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 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

чл. 1.  Настоящият Правилник регламентира реда и условията при 
които състезателите по хандбал могат да променят клубната 
си принадлежност. Преминаването в друг хандбален клуб от 
България или от друга страна – член на EHF или IHF, се извършва 
в съответствие с регламентите на IHF и EHF и законите на 
страните – членки на тези организации.  

чл. 2.  Правата, задълженията и процедурите при смяна на клубната 
принадлежност  от състезателите се определят от едни и същи 
принципи, независимо от това дали те преминават в друг 
български или чуждестранен хандбален клуб /ХК/. 

 II. ВЪТРЕШЕН ТРАНСФЕР 

чл. 3.  Трансферни права и договори. 

чл. 3.1.  Трансферът е нормативно регулиран акт за промяна на клубната 
принадлежност и състезателните права на хандбалисти, които играят по 
договор. Той се извършва в условията определени от този Правилник, 
Трансферния правилник на IHF, Правилника за процедури при трансфери 
на EHF и законодателството на страната.  

чл. 3.2.  Трансферни права могат да притежават регистрирани хандбални 
клубове, състезатели, други физически или юридически лица. 

чл. 3.2.1.  При всички случай на смяна притежателя на трансферните права е 
необходимо и писменото съгласие на състезателя, съответно - на 
родителя (попечителя, настойника), когато състезателя е непълнолетен. 

чл. 3.2.2.  Трансферните права дават право на притежателят им, при тяхното 
предоставяне да получи трансферна сума, като обезщетение за 
цялостната дейност по подготовката и развитието на състезателя. 

чл. 3.3.  Всички условия за прехвърляне на трансферните и състезателните 
права, включително размерът и редът за изплащане на трансферната 
сума, са предмет на свободно договаряне между страните. 

чл. 3.3.1.  Трансферните договори трябва да бъдат в писмен вид. Те могат да бъдат 
сключени по всяко време на годината, но преминаването на 
състезателите от един клуб в друг е съгласно нормативните документи на 
Българска федерация хандбал (БФХ) - Правилника за състезателните 
права и членство (ПСПЧ) и Правилника за спортно-състезателна дейност 
(ПССД). 

чл. 3.3.2.  Договорите за трансфер на състезатели между отделни клубове 
ангажират БФХ само по отношение картотекирането на състезателя. 
Проблемите, възникнали от последващо неизпълнение на тези договори, 
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се решават без намесата на БФХ, съобразно действащото 
законодателство в България. 

чл. 3.3.3.  Никакви неизпълнени финансови задължения между двата договарящи 
се клуба не могат да имат задържащо влияние върху спортната и 
професионалната дейност на играча - той може да играе свободно за 
новия си клуб и да получава възнаграждение, съгласно договора си. 

чл. 3.4 Сключеният договор между трансферирания състезател и новия му клуб 
се декларира в 7-дневен срок в БФ Хандбал, в противен случай се счита 
за невалиден за БФХ. 

чл. 3.5 Освен подадената молба, трябва да са на лице и следните условия за 
трансфер: 

чл. 3.5.1 Договорът с трансфериращия клуб да е изтекъл или разтрогнат до 
началото на трансферния период. 

чл. 3.5.2 Да не съществува неизпълнено задължение на състезателя или 
трансфериращия го клуб свързано с него или към друг клуб. 

чл. 3.5.3 Да не е лишен от състезателни права за срок, надхвърлящ края на 
трансферния период.   

 

чл. 4.  Трансфер при подрастващи 

чл. 4.1.  При смяна на състезателните права на състезатели се дължи 
компенсация за спортно обучение (КСО) както следва: 

  от годината на първото картотекиране до 15-годишна възраст - до 300 
лв. за всяка година на обучение;  

   от 16 до 19-годишна възраст - до 500 лв. за всяка година на обучение;  

Сумите са за всяка година на картотекиране на състезателя в клуба, 
независимо дали има или няма сключен договор за обучение. Те се 
договарят между ХК и се доказват с платежен документ. 

