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 Българската федерация по хандбал (БФХ) е юридическо лице с 
нестопанска     цел, която осъществява обществено-полезна дейност и 
сдружава доброволно хандбални и спортни клубове. 
Управителният съвет (УС) на Българската Федерация по хандбал е изпълнителен 
орган, който ръководи дейността на Федерацията между две общи събрания. 
УС се избира от Общото събрание (ОС) в съответствие с Устава на БФХ. 

 
       

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1.  Участието и дейността на членовете в УС е на доброволни начала.  
                        

Чл.2.   Членовете на УС трябва да подчиняват дейността си изключително в 
полза на БФХ. Президентът и членовете носят отговорността за цялостното 
състояние на хандбала  в страната. 
                                          

Чл.3.  Членовете на УС имат свободен достъп до цялата документация на БФХ, 
при стриктно спазване на изискванията за конфиденционалност, както до  всички 
прояви, организирани от БФХ или помощните й органи. 
                    

Чл.4.   В изпълнение изискванията на МФВС и решенията на ОС, основни принципи 
в дейността на УС са спазване на Устава, реализиране и контролиране 
изпълнението на Мандатната програма, Етичния кодекс и другите нормативни 
документи на БФХ. 
 4.1. В изпълнение на служебните си задължения членовете на УС трябва да 
не вредят на никого и следва да се отнасят с дължимото уважение към правата, 
задълженията и интересите на всички лица, ангажирани с хандбалната игра. 

4.2. В дейността си УС се ръководи от настоящия Правилник за работа на 
Управителния съвет на  Българска федерация хандбал. 
 
 

 
ІІ. УСТРОЙСТВО 

 

Чл.5.    Управителният съвет, избран от ОС на БФХ на 09.04.2021 г., се състои от 11 
члена и включва:               

 Президент;  
 Вицепрезидент – отг. Финанси и маркетинг; 
 Член – отг. Медия и връзки с обществеността; 
 Член – отг. Организационно-административна и спортно-техническа 
дейност; 
 Член – отг. Методика, спортна подготовка и квалификация на 
треньорските кадри 
 Член – отг. Дейност на съдии и делегати;   
 Член – отг. Подготовка и управление на оперативни програми; 
 Член – отг. Плажен хандбал;    
 Член – отг. Детско-юношески хандбал 
 Член – Отговорник женски профил; 
 Член – Отговорник мъжки профил; 

 
                 

Чл.6. Съгласно Устава на БФХ само ОС може да освобождава  или да избира нови 
членове на УС.                                         
 6.1. При подаване на оставка от член на УС, съставът му се редуцира до 
следващото ОС. 
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6.2. При необходимост УС може да утвърди заместник на подалия оставка 
член, отговарящ за съответната дейност до следващото ОС, но без право на глас в 
заседанията на УС. 
 6.3. Всеки член на УС се отчита периодично пред УС.    
                          
 

ІІІ. ПРАВОМОЩИЯ 
 

Чл.7.     УС има следните правомощия:                    
7.1. Представлява БФХ, както и да определя рамката на представителната 

власт на отделни негови членове;                       
7.2. Организира и оперативно ръководи дейността на БФХ, съобразно 

законите, Устава и статутите на ИХФ и ЕХФ;                                         
7.3. Свиква, организира и определя дневния ред на ОС в определените от 

Устава случаи;                  
7.4. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на БФХ в организационен и 

спортно-технически аспект; 
7.5. Подготвя и внася в ОС годишен финансов отчет за дейността си и  
проект за бюджет; 
7.6. Изготвя и предлага за утвърждаване от ОС нормативни документи, 

съгласно Устава на БФХ.; 
7.7. Предлага на ОС промени в Устава  или органите на БФХ  в съответствие 

с Устава;  
7.8. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;  
7.9. Разпорежда се с имуществото на БФХ при спазване изискванията на 

Устава;  
7.10. Утвърждава финансовите планова на комисиите, определя приоритетно 

мероприятията за финансиране и контролира правилното водене на финансово-
счетоводната и данъчно-осигурителна отчетност; 

7.11. Определя лицензирани лица или фирми (одитори) за проверка на 
баланса и отчета по изпълнение на годишния бюджет на БФХ; 

7.12. Определя задълженията и правомощията на членовете на УС; 
7.13. Утвърждава и назначава председателите и членовете на Спортно-

техническата комисия (СТК), Треньорско-методическата комисия (ТМК), 
Националната съдийска колегия по хандбал (НСКХ), Комисията за плажен хандбал 
(КПХ) и Дисциплинарната комисия (ДК), като при необходимост  създава и други 
комисии; 

7.14. Утвърждава устройствените правилници и правилниците за работа на 
комисиите и другите помощни органи на БФХ;  

 7.15. Приема Наредбата за съответната спортно-състезателна година, 
Правилника за спортно-състезателна дейност по хандбал (ПССДХ), 
Правилника за състезателните права на хандбалистите (ПСПХ), Трансферния 
правилник (ТП), Дисциплинарния правилник (ДП).  

