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  Българската федерация по хандбал администрира и провежда 
съвместно със Зоналните съюзи по хандбал, хандбалните  или спортни клубове 
и други спортни формирования  държавните първенства и турнири за всички 
възрастови групи от двата пола. 

  Настоящият Правилник регулира изискванията относно организацията и 
провеждането на спортно-състезателната дейност по хандбал на територията на 
Република България.  

  Специфичните особености и изисквания за всяко отделно първенство 
или турнир са регламентирани с Наредба за провеждане на държавните 
първенства и турнири за съответната спортно-състезателна година. 

 

 
 
 
 
 
 

  Чл.1   РЪКОВОДСТВО  И  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Чл.1.1 Организатори на първенствата и турнирите са Българската федерация по 

хандбал /БФХ/, нейните клонове – Зоналните съюзи по хандбал (ЗСХ), 
хандбалните и спортни клубове (ХК) или други спортни формирования. 

 

Чл.1.2 Първенствата и турнирите се провеждат съгласно Състезателния правилник  

(СП) на Международната федерация по хандбал (IHF) и допълнителните 
изисквания отбелязани в настоящия Правилник (ПССД) и Наредбата за 
провеждане на държавните първенства и турнири (Наредба БФХ). 

 

Чл.1.3 (отменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) 
 
 
 

                Чл.2 ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ 

 

Чл.2.1 В държавните първенства и националните купи и турнири за различните 

възрастови групи и пол могат да участват всички ХК - членове на БФХ, подали 
заявка в указания срок и получили това право съгласно Наредбата на БФХ. 

чл.2.1.1 Сроковете за потвърждаване участието на отборите в „А” РХГ и „Б” РХГ” за мъже 
и жени, Държавните първенствата (ДП) за подрастващи и турнирите за Купа 
„България”, Купа „България - БФХ” и Купа „България – Трофей „Проф.Петко 
Щерев” се определят от Наредбата на БФХ.  

В случай на непотвърждение в срок, отборът се изважда от състава на 
съответната група или не се допуска до участие в състезанията. 

чл.2.1.2 Сроковете за подаване заявки за участие в зоналните първенства за 
подрастващи се регламентират от Указание на ЗСХ за съответната спортно-
състезателна година. 
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Чл.2.2 Преминаването на състезатели от един отбор в друг, става съгласно Правилника 

за състезателни права и членство (ПСПЧ) и Трансферния  правилник (ТП) на БФ 
Хандбал. При всички случаи промяната на членство става след подаване на 
молба от състезателя в указаните от Наредбата срокове. 

 

Чл.2.3 Право на участие в държавните първенства и националните купи и турнири имат 

български граждани. Допуска се участието и на неограничен брой чужди 
граждани, получили за това необходимия сертификат от EHF/IHF и притежаващи 
разрешение за пребиваване в страната. 

 

Чл.2.4 Ежегодно се картотекират по образец на БФХ всички състезатели в отборите от 

републиканските групи в определените от Наредбата срокове. Картотекиране 
извън тези срокове може да се извърши след предварително съгласуване с 
Администрацията на БФ Хандбал, но при спазване изискванията на посочените в 
чл.2.6 документи.  

 

Чл.2.5 Ежегодно се картотекират и всички  треньори на отборите за мъже, жени и 

подрастващи по образец на БФХ преди началото на спортно-състезателната 
година. Същите трябва да имат издаден или потвърден от Треньорско-
методическата комисия (ТМК) лиценз.  Картонът се заверява от ръководството 
на съответния клуб, а картата – съответно от БФХ или ЗСХ. 

 

чл.2.5.1 В срок до 31 август хандбалните клубове – участници в  „А” РХГ са задължени да 
представят в БФХ треньорите на представителните си отбори. Същите се 
утвърждават от ТМК до 15 септември. 

чл.2.5.2 В срок до 30 септември хандбалните клубове са задължени да представят в ТМК 
треньорите на отборите в „Б” РХГ и за подрастващи. 

чл.2.5.3 Неутвърдени от ТМК треньори, които ръководят отборите си в съответните 
първенства подлежат на санкциониране. 

 

Чл.2.6 Отборите представят при картотекиране следните документи: 

чл.2.6.1 За състезатели – български граждани с аматьорски статут: 

чл.2.6.1.1 Документ за удостоверяване на възрастта – само за подрастващи. 
 

чл.2.6.1.2 Картотечен списък на състезателите в два екземпляра (по образец на БФХ) 
четливо попълнен и заверен от съответния клуб. Представя се при всяко 
картотекиране, дори и за един състезател. 

 

чл.2.6.1.3 Картон на състезателя, заверен от клуба и състезателна карта, четливо 
попълнена  и със снимки, направени до 6 месеца преди картотекирането; 

 

 

чл.2.6.1.5 Документ за преведени или внесени в касата на БФХ такса за картотекиране,  
гаранционен депозит и  такса за правоучастие (виж чл.чл.7.5 и 7.6); 

 

чл.2.6.1.6 Периодичен медицински преглед (виж чл.3.2); 
 

чл.2.6.1.7 Медицинско удостоверение за състезателите с разрешение за участие в по-
горна възрастова група (виж чл.3.5); 

 

чл.2.6.2 За български граждани – състезатели по договор, освен посочените в 
чл.чл.2.6.1.1–5:  
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чл.2.6.2.1 Копие от договора между хандбалния клуб (ХК) и състезателя. Ако състезателят 
няма навършени 18 години, договора задължително трябва да бъде подписан и 
от родител (настойник или попечител) с нотариална заверка на подписите; 

 

чл.2.6.2.2 За състезатели, преотстъпени по силата на Правилника за състезателни права и 
членство (ПСПЧ) и Трансферния правилник (ТП) се представят трансферен 
сертификат, заверен и подпечатан от двата клуба с подпис на състезателя и 
временни картотечна карта и картотечен картон. 