 ХК който няма отбор в дадена възрастова група, състезателите     
могат да преминат свободно във друг ХК , срещу КСО до 300 лева. 

чл. 4.2.  За състезатели, участвали в официални срещи на национални отбори 
(световни и европейски първенства и квалификации) трансферната сума 
може да се завиши със 100 %, за всяка година, в която състезателя е 
взел участие. 

чл. 4.3.  След навършване на 19 години, състезателят е длъжен да подпише 
първи договор със собствения си клуб при условие, че му бъде 
предложен такъв. 

чл. 4.4.  В случай, че състезателя откаже да подпише първи договор със 
собствения си клуб, състезателят може да премине в друг клуб след 
заплащане на КСО, а ако няма клуб, който да заплати КСО, правата на 
състезателя остават в клуба за още една календарна година . 
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чл. 4.5.  Ако след навършване на 19 години на състезателя, собственият клуб не 
предложи в едномесечен срок договор или е отказал писмено да сключи 
такъв, състезателят може да премине в друг клуб без изплащане на КСО 
(виж ПСПЧ - чл.31 ал 1).      

чл. 4.5.1  Условията в предложения първи договор се договарят между двете 
страни.  

чл. 4.5.2  Срокът на този договор е най-малко за две години, в случай че двете 
страни не са се договорили за друг срок. 

Чл.4.6 По взаимно писменo съгласие на клуба и състезателя трансферните 
права могат да останат в клуба. 

чл. 4.7 Ако за състезател е била платена КСО, като собствен се счита ХК, платил 
обезщетението. 

чл. 4.8 Хандбалните клубове могат да сключват договор за спортно обучение с 
непълнолетни състезатели, който трябва да бъде подписан и от родителя 
(попечителя, настойника) на състезателя и нотариално заверен (виж 
ПСПЧ – чл.7). 

чл. 5   Смяна на клуба от състезатели без договор. 

чл. 5.1 Преминаване на състезател без договор от клуб в клуб се осъществява 
без финансов иск, с изключение на тези – с КСО. 

чл. 5.2  При условие, че състезател желае да премине от един хандбален клуб 
в друг, то той е задължен да подаде молба в БФХ с копие до клуба, 
който желае да напусне.  

 
чл. 5.3 Молби се приемат в трансферните периоди: 

 от 1 август до 30 септември; 

 от 1 януари до 28 февруари  
 

чл. 5.4 Молбите се разглеждат от СТК от 01 септември до 1 октомври и от  01 
февруари до 1 март. При спазване изискванията на настоящия и 
Трансферния правилник молби могат да се разгледат и извън 
посочените периоди. 

 
чл. 5.5 Молбите се придружават с документ за внесена такса, която се 

определя от Наредбата на БФХ за съответната спортно-състезателна 
година. 

чл. 5.6 Клубът, който състезателя желае да напусне, в срок от 15 дни след 
получаването на молбата следва да уведоми БФХ за становището си. 
Независимо от това дали е получено или не мнението му, СТК решава 
конкретния случай. 

чл. 5.7 При условие, че клуба не вземе отношение по молбата в 15-дневен срок 
след уведомяването му от БФХ или Зоналния съвет (ЗС) на ЗСХ, 
състезателните права се прекратяват веднага. Ако обаче, клуба 
възразява, състезателните права се прекратяват след едногодишен 
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срок . По време на този срок състезателят не може да се състезава в 
нито един хандбален клуб. 

чл. 5.8 Правата на състезатели не подали молба за смяна на членството в 
трансферните периоди остават в клуба в който са били картотекирани 
до следващия трансферен период. 

