
 
 

 
 

 

 

 

                          

 

 

         

 

 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

гр. София 

 

м. Октомври 2020 год. 
 
 



 

 

2 

2 

 
I. СТРУКТУРА НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ         

 
Чл.1.  Настоящият правилник урежда структурата, дейността и финансирането 
  на  Спортно-техническата комисия /СТК/.  
 
Чл.2.  СТК е структурна единица – постоянна комисия към Българската 

федерация по хандбал /БФХ/ съгласно чл.чл. 45 и 82 от нейния Устав, 
която функционира в непосредствена връзка с всички органи на 
управление на федерацията, подчинявайки дейността си на утвърдените 
нормативни документи. 

 
Чл.3.   Председателят на СТК се назначава от Управителния съвет на БФХ. 
 
Чл.4.  Председателят на СТК предлага членовете на комисията, които се 

 утвърждават от УС на БФХ. Членове на комисията могат да бъдат и 
изпълнителни секретари на ЗСХ. 

 
Чл.5.   Съгласно Устава на БФХ съставът на СТК  е  до 7 /седем/ члена: 
  - председател; 
  - до шест члена. 

5.1. СТК избира секретар на комисията, който може и да не е член на СТК. В 
този случай той няма право на глас. 

 
Чл.6.  Председателят на СТК ръководи заседанията и отговаря за цялостната 

дейност на комисията.  
6.1. Заседанието е редовно, ако присъстват най-малко 50 % от членовете на 

СТК. 
6.2. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга 

връзка, позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решение. 

6.3. Дневният ред на редовните заседания се огласява най-малко 10 дни 
преди заседанието.  

6.4. Докладващите по дневния ред са задължени да внесат материалите си 
за разглеждане в писмен вид – по електронната поща или на хартиен 
носител. 

6.5. По изключение, с решение на членовете на СТК, могат да бъдат 
разглеждани въпроси, внесени в деня на заседанието.  

6.6.  За решаване на неотложни въпроси председателят на СТК може да 
насрочи извънредно заседание. 

  
Чл.7.  Направленията за дейността на членовете на СТК се определят от 

председателя на комисията, съгласувано с тях.   
7.1 Членовете на комисията работят равнопоставено по всички проблеми и 

задачи, като вземат решенията си с обикновено мнозинство. Ако за 
дадено решение гласовете са равни, валидно е това, за което е гласувал 
председателят на комисията. 

7.2 Решения по въпроси, които не търпят отлагане, могат да бъдат взети и 
кореспондентски път /чрез технически средства, в т.ч. „он-лайн”/. 

 
Чл.8.  СТК работи по предварително изготвен и приет от комисията план за 

спортно-състезателната година. 
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Чл.9.  СТК заседава най-малко 6 (шест) пъти годишно, като разглежда и 
постъпили в БФХ от ХК въпроси от спортно-технически характер, 
подкрепени със съответни аргументи, най-късно седем дни преди дадено 
заседание.   

 
Чл.10. В заседанията могат да участват с право на съвещателен глас и 

представители на други помощни органи на БФХ, Администрацията или 
ЗСХ, но след съгласуване с председателя на комисията. 

 
Чл.11. За всяко заседание на СТК се води протокол от секретаря на комисията 

или от служител на Администрацията на БФХ. След подписване на 
материалите от председателя на СТК, решенията се публикуват в сайта 
на БФХ. 

 
 

 
 II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ В ДЕЙНОСТТА НА СТК 
 
Чл.12.  Разработва и предлага за утвърждаване от УС на БФХ  Правилник за 

спортно-състезателната дейност по хандбал /ПССДХ/, Правилник за 
състезателните права и членство /ПСПЧ/, Трансферен правилник /ТП/, 
Устройствен правилник на Зоналните съюзи по хандбал /ЗСХ/, Наредба 
за провеждане на държавните първенства и турнири, както и други 
документи на БФХ от спортно-технически характер. 

  
Чл.13.  Регистрира и води на отчет хандбалните клубове /ХК/, състезатели и 

отбори в страната.  
13.1.  Регистрира и ежегодно лицензира местата за провеждане на хандбални 

състезания /спортни зали и площадки, условия за настаняване, хранене 
и др./ по утвърден от комисията образец. 