 

чл.2.6.3 За чужди граждани – състезатели по или без договор, освен посочените в 
чл.чл.2.6.1.1– 5: 

 

чл.2.6.3.1 Сертификат за международен трансфер, заверен от EHF (IHF); 
 

чл.2.6.3.2 Договор на състезателя с хандбалния клуб при условие, че е състезател по 
договор.  

 

чл.2.6.3.3 Документ от учебното заведение, ако състезателят е учащ в България; 
 

чл.2.6.3.4 Състезателите - чужденци се картотекират с временна лична карта със заверка 
за местоживеене, издадена от МВР за временно пребиваващи в страната 
чужденци. 

 

Чл.2.7 Преди всяко състезание (срещи или турнири), независимо от ранга на проявата, 

ръководителите на отборите представят на делегата следните документи: 

чл.2.7.1 Картотечен списък, заверен от БФХ или от съответния ЗСХ, както и такъв – на 
картотекираните състезатели с право на участие и в по-долна възрастова група; 

чл.2.7.2 Редовно заверени карти на състезателите и официалните лица – ръководители, 
треньори, методисти, медицински лица; 

чл.2.7.3 Документ за удостоверяване възрастта на състезателите (при поискване от 
делегата в състезанията за подрастващи); 

чл.2.7.4 (отменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) 

чл.2.7.5 Делегатът на БФХ (ЗСХ) задържа картите на състезателните и официалните 
лица на двата отбора до завършване на срещата. 

 

Чл.2.8 Преди всяка среща, на ръководството на състезанието, ръководителят на отбора 

представя подписан отборен лист с имената и номерата на играчите, както и 
имената на официалните лица  в градацията A,B,C и D. 

чл.2.8.1 След вписване на имената в протокола, ръководителят го подписва, с което 
удостоверява идентичността и редовността им за срещата. 

чл.2.8.2 Официалните лица на резервната скамейка са с баджове с надписи „А”, „В”, „С” и 
“D”, съответстващи на имената им протокола на срещата. 

 

Чл.2.9 Разрешава се участието на състезатели най-много в три възрастови групи за 

подрастващи. Участието на тези състезатели, възрастта на които се 
регламентира в Наредбата на БФХ за спортно-състезателната година, в „А” РХГ 
и  „Б” РХГ или в националните купи не се счита за трета възрастова група. 

 

Чл.2.9.1 Не се разрешава едновременно участие на състезатели в „А” РХГ и „Б” РХГ. 
 

Чл.2.10       В хандбална среща се допуска участието до 16 състезател/к/и в отбор. 
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  Чл.3  МЕДИЦИНСКИ  НАДЗОР 

Чл.3.1 Право на участие във всички видове състезания от ВСК и МСК по хандбал имат 

тези състезатели, независимо своя статут (аматьори или професионалисти), 
които са преминали задължителните начални, периодични и предсъстезателни 
медицински прегледи.  

чл.3.1.1 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Тези състезатели, които не са 

преминали предвидените в Наредба № 1 от 22.11.2019 г. на МЗ и ММС 
задължителни медицински прегледи не се допускат до състезания. 

 

Чл.3.2 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Начален и Периодичен 

медицински преглед. 

чл.3.2.1 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Началните и периодичните 

медицински прегледи се извършват един път в годината, преди започването на 
състезанията, в лечебни заведения, осъществяващи съответните дейности и 
изследвания, посочени в Приложения № 1 и № 2. 

чл.3.2.2 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) При картотекиране се изисква 

всеки състезател да има заверен периодичен медицински преглед Приложение 
№ 1. 

 

Чл.3.3 Предсъстезателен медицински преглед. 

чл.3.3.1 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.)  Предсъстезателните медицински 

прегледи се извършват веднъж годишно, преди започването на срещите от 
пролетния полусезон (през месеците януари или февруари) и се удостоверяват 
със заверен Предсъстезателен медицински преглед Приложение № 2. 

чл.3.3.2 (изменен – Решение на УС от 18.10.2020год.) Предсъстезателните медицински 

прегледи са физикални и се провеждат в рамките на три дни преди деня на 
състезанието. 

чл.3.3.3 Дежурните медицински лица, които медицинското осигуряване по време на 
състезанието нямат право да извършват предсъстезателни медицински 
прегледи в деня на провеждане на състезанието. 

 

Чл.3.4 Медицинската документация се проверява на техническите конференции и преди 

самите състезания от дежурното медицинско лице, което удостоверява тяхната 
редовност. Отбори или състезатели непредставили необходимата документация 
не се допускат до участие в състезанията. Решение за участие на отбор или 
състезател със спорна документация се взема от делегата на БФХ или съдиите. 

 

Чл.3.5 Участието на състезатели в по-горна възрастова група се разрешава от БФ 

Хандбал след медицинско освидетелстване в съответните лечебни заведения  
(виж чл.3.2.1). Документът се представя при картотекиране. 
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Чл.3.6 Лицензираните в БФХ и ЗСХ съдии подлежат един път годишно на периодичен 
медицински преглед извършен в лечебни заведения (виж 3.2.1). Прегледът е 

валиден за една календарна година, считано от датата на провеждането му.  