Чл. 5.9  (нов – Решение на УС от 18.10.2020год.) При условие, че в 30-дневен 
период след подаването на заявление за осъществяване на 
международен трансфер на състезател, желаещ да бъде картотекиран 
в български клуб, не бъде осъществено картотекирането му, 
автоматично трансфера се прекратява.  
В този случай състезателят трябва да изчака следващия трансферен 
период, когато отново трябва да подаде ново заявление. 

 

 

чл. 6 Трансфер на състезатели по договор. 

чл. 6.1 Трансферна сума за състезател с неизтекъл срок на договора е не 
лимитирана и се определя по споразумение. 

чл. 6.2 Прекратени договори могат да бъдат: 

чл. 6.2.1 По взаимно съгласие – според споразумението; 

чл. 6.2.2 По вина на състезателя – правата на състезателя остават в клуба до 
изтичане срока на разтрогнатия вече договор (след тази дата клубът има 
право на обезщетение по чл. 6.4). 

чл. 6.2.3 По вина на клуба – удостоверява се от СТК – виновният клуб няма право 
да претендира за трансферна сума. 

чл. 6.3 Състезатели с изтекъл срок на договора – след изтичане срока на 
договора ХК няма право на финансови искове, освен в случаите по чл.6.4. 

чл. 6.4  За състезатели до 23 години с изтекъл срок на договор се дължи КСО до 
750 лв. за всяка година, в която състезателя е бил с договор. КСО не 
може да бъде искана по-късно от 12 месеца след изтичане срока на 
последния договор (правило 5 от Правилника за процедури при 
трансфери на EHF). 

 

чл. 7         Преотстъпване (заемане)  на хандбалисти. 

чл. 7.1 Преотстъпване (заемане) се извършва само на хандбалисти с действащ 
договор. Състезателите без договор нямат право да бъдат 
преотстъпвани.  

чл. 7.1.1 В смисъла на този Правилник, преотстъпването на играч от един в друг 
ХК представлява трансфер за определен период и се извършва, 
спазвайки чл. 22 от ПСПЧ. 
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чл. 7.1.2  Преотстъпването се извършва не по-късно от 31 януари, като може да   
бъде най-малко за шест месеца и не по-дълго от срока на договора. 

чл. 7.1.3    Не се допуска преотстъпване: 

 без съгласието на състезателя; 

 на вече преотстъпен състезател; 

чл. 7.1.4 Преотстъпването се извършва с трансферен сертификат, заверен от 
двата клуба и състезателя. 

чл. 7.1.5 След изтичане на срока за преотстъпване състезателните права се 
връщат автоматично в първия  клуб.  

чл. 8  Трансферен спор. 

чл. 8.1    В случай на спорове за КСО, СТК определя размера й. 
Неудовлетворените от така установената КСО могат да отправят жалба 
към  Арбитражната комисия, като последна инстанция. 

чл. 8.2 Клубът - длъжник незабавно трябва да изплати определената сума след 
решението на Арбитражната комисия. 

чл. 9   Санкции. 

чл. 9.1 При отказ или невъзможност на ХК - длъжник да изплати дължимата сума 
в определения размер и в определения срок, то неизправният ХК се 
лишава от правото да придобива нови играчи (по договор и без договор) 
от други клубове чрез трансфер и/или преотстъпване през следващите  
нарушението трансферни периоди. Забраната автоматично отпада през 
периода, следващ отстраняването на допуснатото  нарушение. 

 

III. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР 

чл. 10       Общи положения. 

чл.10.1  Правото да бъдат трансферирани като състезатели по хандбал в чужбина 
имат всички български граждани, редовно картотекирани в БФХ, 
навършили 18 години (виж чл.11.1.10). 

чл.10.2  Процедури по извършването на трансфера могат да осъществяват на 
договорна основа само регистрирани хандбални клубове, физически или 
юридически лица и изпълняващи клаузите на настоящия Правилник. 

 

 

чл. 11    Условия за осъществяване на трансфер. 