13.2.  Изготвя и предлага за утвърждаване от УС на БФХ  Вътрешния спортен 
календар /ВСК/. 

 13.3.  Решава всички въпроси свързани с актуализиране и изпълнение на ВСК. 
13.4.  Съставя програмите за първенствата на „А” РХГ, турнирите за Купа

 “България”, „Купа България-БФХ” и Държавните финали за подрастващи 
/вкл.квалификационните турнири/, като контролира изпълнението им. 

13.5.  Определя домакинството и изготвя рамковата програма за провеждане 
квалификационните турнири за попълване на „А” РХГ. 

13.6.  Съвместно с ТМК и НСКХ участва в организирането и провеждането на 
международни прояви на БФХ и ЗСХ. 

13.7.  Взаимодейства с ТМК по въпроси относно системите за провеждане на 
първенствата, възрастовите групи и изискванията свързани с тях, лагер-
сборове на националните отбори и др.  

13.8.  Взаимодейства с Българска Асоциация ”Спорт в училище” и съдейства за 
подобряване организацията и провеждането на училищния хандбал. 

 Предлага система и организация за провеждане първенствата в 
зоналните съюзи по хандбал. 

 
Чл.14. Разглежда и решава въпросите относно състезателните права и 

членството на хандбалистите.  
14.1. Огласява чрез публикуване в официалния сайт на БФХ трансферната 

листа на състезателите в трансферните периоди. 
 



 

 

4 

4 

Чл.15.  Ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЗСХ - клонове на БФХ. 
15.1.  Утвърждава системите и програмите, контролира провеждането на 

първенствата в ЗСХ – „Б” РХГ и подрастващи на всички нива. 
15.2. Периодично приема информация от ръководствата на ЗСХ, а при 

необходимост взема и интервентивни мерки, относно организационното 
състояние и спортно-техническите проблеми в ЗСХ.  

15.3. СТК обобщава и приема отчетите на ЗСХ и предоставя за утвърждаване 
от УС на БФХ крайните резултати съобразно системата за финансиране 
дейността на ХК от ММС. 
 

 
Чл.16.  В прерогативите на СТК е на първа инстанция да разглежда и решава 

жалби, контестации и спорни въпроси от спортно-технически характер на 
национално ниво, а като втора инстанция – на страните, 
неудовлетворени от решенията на зоналните съвети на ЗСХ. 

 
Чл.17.  Чрез официалния сайт на БФХ, СТК публикува мнения и становища по 

организацията и резултатите от състезанията от ВСК, в т.ч. и тези – от 
ЗСХ . 

17.1. СТК предоставя данни за годишния бюлетин /алманах/ на БФХ. 
 
Чл.18.  Изготвя ежегодно отчет–анализ на дейността си пред УС и Общото 

събрание на БФХ.   
 

 
 III. ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СТК 
 
Чл.19.  За реализиране на задачите си СТК изготвя бюджет за съответната 

спортно-състезателната година, който се утвърждава от УС на БФХ. 
 
Чл.20.  Финансовата дейност се извършва от финансовият отдел на 

федерацията с реквизитите на БФХ. 
 
Чл.21.  Приходите на СТК се формират  са от: 
  - бюджета на БФХ      

- спонсорство, дарение и реклама.  
    

Чл.22.  Средствата на СТК се разходват за:  
- транспортни разходи и командировки; 
- изработване на отличителни знаци и символи на БФХ при провеждане   

на състезания; 
- за награди и чествания на годишнини; 
- изготвяне материали и документи на СТК; 
- телефонни, пощенски и канцеларски разходи; 
- разходи за външни услуги - печат, ксерокс и др. 

 
Чл.23.  Финансовата дейност на СТК се води при спазване на изискванията на 

Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти /НСС/. 

 
Чл.24. Ежегодно в края на спортно-състезателната година председателят на 

СТК изготвя финансов отчет пред УС  на БФХ за разходваните средства.
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 IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.25.   За нарушения правилата на дейността, бездействие или нарушаване на 

морално-етичните норми в организационния живот на СТК, могат да се 
налагат наказания съгласно Устава на БФХ или председателят на 
комисията да предложи на УС на БФХ налагане на по-тежко наказание. 

 
 
 
Настоящият Правилник е изготвен от Георги Дойчинов - председател на СТК, приет е 

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

 
 

                                                                              