чл.3.6.1 При липса на периодичен медицински преглед съдиите се заменят от 
ръководството на състезанието (делегат на БФХ или ЗСХ) и подлежат на 
наказание от НСКХ. На същите не се заплащат командировъчни и съдийски 
възнаграждения. 

 
Чл.3.7 Организаторите (ХК – домакин) на среща или турнир са задължени да осигурят 

дежурно медицинско лице за дадената проява. 
 

чл.3.7.1 Заявките за медицинско осигуряване на състезанията се правят от ХК - домакин 
най-малко 7 дни преди проявата пред лечебните заведения, а при липса на 
такива – пред съответните здравни служби. В заявката се упоменават деня, часа 
и мястото на провеждане на състезанието, както и датата, часа и мястото на 
техническата конференция (ако е предвидена такава). За настъпилите промени в 
мястото, часа и датата на състезанията организаторите са задължени в срок не 
по-късно от 3 дни преди тяхното провеждане да уведомят здравното заведение. 
При необходимост състезанията се осигуряват и със санитарен транспорт. 

чл.3.7.2 За дежурно медицинско лице не може да бъде определено такова, което 
придружава  отбор, участващ в същото състезание.  

 

Чл.3.8 При липса на медицинско осигуряване повече от 30 минути след обявения час по 

вина на клуба-домакин, то същия губи срещата си със служебен резултат.  

чл.3.8.1 При турнирни състезания с участието на други отбори, срещата без медицинско 
осигуряване се пренасрочва, като клуба-домакин поема разходите на ощетените 
отбори, като му се и налага глоба, съгласно Наредбата на БФХ. 

 

Чл.3.9 Дежурното медицинско лице, след като отрази бележките си, подписва протокола 

след завършване на срещата. Без неговия подпис, протоколът се счита за 
невалиден. 

чл.3.8.1 Дежурното медицинско лице, след извършено медицинско освидетелстване, може 
да наложи забрана за участие в състезание, когато е налице опасност за живота и 
здравето на състезателите. Наложената забрана е задължителна за делегата на 
БФХ (ЗСХ) и ръководителя на отбора. 

 

Чл.3.10 Забранена е употребата на допингови средства и прилагането на допингови 

методи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност.  

чл.3.10.1 Състезателите картотекирани в републиканските групи подписват клетвени 
декларации, че няма да използват забранени субстанции и методи на 
допингиране. 

чл.3.10.2 Ръководствата на съответните клубове се задължават да информират 
състезателите за всички забранени субстанции и методи на допинг. 

 

Чл.3.11 За нарушения на горните изисквания се налагат санкции съгласно Закона за 

здравеопазването, Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните 
уредби на БФ Хандбал. 
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  Чл.4  КЛАСИРАНЕ 

Чл.4.1 Във всички състезания класирането става по сбора на точките, като за победа се 

присъждат 2 точки, за равен резултат – 1 точка и за загуба – 0 точки. 
 

Чл.4.2 Ако два или повече отбора имат еднакъв брой точки, то решаващи за 

класирането са последователно следните показатели: 

чл.4.2.1 По време на групова фаза (редовния сезон) 

чл.4.2.1.1 По-добра голова разлика във всички срещи до момента.  

чл.4.2.1.2 Повече реализирани голове във всички срещи до момента. 

чл.4.2.2 След изиграване на всички срещи от груповата фаза (редовния сезон) 

чл.4.2.2.1 Повече спечелени точки между претендентите; 

чл.4.2.2.2 Голова разлика в срещите между претендентите; 

чл.4.2.2.3 Повече реализирани голове в срещите между претендентите. 

чл.4.2.2.4 Повече голове, реализирани на чужд терен между претендентите. 

 

Чл.4.3 Ако след прилагане на критериите по чл.чл.4.2.2, отново  - два или повече отбора 

имат еднакъв брой точки, то решаващи за класирането им са последователно 
следните показатели: 

чл.4.3.1 Голова разлика от всички срещи в първенството или в дадения етап на турнира 
(предварителни или финални групи). 

чл.4.3.2 Повече реализирани голове от всички срещи в първенството или в дадения етап 
на турнира (предварителни или финални групи). 

чл.4.3.3       Жребий. 

 

Чл.4.4 При срещи на разменено гостуване, от които трябва да се излъчи победител, ако 

двата отбора имат еднакъв брой точки и няма друго предварително условие, 
важат последователно следните показатели: 

чл.4.4.1      Голова разлика от двете срещи. 

чл.4.4.2     Повече реализирани голове на чужд терен. Ако срещите се играят на неутрален     
терен, този показател отпада. 

чл.4.4.3 Изпълнение на 7-метрови хвърляния от по пет имащи право на това, 
предварително назовани различни състезатели, редуващи се с противниковите. 
Не се изисква от отбора да определя реда на хвърлящите предварително. 
Отборът, спечелил жребия, решава кой да започне пръв изпълнението на 7-
метрови хвърляния. 

чл.4.4.4 Правилата по време на изпълнението на 7-метровите хвърляния са според 
Състезателния правилник.  

чл.4.4.5 Съдиите избират вратата и решават кой гол се зачита. 

чл.4.4.6 Ако след серията от по пет 7-метрови хвърляния резултатът е все още равен, се 
назначава ново изпълнение на 7-метрови хвърляния. Пет състезателя, имащи 
право на това, изпълняват по едно 7-метрово хвърляне, редувайки се с 
противниковите. Участие могат да вземат и тези състезатели, изпълнили 7-
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метрово хвърляне от предишната серия. Започва да изпълнява отборът, който в 
първата серия е започнал втори.  