7.16. Утвърждава статута на състезатели, треньори и съдии.  
7.17. Утвърждава треньорските ръководства на националните отбори; 
7.18. Утвърждава листата на съдиите и кандидат-съдиите на ЕХФ; 
7.19. Утвърждава листата на делегатите и съдиите в „А” РХГ;  
7.20. Утвърждава структурата, системите и регламентите на  

състезанията от вътрешния спортния календар (ВСК) на БФХ; 
7.21. Утвърждава международния спортен календар (МСК) на БФХ;          
7.22. Утвърждава устройството, правилниците за работа и органите за 

управление на зоналните съюзи по хандбал (ЗСХ) 
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7.23. Разпределя хандбалните клубове (ХК) в ЗСХ и контролира 
състезателната им дейност 

7.24. Утвърждава седалището и адреса на управление на ЗХС; 
7.25. Приема структурата, численият състав и длъжностните 

характеристики на служителите в Администрацията на БФХ, като 
упълномощава Президента да сключва трудови договори с тях; 

7.26. Удостоява със звания или награди, както и  налага наказания 
предвидени в Устава и нормативните документи; 

7.27. Утвърждава Регламент за звания и награди; 
7.28. Дава съгласие за използване символите и знаците на БФХ;  
7.29. Приема и изключва членове на БФХ, както и да констатира отпадане на 

членство при условия на чл.33 от Устава. 
7.30. Взема решения за домакинство на международни прояви в България;  
7.31. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно не 

са в правомощията на друг орган; 

7.32. Изпълнява всички останали задължения предвидени в Устава .  
   

Чл.8.     Въпроси, неупоменати в правомощията на УС и не търпящи отлагане, могат 
да се решават от Президента или определени от него членове на УС. 

8.1. Президентът информира УС за изпълнението или решаването на тези 
въпроси, касаещи дейността на федерацията. 
 
   

 
ІV. ЗАСЕДАНИЯ 

 

Чл.9. УС заседава при необходимост, но не по-малко от шест пъти годишно.   
9.1. Преди началото на годината УС утвърждава календарния си график за 

заседанията.  
9.2. По искане на Президента или на 1/3 от членовете на УС,  може да бъде 

свикано извънредно заседание в едноседмичен срок. 
 

Чл.10. Дневният ред на заседанията се изготвя от администрацията на БФХ, 
съгласуван с Президента и се публикува в официалните информационни канали на 
БФХ най-малко десет дни преди заседанието.                      

10.1. Публикацията се счита покана за участие в заседание на УС на 
неговите членове или на вносителите на материали по дневния ред.    

10.2. Докладващите трябва да представят своите материали (по електронна 
поща или на хартиен носител)  в администрацията на БФХ, в срок не по-късно от 7 
дни преди заседанието. 

10.3. Докладни записки за решаване на неотложни въпроси, могат да се 
внесат в администрацията на БФХ най-късно 2 дни преди заседанието, а само 
внесени от Президента – в деня на заседанието.         

10.4. Всички материали внесени за разглеждане в УС, задължително трябва 
са обсъждани в съответната комисия или ЗСХ.                   

10.5. Материалите е необходимо да бъдат конкретни и с ясно изразени 
предложения  за решения.                               

10.6. Вносителят на материала присъства на съответното заседание на УС.
  

10.7. Президента определя служител от Администрацията, отговарящ за 
подготовката и организацията на заседанието на УС.              

10.8. След съгласуване на материалите с Президента, административният 
служител най-късно в 5-дневен срок преди датата на заседанието ги изпраща до 
всички членове на Управителния съвет.  
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10.9. Материали, представени след определените срокове или 
несъобразени с изискванията не се допускат за обсъждане на УС.  
 

Чл.11. Заседанията се ръководят от Президента, а в негово отсъствие – от 
Вицепрезидента или определен от него член на УС.                  
 

Чл.12. Заседанията на УС са редовни, ако присъстват най-малко шест негови 
членове. 

12.1. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга 
връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието 
му в обсъждането и вземането на решения.                    

12.2. Ръководещия администрацията на БФХ задължително участва в 
заседанията на УС и докладва по изпълнението на взетите от УС решения. 

12.3.Право на участие в заседанията имат председателите на постоянните 
комисии, както и председателите или изпълнителните секретари на ЗСХ. 

12.4. По решение на УС в заседанията могат да вземат участие и други лица 
–членове на комисии, експерти, служители на Администрацията и др.               

12.5. Заседанията на УС са закрити.                  
 

Чл.13. Право на гласуване имат само членовете на УС. Решенията се вземат чрез 
гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите и от тези членове на УС, с 
които е осъществена доказана техническа връзка.  

13.1. При равенство на гласовете за прието се счита решението, за което  е 
гласувал Президента.  

13.2. Член на УС няма право на глас, когато се решава въпрос, свързан с 
клуба, в който той членува, когато е възможно да възпрепятства вземането на 
решения или когато става въпрос свързан с него, неговата съпруга (съпруг) или 
роднини по права линия, по съребрена или по сватовство до ІІ степен.            

13.3. По принцип гласуването при вземането на решения е явно, ако 
членовете на УС не решат друго. 

13.4. Гласуването на членове на УС, присъстващи съгласно чл.12.1 от 
настоящия Правилник, се удостоверява в протокола от председателстващия 
заседанието. 

13.5. Допуска се решения да се вземат чрез гласуване „он-лайн” или в 
писмен вид. 
 

Чл.14. УС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако 
протоколът с решенията бъде подписан без възражения и забележки за това от 
всички членове на УС. 
     

Чл.15. Всички решения на УС се протоколират, като се подписват от протоколчика и 
водещия заседанието 

15.1. Преди всяко заседание, на членовете на УС се предоставя копие от 
решенията на предишното. 
 

Чл.16. За нарушаване на реда и дисциплината при провеждане заседание на УС, 
председателстващият може да налага следните наказания: 

 обръщане на внимание; 

 предупреждение; 

 отстраняване от заседание.  
        

 
                 Настоящият Правилник е утвърден  

в заседание на Управителния съвет на БФ Хандбал на 13 май 2021г.  


