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Чл.1          Комисията по плажен хандбал / КПХ / е  постоянен помощен орган на 
 Българската федерация хандбал /БФХ /.  
 Съставът на комисията е от 5- 7 члена - Председател , Зам. Председател и 
 членове. Тя  подпомага Управителния съвет /УС / на БФХ при определянето и 
 осъществяването на стратегията за развитието на плажния хандбал /ПХ/ в   
 България, за реализиране целите и задачите на националните отбори по ПХ.    
 Съвместно с Треньорско- методическата комисия /ТМК / отговаря за 
 квалификацията на треньорските кадри, а с Националната съдийска колегия 
 /НСКХ/ - за съдийските кадри. 
 
Чл.1.1        КПХ, като структурна и организационна единица на БФХ,  функционира в 
непосредствена връзка с всички помощни органи на федерацията,като подчинява 
дейността си на утвърдените нормативни документи. 
 
 
Чл.2         Избор и мандат на КПХ   
 
Чл.2.1  Председателят на КПХ се избира от УС на БФХ. 
Чл.2.1  Председателят на КПХ предлага членовете на комисията, които се       
утвърждават от УС на БФХ. 
Чл.2.3  При заболяване,неизпълнение на поетите задължения, дългосрочно  
 отсъствие  от страната и други на неин член, КПХ може да се допълни, 
 като Председателя на комисията внесе предложение за попълване на състава 
 на поредното заседание на УС. 
Чл.2.4  КПХ се избира за срок от 5 години. 
 
Чл.3         Отговорящият член за ПХ в УС на БФХ /ако не е член на КПХ/  по 
желание присъства на  заседанията на КПХ и е с право само на съвещателен 
глас  когато се разглеждат проблемите на ПХ. 
 
Чл.3.1       Председателят на КПХ, със съдействието на Ген.секретар и 
административните служители на БФХ обезпечават организационно и финансово 
всички заседания на КПХ  
 
Чл.3.2       КПХ изгражда  съвместно с ТМК национални отбори по ПХ за различните 
 възрасти и пол и ги предлага на УС за обсъждане и утвърждаване. 
Чл.3.3       Старши треньорите на националните отборите по ПХ на всички нива 
 разработват и внасят за обсъждане и приемане в КПХ и ТМК концепция за 
 работа с националните отбори. При необходимост участват в заседанията на 
 комисията с право на съвещателен глас. 
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Чл.4         Структурно-функционален модел 
 
Чл.4.1       Председателят на КПХ е специалист по хандбал или деятел с 
многогодишен стаж като ръководител в спортна организация  като ръководи 
комисията на обществени начала. 
 
Чл.4.2       Председателят на КПХ  ръководи заседанията и отговаря за 
 реализирането на стратегическите цели и задачи на комисията в изпълнение 
 решенията на ОС и УС на БФХ. 
 
Чл.4.3        Председателят на КПХ носи отговорност за организационната дейност на 
 комисията и осигурява чрез служителите на БФХ воденето на текущата 
 кореспонденция с право да я подписва. 
 
Чл.4.4        Председателят на КПХ отговаря за националните отбори по ПХ за 
 различните възрасти и пол  и предлага на ТМК за обсъждане и утвърждаване  
приетата от КПХ концепция на старши треньорите. 
 
Чл.4.5        При невъзможност на Председателя  да изпълнява  своите функции 
/продължително отсъствие от страната, тежко заболяване и други, правомощията му 
се поемат оа Зам.председателя на КПХ като временен заместник, който се 
 утвърждава от УС. 
 
Чл.4.6        Зам. Председателят на КПХ се предлага от Председателя на комисията и 
се избира от членовете и. Зам. Председателя работи под непосредственото 
ръководство на Председателя и отговаря за оперативно-административната работа. 
 
Чл.4.7        При отсъствие на Председателя и по негово пълномощие функциите се 
 изпълняват от Зам. Председателя 
Чл.4.8        КПХ определя технически секретар, който : 
 -Уведомява членовете за заседанията на комисията; 
 -Осигурява размножаването на писмените материали; 
 -Води протокол по време на заседанието; 
 -В срок до 48 часа представя в офиса на БФХ решенията за публикуването им в 
бюлетина; 
 -По указания на Председателя следи за изпълнението на взетите решения и 
докладването им на всяко заседание. 
 
