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Настоящият Правилник регламентира състава, структурата и дейността на 

Треньорско-методическата комисия /ТМК/ при Българска федерация хандбал /БФХ/. 

 Той е съобразен с изискванията на Устава на БФХ и е ръководен документ при 

изпълнението на функциите и задачите в мандатния период. 

 

Чл.1. ТМК е част от организационната структура и постоянен помощен 

орган на БФХ, съгласно чл.чл.45 и 82 от Устава на БФХ. Тя подпомага 

Управителния съвет /УС/ на БФХ  при определянето и осъществяването на 

стратегията за развитието на българския хандбал, целите и задачите на 

националните отбори, персонално отговаря за квалификацията на треньорските 

кадри и научно-приложната дейност. 

 

Чл.2. ТМК функционира в непосредствена връзка с всички помощни 

органи на федерацията, като подчинява дейността си на утвърдените нормативни 

документи. 

Чл.2.1. Съгласно чл.83 от Устава  ТМК е в състав до 7 члена – Председател и 6 

члена. 

Чл.2.2. УС назначава Председателя, а по негово предложение - утвърждава 

останалите членове на ТМК /чл.77.10 от Устава/. 

 Чл.2.3. При извънредни случаи и невъзможност да изпълнява задълженията си – 

като заболяване, продължително отсъствие от страната, прекратени функции и др. на 

неин член, по предложение на Председателя, ТМК може да се допълни от 

Управителния съвет. 

Чл.2.4. ТМК може да избира дългогодишни и заслужили треньори за свои 

почетни членове. 

 

Чл.3. Структурно-функционален модел на ТМК  

Чл.3.1. Председателят е специалист по хандбал с многогодишен стаж и ръководи 

комисията на обществени начала.  

Чл.3.2. Заместник-председателят е специалист по хандбал и се избира от ТМК.  

Той е пръв помощник на Председателя на ТМК и при негово временно отсъствие го 

замества по всички управленски задачи. Носи отговорност за цялостната 

организационна дейност на комисията. Със съдействието на Администрацията на БФХ 

обезпечава организационно и финансово заседанията  на ТМК и нейните подкомисии, 

както и провежданите от тях мероприятия. Председател е на Лицензионната комисия. 

Чл.3.3. Отговорникът за националите отбори от Администрацията на БФХ 

участва в заседанията на ТМК със съвещателен  глас. 

Чл.3.4. В случай на разглеждане и решаване ресорни проблеми на плажния 

хандбал, Председателят на Комисията за плажен хандбал /КПХ/ участва в заседанието 

на ТМК с право на глас при условие, че не е неин член.   



Чл.3.5. С оглед подобряване синхрона и взаимовръзката на ТМК с другите 

помощни органи на БФХ, членовете на ТМК могат да бъдат членове на други комисии 

и звена. 

 

Чл.4. ТМК провежда своите заседания най-малко 6 пъти годишно, като 

решения по въпроси, които не търпят отлагане, могат да се вземат и по 

кореспондентски път /чрез технически средства/. 

Чл.4.1 Председателят на ТМК, който отговаря за цялостната дейност на 

комисията  за реализиране на стратегическите й цели и задачи,  ръководи заседанията. 

Чл.4.2.  Дневният ред за заседанията се огласява в бюлетина на БФХ най-малко 

14 дни преди съответното заседание. 

Чл.4.3. Докладващите са задължени да внесат материалите си по дневния ред за 

разглеждане в писмен вид най-късно 7 дни преди съответното заседание – по 

електронната поща или хартиен носител. 

Чл.4.4. По решение на Председателя могат да бъдат разглеждани и въпроси, 

внесени в деня на заседанието. 

Чл.4.5. Заседанието е редовно, ако присъстват най-малко 50 % от членовете му 

или с определени членове е установена двустранна връзка чрез  видео или аудио 

контакт. 

Чл.4.6. За решаване на неотложни въпроси Председателят на ТМК може да 

насрочи извънредно заседание. 

Чл.4.7. В заседанията могат да участват с право на съвещателен глас  членове на 

УС, треньори на национални отбори (младежки, юношески и девически формации), 

както и представители на други помощни органи на БФХ, Администрацията и ЗСХ, но 

след съгласуване с Председателя на ТМК. 

Чл.4.8. Решенията на ТМК се вземат чрез обикновено мнозинство – 50%+1 от 

присъстващите, а за определяне старши треньорите на националните отбори – с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от целия състав на ТМК. При равен брой гласове, 

решаващо е мнението на Председателя на ТМК. 

Чл.4.9. Всички решения се протоколират, картотекират, подписват и завеждат на 

отчет от заместник председателя и техническия секретар на ТМК. Един екземпляр се 

представя на Генералния секретар на БФХ в тридневен срок от деня на заседанието. 

