика и тренировка, треньорски кадри, детско-
юношески хандбал, изграждане на сборни зонални отбори, изготвя и предлага системи 
за провеждане на регионалните първенства. 



       13.5.2. Зонална съдийска колегия (ЗСК) - отговаря за обезпечаване на 
състезанията със съдии и секретарски апарат, семинари, подготовка и квалификация 
на  млади съдии. 
       13.5.3. Зонална дисциплинарна комисия (ЗДК) - отговаря за прилагане на 
дисциплинарни и административни наказания, обобщаване на информация и 
изготвяне на правила по прилагането им. 
       13.5.4.    (Изменен с решение на УС от 18.10.2020г.) Комисиите се състоят от по 3 
(трима) члена, избрани на ОЗС, с изключение на ЗСК, която се избира от НСКХ. 
       13.5.5.  (Изменен с решение на УС от 18.10.2020г.) Функциите на отделните 
членове се определят от  председателите на комисиите, съобразно целите и задачите 
на ЗСХ и съответните национални комисии и колегии. 
       13.5.6.  Председателите на комисии могат да бъдат членове, съответно на ТМК, 
НСК СТК и ДК при БФХ. 
 13.5.7.  Решения могат да бъдат взети и по кореспондентски път (чрез 
технически средства). 
 13.5.8. При необходимост могат да бъдат създадени и други комисии. 
 
 13.6.     Зонален контролен съвет. 
 13.6.1.  ЗКС се избира от ОЗС. 
 13.6.2.  ЗКС е самостоятелен в работата си и независим в решенията си. 
Членовете му не участват  в други ръководни органи на ЗСХ с изключение на ОЗС. 
 13.6.3.  ЗКС   е в 3-членен състав -  състои от председател и двама членове. 
 13.6.4.  Членовете на ЗКС могат да участват в заседанията на ЗС без право на 
глас. 
 13.6.5.  ЗКС осъществява надзор върху изпълнението на решенията на ОЗС и 
следи за  изпълнение на нормативните документи  на БФХ. 
 13.6.6.  ЗКС проверява финансово-счетоводния отчет на ЗСХ. 
 13.6.7.  ЗКС докладва своите констатации, решения и препоръки пред ЗСХ. 
 13.6.8.   При установяване на нарушения се постъпва съгласно чл.87 от Устава 
на БФХ. 
 

VІ. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 14. (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.)  До привеждането на 
предвидените в Устава  ЗХС „Витоша“, „Мизия“, „Тракия“ и „Черно море“ в 
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ или до промяната на техния статут чрез 
промяна в Устава, те ще изпълняват предвидените в Устава дейности като помощни 
органи на Управителния съвет на БФХ, при следния ред за финансиране на дейността 
им, разходване и отчитане на парични средства: 
 
1. БФХ финансира дейността на ЗХС. 

2. В срок до 14.08.2015г.  ЗСХ чрез изпълнителните си секретари следва да внесат 
в БФХ предложение за бюджет (финансов план) за финансирането на дейността им до 
31.12.2015г., който да бъде разгледан от Управителния съвет на БФХ. 

3. До приемането на бюджета по предходната т. 2 дейността на ЗСХ се финансира 
от БФХ на база месечни заявки, подадени от изпълнителните секретари на ЗСХ и 
утвърдени от Президента на БФХ. 

4. БФХ ще открие отделни банкови сметки в обслужващата си банка СИБ за 
обслужване финансирането на всеки от ЗСХ,  като Изпълнителните секретари на ЗХС 
ще бъдат упълномощени с  правото да се разпореждат със  постъпилите суми  по 
банковата сметка, открита за дейността на съответния ЗСХ 



По горните банкови сметки БФХ ще превежда определените суми за финансиране 
дейността на ЗСХ, а ЗСХ ще се разплащат със съответните контрагенти в 
съответствие с целевото предназначение на постъпилото от БФХ финансиране.  

5. В срок до 14.08.2015 г. ЗСХ чрез изпълнителните си секретари следва да 
представят на счетоводителя на БФХ следните документи: 

5.1. Оборотна ведомост към 31.07.2015 г.; 

5.2. Копие от касова книга, оформена към датата на представяне на описаните тук 
документи в БФХ; 

5.3. Извлечения от банковите сметки, обслужващи дейността им, издадени към 
датата на представяне на описаните тук документи в БФХ. 

6. В срок до 14.08.2015 г.  ЗСХ следва да преведат по банковата сметка на БФХ с 
IBAN: BG58BUIB98881092245400 в  СИБ  всички налични (в каса и по банкови сметки) 
парични средства. 
7. Банковите сметки, обслужвали досегашната дейност на ЗСХ, ще бъдат закрити. 

8. ЗСХ следва да оформят получените в брой суми - от картотекиране на 
състезатели, такси, глоби и др., чрез издаване на приходни касови ордери от кочан, 
предоставен от БФХ. Издадените през всеки календарен месец касови ордери (ведно 
със съответните картотечни списъци) следва да бъдат отчетени в БФХ до 10-то число 
на следващия месец. В същия срок ЗСХ следва да внасят постъпилите на каса 
парични суми по банковата сметка на  БФХ с IBAN: BG58BUIB98881092245400 в СИБ. 

9. Плащанията на суми за  картотекиране на състезатели, такси, глоби и др. по 
банков път следва да се извършват директно по банковата сметка на БФХ с IBAN: 
BG58BUIB98881092245400 в СИБ и ще постъпват по обособената за съответния ЗСХ 
партида. 

           
VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
    
Чл. 15. (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.)  Настоящият Устройствен 
правилник е приет на основание чл. 84.3 от Устава на БФХ. 
 
Чл. 16.  ЗСХ се представляват в БФХ от председателите и/или изпълнителните 
секретари. Представляващите ЗСХ имат право да участват в заседанията на УС на 
БФХ без право да гласуват. 
                       
Чл. 17.     Изискванията на Устава на БФ Хандбал и настоящият Устройствен 
правилник задължително намират отражение в правилниците и нормативните 
документи на ЗСХ. 
 
Чл. 18.  (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.)  Президентът и Вицепрезидентът 
на БФХ упражняват пряк контрол върху работата на изпълнителните секретари и 
дейността на ЗСХ.   
                      
Чл. 19.  (Изменен с решение на УС от 31.07.2015г.)  Спорните въпроси в ЗСХ се 
решават съобразно вътрешната нормативна уредба на БФХ. 
                      
Чл. 20. За неупоменати в настоящия Устройствен правилник случаи важат съответните 
текстове от Устава и нормативните документи на БФХ, третиращи тези въпроси. 
 
Настоящият Устройствен правилник на ЗСХ е утвърден с Решение на УС на БФХ 
от 26.10.2020 година. 