чл.11.1    Като признава правото на редовно картотекираните български 
състезатели да бъдат трансферирани в чуждестранни хандбални 
клубове, БФХ  дава разрешение за това при следните условия: 
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чл.11.1.1  На състезател без договор (аматьор) е позволен трансфер във всеки клуб 
в чужбина без ограничения. 

чл.11.1.2  На състезател с договор е позволен трансфер в чужбина без възрастови 
ограничения във всеки клуб 

чл.11.1.3 Състезател по договор може да бъде трансфериран (неограничено 
освободен) в чуждестранен клуб единствено, ако договорът, който го 
свързва с настоящият клуб, е изтекъл, прекратен по взаимно съгласие 
или по вина на клуба.  

чл.11.1.4  Трансферът на състезател през периода на валидността на договора му с 
даден ХК е възможен, само ако са съгласни трите участващи страни – 
настоящият клуб, състезателят и новият му клуб. Трансферът е с 
ограничено освобождаване, което не може да бъде по-голямо от срока на 
този договор. 

чл.11.1.5  Новият договор на състезателя с клуба, който го наема не може да 
съдържа нищо, което пречи на изпълнението на все още съществуващия 
договор. 

чл.11.1.6  Всеки състезател, сключил за същия период договори с повече от един 
клуб, подлежи на спиране на състезателните права до вземане на 
решение на компетентните органи на EHF или IHF. 

чл.11.1.7  Всички договори за работа в чужбина, сключени от ХК или посреднически 
фирми се регистрират в БФХ. 

чл.11.1.8  Всички състезатели сключили договори с чуждестранни клубове са 
задължени при повикване, да се включват активно в подготовката и 
срещите от международния календар на БФХ, в сроковете 
регламентирани от правилника на ЕHF. 

чл.11.1.9 Състезатели завършили средно образование и желаещи да продължат 
образованието си в чужбина, получават състезателни права за отбора на 
учебното заведение, в което са редовно записани. Състезателни права за 
последващи години се получават след представяне в БФХ на официален 
документ от учебното заведение за заверени семестри. Състезателите 
могат да получат състезателни права за друг клуб, само при условията на 
настоящия Правилник и изплатена трансферна сума. 

чл.11.1.10 Международни трансфери на състезатели на възраст под 18 години 
могат да се осъществяват само при следните условия: 

 когато семейството на състезателя се премести в страната, в която 
се намира новия клуб;  

 когато състезателят се обучава в друга страна (ученици, студенти). 
За такива международни трансфери няма да се налага такса  от БФХ 
и от EHF. 

 

чл. 12.  Права и задължения на страните, участващи в трансфера на 
състезатели в чужбина. 

чл. 12.1    Българска федерация хандбал (БФХ): 

чл.12.1.1  Правото да издава международен трансферен сертификат срещу 
определена от EHF административна такса принадлежи изключително на 
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БФ Хандбал. Доколкото са изпълнени условията на този Правилник, БФХ 
е задължена да издаде сертификата при писменото съгласие на 
преотстъпващия клуб, без оглед на изпълнението на финансовите и други 
условия между страните по трансфера. 

чл.12.1.2  БФ Хандбал има право да сключва договори с други национални 
хандбални федерации, регулиращи условията за трансфер и обмен на 
състезатели и спортни специалисти. 

чл.12.1.3 Българската федерация хандбал е длъжна до 15 дни след датата на 
поискване на международен трансфер от друга национална федерация 
да издаде международен трансферен сертификат на въпросния 
състезател или да посочи основателни причини за отказа. 

чл.12.1.4 Международният трансферен сертификат съдържа следната 
задължителна информация: 

 име, презиме, фамилия и пол на състезателя; 

 дата на раждане; 

 федерация и последен клуб на състезателя; 

 федерация и нов клуб на състезателя; 

 продължителност на трансфера; 

 специфични условия на трансфера; 

 условие за ползване на състезателя в националните отбори на      
 България. 

чл.12.1.5     Такси за издаване на международен трансферен сертификат.  