 Победител е отбора, който има повече отбелязани голове при равен брой 
хвърляния. 

чл.4.4.7 Състезатели, които са били отстранени и времето им за отстраняване не е 
изтекло преди края на времето за игра или дисквалифицирани, нямат право да 
изпълняват 7-метрови хвърляния. 

чл.4.4.8 Неспортсменско поведение по време на изпълнението на 7-метрови хвърляния 
се наказват с дисквалификация. Дисквалифициран или контузен състезател 
трябва да бъде заменен като изпълнител на 7-метрово хвърляне с друг, имащ 
право на това състезател. 

чл.4.4.9 Докато трае изпълнението на 7-метровите хвърляния, само състезателят, 
изпълняващ хвърлянето, играещият на вратата вратар и двамата съдии могат да 
бъдат в дадената половина от игрището. 

 

Чл.4.5 При равенство на резултата в редовното време на среща, от която трябва да се 

излъчи победител, се постъпва както следва: 

чл.4.5.1 Едно продължение 2х5 минути  със смяна на игралните полета; 

чл.4.5.2 Второ продължение 2х5 минути със смяна на игралните полета; 

чл.4.5.3 Прилагат се разпоредбите на чл.чл.4.4.3-9. 

 

Чл.4.6 Във турнирите за подрастващи, когато редовното време на среща, от която 

трябва да се излъчи победител завърши наравно, се прилагат разпоредбите  на  
чл.чл.4.4.3-9. 

 

  Чл.5  НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ, ЖАЛБИ 

Чл.5.1 Служебен резултат – 0:10, както и дисквалификация или административно 

наказание се присъжда във вреда на отбора, който: 

чл.5.1.1 Не представи изискващата се по настоящия правилник документация (чл.2.7); 

чл.5.1.2 Не се яви на насрочена среща; 

чл.5.1.2.1 При екстремни ситуации, решения за започване на срещата взема делегата 
на БФХ. 

чл.5.1.3 Не застави в продължение на 3 минути да напусне играта (състезанието) 
отстранен или дисквалифициран от съдиите състезател; 

чл.5.1.4 Не поднови играта преди обявения от съдиите край на полувремето или 
срещата; 

чл.5.1.5 С поведението си на терена опорочава срещата и тя губи спортния си 
характер; 

чл.5.1.6 Не представи преди започване на срещата посочените в Наредбата на БФХ 
за съответната спортно-състезателна година минимален брой състезатели, 
имащи право да играят;  

чл.5.1.7 Допусне в игра нередовен състезател; 
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чл.5.1.8 Не уведоми гостуващия отбор и съдиите в указания срок за мястото на 
провеждане на срещата, на която е домакин, ако това не е отбелязано в 
програмата или се е наложила промяна (виж  чл.8.5). 

чл.5.1.9 Не осигури дежурно медицинско лице за срещата на която е домакин (виж 
чл.3.7). 

чл.5.1.10 Не осигури нормални условия за провеждане на дадена среща, на която са 
домакини, съгласно изискванията на Състезателния правилник, Правилника 
за спортно-състезателна дейност и Наредбата на БФХ. 

чл.5.1.11 Закъснее с 30 (тридесет) минути от обявеният първоначален час за 
насрочена среща или не се яви на насрочена среща, без да е уведомил 
делегата на срещата 

 

Чл.5.2 На отбора, който не участва в даден етап от първенството или турнира, дори 

и в една среща, без доказани уважителни причини, се налага 
административно или дисциплинарно наказание, което може да бъде и 
изваждане от групата или турнира, както и глоба.  

 

Чл.5.3 След заявено участие на отбори в държавните първенства и турнири и 

последвал отказ се налагат глоби, съгласно Наредбата на БФХ за 
съответната спортно-състезателна година. 

 

Чл.5.4 На отбор, който не се яви в дадена среща през спортно-състезателната 

година, се присъжда служебна загуба и му се налагат глоби, съгласно 
Наредбата на БФХ за съответната спортно-състезателна година. 

 

Чл.5.5 (изменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) Когато ръководството на 

състезанието делегат на БФХ и съдиите констатират, че има предварително 
споразумение за изхода на дадена среща, то тя се прекъсва от съдиите и 
представителите на БФ Хандбал. На провинилите се отбори (отбор) се 
присъждат по 0 точки, вписва се пасив от 10 гола, след което БФ Хандбал 
налага допълнителна санкция, съгласно Дисциплинарния правилник. 

 

Чл.5.6 Отбор отстранен от ръководството на състезанието за нередовни 

състезатели, уговаряне на срещи и други провинения, възстановява 
извършените разходи на БФ Хандбал (ЗСХ) и му се налага допълнителна 
административна санкция и глоба, посочени в Дисциплинарния правилник и 
Наредбата на БФХ за съответната спортно-състезателна година. 

 

Чл.5.7 При изключване от групата и турнира, резултатите на провинилия се отбор от 

всички проведени с негово участие до момента срещи се анулират и същия 
не участва в разпределението на годишните финансови средства за тази 
възраст. 