Чл.4.9    КПХ избира двама свои членове за регионални отговорници :  : 
 
          -Отговорник  Северно Черноморие;  
          -Отговорник  Южно Черноморие. 
 
Чл.4.10        Членовете на КПХ могат да бъдат  специалисти по хандбал, бизнесмени, 
 деятели и лица желаещи да работят за популяризирането и ускореното 
 развитие на ПХ в  България 
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Чл.4.11       Членовете на КПХ могат да участват в състава и на други комисии и 
 звена, с оглед подобряване синхрона и взаимовръзката на  комисията с 
 другите помощни органи на БФХ. 
 
Чл.5        Дейност на КПХ      
 
Чл.5.1        КПХ  провежда своята дейност чрез годишна План-програма. 
 
Чл.5.2        КПХ организира хандбалните клубове и изготвя 
 програми за Държавни първенства ,Републикански и Международни  турнири  
 по ПХ и ги предлага на УС на БФХ за утвърждаване . 
 
Чл.5.3        КПХ участва в изготвяне Наредбата и Правилника за спортно 
 състезателната дейност на БФХ. 
 
Чл.5.4        КПХ  избира мястото и периода за провеждане на състезанията по ПХ и 
 ги предлага на УС за утвърждаване. 
 
Чл.5.5        КПХ предлага за приемане в ТМК целите и задачите на националните 
 отбори по ПХ, както и оценките за тяхното представяне. 
 
Чл.5.6        КПХ предлага кандидатурите за старши треньорите на националните 
 отбори по ПХ за разглеждане в ТМК, които след обсъждане се внася за 
 утвърждаване от УС на БФХ. 
 
Чл.5.7        КПХ съвместно с ТМК и НСКХ разработва  и предлага за  утвърждаване 
 от УС на БФХ мероприятия за лицензиране на треньори, състезатели и съдии 
 по ПХ в страната. 
 
Чл.5.8        КПХ се финансира от бюджета на БФХ, такси за участие, спонсори и др., 
 и предлага проекто–бюджет, необходим за нейната дейност, който се 
 разглежда и утвърждава от УС на БФХ 
 
Чл5.9         КПХ отчита ежегодно своята дейност пред УС и ОС на БФХ.         
              
Чл.6          Членовете на КПХ заседават ритмично.Според сезона и задачите, 
заседанията могат да бъдат  повече от едно в месеца, но не повече от шест 
пъти годишно. Заседанията на комисията могат да се провеждат чрез 
конферентна връзка. 
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Чл.7          Решенията на КПХ се взимат с обикновено мнозинство при участието  
 на   50 % + 1 от състава на комисията. 
 
Чл.7.1       При разглеждане и предлагане кандидатурите на старши треньори на 
 националните отбори по ПХ в комисията, при равен брой гласове решаващо е 
 мнението на Председателя на КПХ. 
 
 
Чл.8          Всички решения се протоколират, подписват и завеждат на отчет от 
 Председателя  и техническия секретар на КПХ. Един  екземпляр се 
представя на Генералния секретар на БФХ в тридневен срок  от деня на 
заседанието. 
 
 
Чл.9        При изпълнение на своята дейност КПХ се ръководи от Решенията  на 
 ОС на БФХ, Устава и утвърдените от УС нормативни документи и правилници. 
 
 
Чл.10         Дневния ред на заседанията на КПХ  се публикуват  в бюлетина  на 
 БФХ пет дни преди датата на заседанието. 
 
                       
Чл.11         Дейността на КПХ трябва да търси резултатни и ефективни  форми на 
 сътрудничество с другите структури на БФХ: хандбални клубове, 
 комисии и други. 
 
 
Чл.12         Несъгласие с взето решение може да се обжалва до съответния орган 
 на БФХ съгласно Устава на БФХ. 
 
Чл.13           За системни нарушения на настоящия Правилник, бездействие и 
 неетичност във взаимоотношенията между членовете на КПХ, се налага 
наказания в съотвествие с Устава на БФХ или се  прави  предложения пред 
УС за налагане на по-тежки наказания. 
 
 
 
 
 
 
          Настоящият Правилник е изготвен от Марияна Стаматова –   
председател на КПХ , приет е на заседание на комисията и е утвърден  
                          от УС на БФХ на 18.10.2020г. 