чл.12.1.5.1 За състезатели по договор: 
 При преминаване или преотстъпване на състезател в чуждестранен 

клуб, новият клуб трябва да заплати следните административни такси: 

а/ при международен трансфер   - 1420 € на ЕHF 
   - 1420 € на БФХ  

чл.12.1.5.2 За състезатели без  договор: 
 Преминаването на състезатели в чуждестранен клуб, като се запазва 

статута им на състезатели без договор и в новия клуб, става след 
заплащане на административни такси от 140 € на EHF/IHF и 140 € на 
БФХ. 

Ако състезател без договор премине в чужд клуб като състезател по 
договор, то за него са в сила таксите определени в чл.12.1.5.1. 

чл.12.1.6  БФ Хандбал се задължава да изплати транспортните разходи и да 
застрахова за времето на повикването в националния отбор 
българските състезатели, играещи за чужди отбори, ако в трансферните 
им договори няма някакво друго споразумение.  

чл.12.1.7  Българска федерация хандбал може да откаже да издаде 
международен трансферен сертификат, в случаите: 

чл.12.1.7.1 Ако състезателят търпи дисциплинарно наказание в момента, в който е 
отправена молбата за трансфер или тече процедура за наказание. В 
подобни случаи въпросният играч получава разрешение след изтичане 
на наказанието. 
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чл.12.1.7.2  Ако състезателят, който иска да играе в чужбина не е изпълнил 
задълженията си, предвидени в договора му с клуба и не е спазил 
разпоредбите на БФ Хандбал. 

чл.12.1.7.3  Ако не е постигнато споразумение за трансферна сума или 
административна такса между двата клуба или между приемащия клуб и 
БФХ.  

чл.12.2       Хандбални клубове (ХК). 

чл.12.2.1  Хандбалните клубове – членове на БФХ, имат право самостоятелно или 
чрез регистрирани фирми, да сключват договори за трансфер в чужбина 
на състезатели, на които притежават трансферните права. 

чл.12.2.2 Ръководствата на клубовете носят персонална отговорност за 
сключването на максимално изгодни и правно издържани трансферни 
договори, които трябва да включват следните по важни клаузи: 

чл.12.2.2.1 Времетраенето на заемането на състезателя от чуждестранния клуб не 
може да бъде по-кратко от 6 месеца и по-дълго от срока на договора му. 
В договора да се използва само термина “нает ограничено”. 

чл.12.2.2    Компенсация за подготовката и развитието на състезателя  

чл.12.2.2.3 Условията за участие в националния отбор на България. Условията се 
уточняват предварително с БФХ. 

чл.12.2.2.4 Споразумението между българския клуб освобождаващ състезателя и 
чуждестранния клуб, наемащ състезателя може да съдържа и клауза, 
според която по време на периода, за които се подписва 
споразумението, състезателят може да бъде даден назаем 
(преотстъпен) на друг клуб в същата държава. По време на този период, 
договорът между българския клуб и чуждестранния клуб, където 
състезателя ще играе остава в сила. Споразумението за преотстъпване 
трябва да бъде подписано от двата заинтересовани клуба, а така също 
и от самия състезател. Клубът взел състезателя назаем, няма право на 
свой ред да го преотстъпва на който и да било друг клуб. 

чл.12.2.3  При неправомерни договори, санкционирани от IHF или EHF, 
ръководствата на изпращащите клубове се задължават да изплатят 
наложените парични глоби на БФХ. 

чл.12.3       Състезатели 

чл.12.3.1  Състезателите са една от страните при сключване на договорите за 
работа в чужбина. Без техния подпис договорите се считат за 
невалидни. 

чл.12.3.2  В договора на състезателя с чуждестранния клуб (личен договор) трябва 
да бъдат посочени: 

 срокът на договора, който да отговаря на трансферния договор 
между българския и чуждестранния клуб; 

 месечното възнаграждение и условията за получаване на премии; 

 битовите условия на състезателя; 

 социалната осигуровка по време на работа; 

 правото на платен годишен отпуск; 
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 медицинското осигуряване и застраховка; 

 транспортните разходи за договорирания и членовете на 
семейството му. 