 

Чл.5.8 Когато в дадена среща са налице прояви подлежащи на санкциониране, 

съгласно Дисциплинарния правилник и Наредбата на БФХ, то към 
провинилите се правоимеещите служебни лица автоматически прилагат 
наказанията и глобите предвидени в тези нормативни документи. 
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Чл.5.9 Санкционираните състезатели и официални лица отново добиват права след 

изтърпяване на наказанията предвидени в Дисциплинарния правилник 
наложени от ръководството на състезанията (при турнир) или от 
Дисциплинарната комисия към БФХ и представяне на документ за платена 
глоба  (виж чл.7.9). 

 

Чл.5.10 Състезател, включен в националния отбор за мъже, жени, юноши, девойки 

или друга формация изградена от БФ Хандбал или ЗСХ, отсъстващ без 
разрешение на ТМК или ЗМК от тренировки или състезания, се санкционира, 
съгласно Статута за правата и задълженията на националния състезател по 
хандбал. 

чл.5.10.1 За състезател, който е възпрепятстван да се яви на лагер-сбор или 
състезания с националния отбор или  друга формация, ръководството на 
съответния клуб е задължено да уведоми БФ Хандбал или ЗСХ (за сборен 
зонален отбор) в 5-дневен срок преди началото на проявата за причините на 
неявяването му. 

чл.5.10.2 При неявяване на състезател, включен в национален отбор при подрастващи, 
се спират правата до изясняване на случая. 

чл.5.10.3 Състезател, който отсъства поради заболяване от лагер-сбор или състезания 
на националния отбор е задължен да представи медицинско свидетелство, 
заверено от лекаря на съответния национален отбор. На същия състезател 
се спират правата за периода на заболяването. 

Чл.5.11 Формално нарушение 

Формално нарушение има, когато длъжностно лице на БФХ е нарушило някоя 
повелителна разпоредба на Правилата на играта хандбал, изискваща да 
вземе само предвиденото в нея решение, а той се е отклонил и е заменил с 
друга повелителна разпоредба, на базата на която е взел друго решение. 
Формалното нарушение на правилата се описва от делегата в доклад или в 
жалба от отбора – участник в срещата. Докладът или жалбата се подават до 
СТК, със съответния доказателствен материал. Събраните данни се предават 
на СТК за становище. Когато Спортно – техническата комисия установи, че 
има формално нарушение, хандбалната среща може да се преиграе 
единствено ако засяга Правило 2 и Правило 4 от Състезателните правила.  
 

 

Чл.5.12 Жалби могат да се подават само от ръководителя или треньора на отбора, 

като се спазват изискванията на Състезателния правилник, Правилника за 
спортно-състезателна дейност и Наредбата на БФХ.  

чл.5.12.1 Условия за разглеждане на жалбите: 

чл.5.12.1.1 Жалбата се съставя в два екземпляра, от които единият се представя на 
ръководството на състезанието, а вторият – на ръководството на 
противниковия отбор, срещу когото се подава. 

чл.5.12.1.2 В първенствата на „А РХГ, „Б” РХГ и в турнира „Купа България” жалбите се 
подават в срок до 48 часа след завършване на контестираната среща. 

чл.5.12.1.3 При зонални, квалификационни и други състезания, жалбите се подават по 
възможност по време на състезанието, но не по-късно от 24 часа след 
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завършване на контестираната среща, а при Държавни финали – най-късно 3 
часа след завършването на контестираната среща, но преди обявяване на 
крайното класиране. При всички случаи, крайното класиране не се обявява 
преди произнасяне на компетентните органи по подадената жалба. 

 

чл.5.12.1.4 Срокът за подаване на жалби за нередовни състезатели е преди обявяване 
крайното класиране в държавните първенства и турнири.  

чл.5.12.1.5 Към жалбата трябва да се прикрепи документ за внесена такса по сметката на 
БФ Хандбал, посочена в Наредбата за съответната спортно-състезателна 
година  (виж чл.7.9). В неработни дни при турнирни състезания, таксата се 

предава срещу временна разписка на делегата на БФХ. 

чл.5.12.1.6 Когато състезанието е финално, към жалбата се прикрепят необходимите 
документи потвърждаващи изложението. 

 

чл.5.12.2 Разглеждане на жалбите: 

чл.5.12.2.1 За държавните първенства и националните купи, жалбите се разглеждат от 
Спортно-техническата комисия (СТК) на БФХ, в срок не по-късно от седем дни 
след подаването им. При необходимост се поканват заинтересованите 
страни, като БФХ не поема разходите по командировката им. 

чл.5.12.2.2 Във финални турнири, при условие, че след контестираната среща предстои 
друга фаза на състезанията или закриване, жалбите се разглеждат както 
следва: 

 
чл.5.12.2.2.1 Ако е подадена срещу действие или бездействие на отбор или официално 

лице, жалбата се разглежда на място в срок не по-късно от началото на 
следващата фаза/среща или обявяване на крайното класиране, от комисия в 
състав: делегата на БФХ, представител на съдиите и присъстващи членове на 
УС на БФХ, НСКХ, СТК или ДК. Ако комисията не може да достигне до 
консенсус по подадената жалба, чрез конферентна връзка чрез средствата на 
съвременната комуникация, въпросът се отнася до председателите на НСКХ, 
СТК и ДК или техните заместници. В този случай крайното решение по казуса 
се взима от председателите/представители на трите комисии взето амблок. 