 

 

 Чл.5. Председателят на ТМК осигурява чрез служители от 

Администрацията на БФХ и секретаря на Комисията воденето на текущата 

кореспонденция, касаеща треньорско-методическите въпроси на БФХ.  

  

Чл.6. ТМК назначава платен технически секретар извън състава си, който 

води протокол на заседанията, съдейства за текущата кореспонденция, обработва 

получената статистическа информация, подготвя презентации и поддържа връзки 

с хандбалните клубове, както и следи за изпълнението на взетите решения. 

 

Чл.7. Дейност на ТМК при работа с националните отбори 



Чл.7.1 ТМК отговаря за цялостното развитие на хандбала в областта на високото 

спортно майсторство. ТМК предлага кандидатурите за треньори на националните 

отбори, които след обсъждане в комисията се внасят за утвърждаване в УС на БФХ. 

Чл.7.2. ТМК разработва и внася за обсъждане и приемане на концепция за 

работа с националните отбори на всички нива. 

Чл.7.3. ТМК оказва методическа помощ и контрол на управлението на учебно-

тренировъчния процес в националните отбори. 

Чл.7.4. ТМК предлага за приемане пред УС целите и задачите на националните 

отбори. 

Чл.7.5. ТМК обсъжда и приема плана и програмата за подготовката на 

нац.отбори, като ги предлага за утвърждаване в УС. 

Чл.7.6. ТМК приема отчета за работата и класиране на националните отбори и 

предлага на УС експертна оценка за цялостното им представяне. 

 

Чл.8. Лицензионна комисия. 

Чл.8.1. Лицензионната комисия е в състав до 5 члена.  

Чл.8.2. Неин председател е заместник председателят на ТМК, избран от състава 

на ТМК след гласуване. 

Чл.8.3. Лицензионната комисия изготвя програма за квалификация за треньорите 

по хандбал в България съгласно подписаната от БФХ RINCK конвенция на EHF.  

Чл.8.4. Лицензионната комисия изготвя Конспект за полагане на изпит на 

кандидатите за лиценз на различни нива. 

Чл.8.4.1.Тримодулна система за лицензиране – февруари – май – септември. В 

края на втори модул всеки участник представя на Председателя на Комисията тема за 

разработване и защита по време на третия модул. Разработката се представя в писмен 

вид с необходимите изисквания за изготвяне на курсови работи. По време на третия 

модул кандидатите защитават пред Комисия тезите си и водят тренировка на база 

избраната тема. 

Чл.8.5. Лицензионната комисия изготвя програма-график за провеждане на 

треньорски семинар за защита или повишаване на ниво„ 

 

Чл.9. ТМК провежда своята дейност на основата на периодично 

разработвана „План-програма” и ежегодни (шестмесечни) планове на заседанията 

си. 

Чл.9.1. Всички помощни органи на ТМК работят по определените им от 

Комисията и настоящия Правилник задачи, които те разработват в ежегодните си 

планове. 

Чл.9.2. ТМК отчита ежегодно своята дейност пред УС и ОС на БФХ. 

 

Чл.10. ТМК разработва и предлага за утвърждаване от УС на БФХ следните 

основни документи: 

Чл.10.1. Мероприятията за реализиране система за квалификация на 

треньорските кадри по хандбал в страната. 



Чл.10.2. Съвместно със СТК програмите и системите за провеждане на 

държавните първенства. 

Чл.10.3. Съвместно със СТК изисквания в наредбата, които са в интерес на 

подготовката на националните отбори, касаещи възрастови групи, ограничения за 

участие и др.  

Чл. 10.4. ТМК предлага на УС на БФХ необходимите финансови средства за 

реализиране плановете на националните отбори, а също така и за неговата оперативна 

дейност. 

Чл.11. При изпълнение на своята дейност ТМК се ръководи от решенията 

на ОС на БФХ, Устава и утвърдените от УС нормативни документи и 

правилници. 

Чл.12. Дейността на ТМК трябва да търси ефективни форми на 

сътрудничество с другите подструктури на БФХ: хандбални клубове, СТК, НСКХ, 

ДК, ЗСХ и др. 

Чл.13. Несъгласие с взето решение на ТМК може да се обжалва съгласно 

нормативните документи на БФХ. 

Чл.14. За системни нарушения на настоящия Правилник, Моралния кодекс 

на БФХ, както и за бездействие и неетичност във взаимоотношенията между 

членовете си,  ТМК  може да налага наказание в съответствие с Устава на БФХ 

или да прави пред УС предложение за налагане на по-строги наказания. 

 

 

Настоящият Правилник е изготвен от Десислав Симеонов -  

председател на ТМК, приет е на заседание на комисията и утвърден от 

УС на БФХ на 18.10.2020г.  