чл.12.3.3  Състезателите имат право на процент от трансферната сума, ако този 
процент е предварително договорен между тях и българския ХК. 

чл.12.3.4  Състезателите са правно и финансово защитени от ХК и фирмите, 
извършващи трансфера в случай на неспазване клаузи от договора 
и/или преждевременното му прекратяване от страна на приемащия клуб. 

чл.12.3.5  Трансферираните в чужбина състезатели са длъжни да изпълняват 
стриктно условията на трансферния договор, включително клаузата за 
участие в националния отбор. 

чл.12.3.6  На състезател, играещ в чужбина, който безпричинно не изпълни 
ангажиментите си към националния отбор, отразени в трансферния му 
договор, ще бъде отказан международен сертификат за следващата 
спортно-състезателна година. На същия, след завръщането му в 
страната, ще бъдат спрени и състезателните права в българското 
първенство. 

чл.12.3.7  На състезател, отказал участие в проява на националния отбор, не се 
разрешава да играе за своя чуждестранен клуб за период, започващ 2 
дни преди проявата на националния отбор (1 среща или серия срещи) и 
завършващ 1 ден след последната среща от въпросното състезание. 
При нарушаване на това условие от клуба или от състезателя; БФХ 
уведомява за това EHF и IHF, които спират състезателните му права за 
6 месеца. 

чл.12.3.8  Трансферираните в чуждестранен клуб състезатели, след изтичане 
срока на договора им с чуждестранния клуб, имат право по всяко време 
да се включат в ДП, спазвайки нормативните документи на БФХ и ЕHF. 
Състезателни права в новия български клуб обаче, могат да получат 
само в трансферните периоди. 

 

чл.13          Възможности за международен трансфер. 

чл.13.1    Европейската федерация по хандбал (EHF) и Международната 
федерация по хандбал (IHF) регламентират следните възможности за 
международен трансфер: 

предишен 
статус 

освобождавщa 
федерация 

нов статус 
приемаща  
федерация 

компенсация за 
тренировки 

освобождаващ клуб 

администр. 
такса за 

освобождаваща 
федерация 

вид 
освобождаване 

администр. 
такса EHF 

без договор без договор без паричен иск 140 евро нелимитирано 140 евро 

без договор с договор с паричен иск 1420 евро нелимитирано 1420 евро 

с договор без договор с паричен иск 1420 евро нелимитирано 1420 евро 

с договор с договор с паричен иск 1420 евро лимитирано 1420 евро 
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чл.13.2  Ако клуб, където последно е играл даден състезател по договор, има 
някакви съмнения относно статута на този играч в новия му клуб, то този 
клуб може да направи запитване до EHF (IHF) чрез своята национална 
федерация за изясняване на случая и предприемане на необходимите 
мерки (чл.19 от Правилника на EHF за трансфер между федерациите). 

чл.14          Трансферни суми 

чл.14.1   Компенсация за спортно обучение на играча могат да изискват само 
хандбалните клубове, в които състезателят последно е бил със статут 
на “състезател по договор”. Тази възможност се изчерпва след 
дванадесет  месеца от крайния срок на валидността на този договор.  

чл.14.2  Компенсациите са предмет на договаряне между двата клуба - 
българският и чуждестранният, но стойността й задължително трябва да 
фигурира в официално подписания трансферен договор.  

чл.14.3    Компенсационна (трансферна) сума в Европа може да бъде искана само 
в случай на трансфер на играч с изтекъл договор (в рамките на 12 
месеца от края на договора му) на възраст между 16 и 23 години. 

 Пример: За трансфери между 01 юли 2012 г. и 30 юни 2013 г. компенсация може 
да се бъде искана за играчи, родени в период 30 юни 1990 г. и 01 юли 1996 г.  