 
чл.5.12.2.2.2 Ако е подадена срещу действие или бездействие на длъжностни лица- 

(представител на БФХ, делегат на БФХ, съдии, секретар и времеизмервач, 
записани в протокола на мача или служебно ангажирани от БФХ за дадения 
мач в т.ч. статистици, говорител/информатор и др.), жалбата се разглежда 
незабавно в срок не по-късно от началото на следващата фаза/среща или 
обявяване на крайното класиране, чрез използване на съвременните 
средства за комуникация от комисия в състав: председателите на НСКХ, СТК 
и ДК и/или техни заместници/членове, с които е възможно да се установи 
връзка, но задължително крайното решение по казуса се взима взима от 
председателите/представители на трите комисии взето амблок. 

 
 

чл.5.12.2.3 За „Б” РХГ и зоналните първенства  жалбите се разглеждат от зоналните 
съвети (ЗС) на съответния ЗСХ като първоначална инстанция, съгласно 
изискванията в указанията на ЗСХ, но не по-късно от седем дни след 
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подаването им. Неудовлетворените от решенията на ЗС могат да отнесат 
спортните въпроси или подадат жалба до СТК. 

 

чл.5.12.2.4 Страните неудовлетворени от решенията на СТК могат да подадат 
възражение, в тридневен срок след официалното им оповестяване, до 
Арбитражната комисия на БФ Хандбал, като последна инстанция. 

 

чл.5.12.2.5 Ако някой от членовете на горепосочените комисии  и съвети е 
заинтересована страна, то той не участва в заседанието им. 

 

 

  Чл.6  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕНСТВАТА 

Чл.6.1  Държавни първенства за мъже и жени. 

чл.6.1.1  Структура на групите: 

чл.6.1.1.1 „А” Републиканска Хандбална Група („А” РХГ) за мъже и жени – до 12 отбора;  
 

чл.6.1.1.2 „Б” Републикански хандбални групи („Б” РХГ) “Витоша”, “Мизия”, “Тракия” и 
“Черно море” за мъже и жени – до по 12 отбора в ЗСХ “Витоша”, “Мизия”, 
“Тракия” и “Черно море” – регламентират се от Наредбата на БФХ за 
съответната спортно-състезателна година; 

 

чл.6.1.2 Начин на провеждане състезанията в групите: 
 

чл.6.1.2.1 В „А” РХГ – мъже и жени състезанията се провеждат по системата „всеки 
срещу всеки”  в два или повече тура (в зависимост от участващите отбори) и 
завършват със „супер-финал”. Програмите се  определят  от СТК. 

 

чл.6.1.2.2 В „Б” РХГ – мъже и жени състезанията се провеждат по системата “всеки 
срещу всеки” в два или повече тура (в зависимост от участващите отбори) по 

програми, разработени от ЗСХ и утвърдени от СТК. 
 

чл.6.1.3  Отпадане и попълване на групите: 
 

чл.6.1.3.1 Извършва се съгласно изискванията на Наредбата на БФХ.  
 

чл.6.1.4 Класиралият се на първо място отбор в „А” РХГ се обявява за Държавен 
шампион. 
 

Чл.6.2 Държавни първенства за – момчета/момичета (М/Ж 11), момчета/момичета 

(М/Ж 12), юноши/девойки младша възраст (М/Ж 14), юноши/девойки старша 
възраст (М/Ж 16) и младежи/девойки (М/Ж 19). 

чл.6.2.1  Структура  за провеждане на държавните първенства: 

чл.6.2.1.1 Зонални първенства; 
 

чл.6.2.1.2 Зонални финали; 
 

чл.6.2.1.3 Квалификации за държавни финали;  

чл.6.2.1.4 Държавни финали. 

чл.6.2.2  Администриране на състезанията: 

чл.6.2.2.1 Зонални първенства  – от зоналните съюзи по хандбал  „Витоша”, „Мизия”, 
„Тракия” и „Черно море”; 
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чл.6.2.2.2 Квалификации и държавни финали – от БФХ. 

чл.6.2.3 Сроковете за подаване заявки за участие, разпределението на отборите по 
групи, времето и мястото за провеждане на състезанията, класиране и други 
допълнителни изисквания за отделните първенства и турнири се определят 
от Наредбата на БФХ и указанията на ЗСХ. 

чл.6.2.4 Тестиране на отборите за подрастващи, както и определяне на ръстови 
изисквания се извършва от Треньорско-методическата комисия /ТМК/.  

чл.6.2.4.1 Провеждане на тестирането става по предварително оповестени от комисията 
указания и график.  

чл.6.2.4.2 Ако се налага измерване на ръстови състезатели, по принцип то се извършва 
сутрин между 8 и 10 часа. 

чл.6.2.5 Победителите във финалните турнири се обявяват за държавни шампиони за 
съответната година. 

Чл.6.3 Турнир „Купа България” –  мъже и жени. 

чл.6.3.1 В турнира „Купа България” имат право да участват всички отбори от 
клубовете подали заявка в указания от Наредбата на БФХ срок. 

чл.6.3.2 Право на участие имат картотекираните за съответната година състезатели, 
като редовността им се определя от настоящия Правилник и Наредбата на 
БФХ.  

чл.6.3.3 Системата за провеждане на състезанията се определя от Наредбата на БФХ.   

чл.6.3.4 Срокът за подаване заявки за участие, начинът на провеждане на 
състезанията, времето и мястото на провеждане на състезанията, тегленето на 
жребия и разпределението на отборите, се определя от Наредбата на БФХ.  

Чл.6.4 Турнир за Купа „България - Българска федерация хандбал” – юноши и девойки 

младша възраст, юноши и девойки старша възраст, младежи и девойки. 