чл.14.4   EHF утвърждава следната максимална стойност на компенсационната 
сума: до 3315 € за всеки сезон, през който играчът е имал сключен 
договор в периода 16-23 годишна възраст. Тази сума следва да бъде 
платена от приемащия клуб на освобождаващия, за всеки сезон, през 
който играчът е бил по договор (също и в предишните клубове) в 
периода 16-23 годишна възраст.  

чл.15          Административни разпоредби. 

чл.15.1  БФ Хандбал ще издава международен трансферен сертификат при 
условие, че състезателят отговаря на изискванията на чл.11.1, след 
представяне на следните документи: 

чл.15.1.1  Споразумение между българския и чуждестранния клуб за преминаване 
на състезателя. 

чл.15.1.2  Банков документ за преведена по сметката на БФХ административна 
такса за издаване на Международен трансферен сертификат.  

чл.15.2   Сумите, посочени в чл.12.1.5 се превеждат по следните банкови сметки:  

 
в лева Стопанска инвестиционна банка 
 IBAN:  BG58BUIB98881092245400 
 BIC:    BUIBBGSF 

в евро Уникредит Булбанк 
 IBAN: BG97UBBS88881400915137  
 BIC:    BUIBBGSF 

в щат.долари Уникредит Булбанк 
 IBAN: BG49UBBS88881100653859 
 BIC:    BUIBBGSF 
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IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

чл.16  Трансферния правилник по хандбал е разработен като са 
използвани основните постановки залегнали в Закона за 
физическото възпитание и спорта в Република България и 
Правилника за международни трансфери на EHF. 

чл.17  На основание чл. 61, ал. 1, т. 2 от Закона за физическото 
възпитание и спорта – 7 % отчисление от сумите реализирани 
при трансферите на състезатели се внасят в Държавния фонд 
за подпомагане на физическото възпитание и спорта от 
спортната организация (ХК), която преотстъпва 
състезателните права, а при трансфер на чуждестранни 
граждани отчисленията се внасят от съответната българска 
спортна федерация (БФХ). 

 
чл.18  Националните спортни федерации, разполагащи в 7-дневен срок 

с подписаните договори за трансфер между клубовете, са 
задължени в 5-дневен срок от изплащането на трансферната 
сума да осигурят превеждането на вноската в Държавния фонд. 

 
чл.19  Настоящият правилник влиза в сила от 01 август 2012г., като 

 отменя всички издадени досега правилници и решения за 
 състезателните права, членство и трансфери на хандбалисти 
 и е в тясна връзка с Правилника за състезателни права и 
 членство  и Правилника за  спортно-състезателна дейност на 
 БФ Хандбал. 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЛИ АБРЕВИАТУРИ 

БФХ    - Българска федерация хандбал 

ВСК    - Вътрешен спортен календар 

ЗС    - Зонален съвет 

ЗСХ    - Зонален съюз по хандбал 

КСО    - Компенсация за спортно обучение 

МФВС                           - Министерство на физическото възпитание и спорта 

Наредба на БФХ  - Наредба за провеждане на държавните първенства и турнири 

НСКХ    - Национална съдийска колегия по хандбал 

ПСПЧ    - Правилник за състезателните права и членство 

ПССД    - Правилник за спортно-състезателна дейност 

СТК    - Спортно-техническа комисия 

Състезател   - Лице от двата пола, участващо в състезания от календара на БФХ (ЗСХ) 

ТМК    - Треньорско-методическа комисия при БФХ 

ТП    - Трансферен правилник 

УС    - Управителен съвет 

ХК    - Хандбален клуб 

CHF    - Швейцарски франк 

€    - Евро 

EHF    - Европейска федерация по хандбал 

IHF    - Международна федерация по хандбал 

 
Утвърден 

 от Управителния съвет на БФ Хандбал  

на 18 октомври 2020 г 