чл.6.4.1  Системата и времето за провеждане се определя от Наредбата на БФХ.  

  Чл.7  МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.7.1 Разходите за участие на отборите във всички състезания от Вътрешния 

спортен календар (ВСК) на БФХ - държавни първенства (зонални, 
квалификационни и финални състезания), националните купи и открити 
клубни турнири за мъже,жени и подрастващи са за сметка на участващите 
отбори. 

Чл.7.2 Разходите за делегати на БФХ или ЗСХ, съдийски и помощен съдийски 

апарат, медицински и обслужващ персонал, наем зала и други на посочените 
в чл.7.1 състезания,  са за сметка на клубовете – домакини на проявите. 

чл.7.2.1 В случай на повече от един отбор – домакин, обявени изрично в съответните 
програми и указания,  разходите се разделят между тях. 

чл.7.2.2 Съдийските възнаграждения и командировъчни се изплащат преди началото 
на съответната среща, а при турнири – в предпоследния ден. 
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Чл.7.3 Разходите за участие на отборите във финалните състезания от държавните 

първенства за подрастващи се регламентират в Наредбата на БФХ. 

чл.7.3.1  Във всички случаи пътните разходи се поемат от участващите отбори. 

чл.7.3.2  За участие в състезания, отборите могат да водят не повече от 18 състезатели. 

чл.7.3.3 БФХ подпомага хандбалните клубове  – домакини на финалните турнири от 
държавните първенства и националните купи за подрастващи с финансови 
средства, отразени в Наредбата на БФХ.  

Чл.7.4 Състезатели, треньори и други официални лица в отборите - участници в 

държавните първенства и турнири следва  ежегодно да бъдат застраховани 

от клубовете, в които са картотекирани. 

Чл.7.5 Таксите за картотекиране на състезатели и официални лица, както и за 

лицензиране на съдии и делегати, се определя от Наредбата на БФХ. 

Чл.7.6 При картотекирането на отборите за участие в първенствата, клубовете 

внасят в БФХ или ЗХС гаранционен депозит и такса правоучастие за всеки 
отбор поотделно. Сумите се определят от Наредбата на БФХ. 

чл.7.6.1 Гаранционният депозит остава в БФХ или в ЗСХ за следващата спортно-
състезателна година, при условие, че клубът не дължи глоби или няма други 
задължения към БФХ или ЗСХ. 

Депозитът се отнема, ако даден отбор по свое желание прекрати участието си 
в републикански групи, първенства или турнири, както и  извърши нарушения, 
предвидени в Наредбата на БФХ. 

чл.7.6.2 В случай, че за нарушения на изисквания в нормативните документи на БФ 
Хандбал са наложени финансови санкции (глоби), които не са изплатени в 
указания срок, то същите се приспадат от гаранционния депозит, независимо 
от това, кой от отборите на съответния клуб е извършил нарушенията. 

чл.7.6.3 Ако даден клуб участва само в първенствата за подрастващи и внесения 
гаранционен депозит не е достатъчен да се изплати наложената му санкция 
(глоба), спира се участието на отборите му в първенствата до изплащане на 
дължимата сума. 

Чл.7.7 Финансирането на хандбалните клубове става съгласно Системата за 

разпределение годишните финансови средства от ММС за дейността на 
хандбалните клубове в Република България през съответната спортно-
състезателна година. 
Чрез Системата, на базата на обективни показатели, се предоставя на 
хандбалните клубове по възможно най-точен механизъм, обективно 
разпределение на финансовите средства за спортна дейност, отпуснати на 
БФ Хандбал.  

Чл.7.8 Приходите от състезания, финансирани от БФ Хандбал, са за сметка на БФ 

Хандбал, а приходите от други състезания – са за сметка на клуба - домакин 
на проявата. 

Чл.7.9  Банковата сметка за превод на суми на БФ Хандбал е:  
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в лева    Стопанска инвестиционна банка 

 IBAN:      BG58BUIB98881092245400 
 BIC:        BUIBBGSF 

в евро    Уникредит Булбанк 

 IBAN:     BG45UNCR76301475854139  
 BIC:        UNCRBGSF 

в щ.долари   Уникредит Булбанк 

 IBAN:     BG77UNCR76301109547904 
 BIC:        UNCRBGSF 

  Чл.8  ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 

Чл.8.1 Срещите в „А” РХГ – мъже и жени, квалификационните срещи за попълване 

на „А” РХГ – мъже и жени, квалификационните и финални турнири от 
държавните първенства  за юноши и девойки старша и младша възраст се 
провеждат в спортни зали и на открити спортни площадки – лицензирани от 
СТК с безопасни за здравето на състезателите настилки и наличие на 
необходимите за провеждане на състезания битови условия. 

 
Чл.8.2 За да ползват правото на домакинство, хандбалните клубове следва да 

осигурят нормално игрище и врати за хандбал, съгласно Състезателния 
правилник, скамейки за състезатели и съдийска маса, пейки за зрители, 
озвучаване, информационно табло за обозначаване на резултата и сигнална 
уредба. 

Чл.8.3 Клуб-домакин на среща или турнир е задължен да предостави на гостуващите 

отбори - самостоятелни съблекални с бани, а на делегата на БФХ и съдиите - 
самостоятелна съблекалня или стая с баня – всички със санитарни възли. 

Чл.8.4 Клуб-домакин на среща или турнир се задължава в срок от 7 дни преди 

дадено състезание, да го заяви в съответното  управление  на МВР или в 
лицензирана охранителна фирма и изисква осигуряване проявата с охрана. 

Чл.8.5 При условие, че в програмите за провеждане на държавните първенства и 

Купа “България”, не са посочени или са променени залите и игрищата за 
провеждане на състезанията, клубовете-домакини са задължени най-малко в 
7-дневен срок преди проявата да уведомят БФ Хандбал и гостуващите отбори 
в кои зали и на кои игрища ще се проведат срещите (виж  чл.5.1.8). 

Чл.8.6 Клуб-домакин на среща или турнир е задължен да осигури място за 

настаняване (нощуване) на гостуващите отбори, но след получаване на 
писмена заявка от тях в срок не по-малко от седем  дни преди състезанието. 
При отказ или неявяване на отбора от клуба, заявил нощуване, същия 
заплаща направената резервация. 

чл.8.7.1 Клуб-домакин следва три дни преди проявата да уведоми гостуващите отбори 
и съдиите за мястото на настаняването им. 

чл.8.7.2 Клуб-домакин е задължен да се осведоми от БФ Хандбал за броя на съдиите 
и другите служебни лица, на които следва да осигури хотел. 
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Чл.8.8 При невъзможност за осигуряване на домакинство, клубовете на които е 

възложено организирането на съответните срещи и турнири са длъжни да 
уведомят БФ Хандбал най-късно един месец преди проявата. В противен 
случай същите подлежат на санкциониране според ДП на БФХ. 

Чл.8.9 Клубът-домакин на дадена среща или турнир от държавните първенства се 

задължава да съдейства на делегата изпращане в БФХ по факс или 
електронна  поща резултат/ите/а и протокол/ите/а от срещата (турнира) 
непосредствено след края на проявата. 

Чл.8.10 Клуб-домакин на финален турнир от Държавното първенство за подрастващи, 

не осигурил нормални условия за провеждане на състезанията, се лишава от 
право на домакинство на проява от такъв ранг за срок от една година. 

Чл.8.11 Отбор, лишен от право на домакинство, се задължава да играе домакинските 

си срещи в друго населено място на разстояние най-малко 50 км възможно по 
посока на противника му в съответната среща/и/. По споразумение с 
гостуващия отбор срещата може да се играе и на по-малко разстояние. 

Чл.8.12 Хандбалните клубове се задължават ежегодно до 01 септември, както и при 

всяка текуща промяна на долупосочените данни, в писмен вид да 
информират БФХ за: 

- точен адрес, пощенски код, населено място; 
- телефон, факс, мобилен телефон за спешна връзка, e-mail; 
- банкова сметка – IBAN, BIC на ХК; 
- трите имена на президента на ХК и адресните му данни; 
- лице за контакти – телефон, факс, мобилен телефон, e-mail; 
- адрес, телефон и факс на спортния обект, на който играе срещите си; 

В противен случай на клуба се налага глоба (виж Нар. – чл.12.8). 

чл.8.12.1 Ежегодно - в срок до 31 октомври ХК са задължени да представят в ЗСХ 
актуално състояние на клуба. 

 

Чл.9  НАГРАДИ 

Чл.9.1 Класиралите се на първите три места отбори в  Държавното първенство се 

награждават с купи и грамоти, като класиралият се на първо място отбор се 
обявява за Държавен шампион. Отборите класирали се на 4-8 място се 
награждават с грамоти. 

Чл.9.2 Състезателите от отборите, класирали се на първите три места в държавните 

първенства се награждават с медали от определената степен - златни, 
сребърни, бронзови. 

Чл.9.3 Класиралият се на първо място отбор в съответната „Б” РХГ се награждава с 

купа и флагче. 

Чл.9.4 Класиралият се на първо място отбор по спортсменство („феър-плей”) в 

Държавното първенство се награждава с купа. 
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Чл.9.5  В ДП за подрастващи, награждават се със специални награди-плакети: 

чл.9.5.1  Голмайстор; 

чл.9.5.2  Най-добър вратар; 

чл.9.5.3  Най-полезен състезател; 

чл.9.5.4  Най-добър защитник; 

чл.9.5.5 Отбор на звездите – най-добри състезатели по постове се награждават със 
специални награди. 

Чл.9.6 Домакина на Държавния финал е длъжен да осигури индивидуална награда 

за всеки състезател, включен в „Идеална седмица” на съответното 
първенство. 

Чл.9.7 Победителите в националните купи се обявяват за носители на съответния 

трофей и се награждава със специална купа, вторият и третият отбор – с 
плакети, а класиралите се до 8 място – с грамоти. Състезателите и 
официалните лица на първите три отбора в националните купи получават 
златни, сребърни и бронзови медали.  

Чл.9.8  Право на организатора на състезанието е да определи и други награди.  

    

Чл.10 УЧАСТИЕ  В  ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛУБНИ ТУРНИРИ 

Чл. 10.1 (изменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) Българските отбори, 

класирали се на призови места добиват право на участие в турнирите на EHF 
(Шампионската лига, Европейска лига, Европейска купа). Разпределението 

на отборите се прави от EHF и е според класирането им в съответното 
национално първенство. 

 
Чл.10.2 Ежегодно, БФ Хандбал утвърждава участниците в европейските клубни 

турнири и прави необходимата принципна заявка пред EHF. 

  Чл.11  ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл.11.1 Ако съгласно състезателния правилник екипите на двата отбора в дадена 

среща не се различават контрастно, то право да избира екип е на отбора 
записан на първо място в програмата и протокола на срещата (отбор “А”). 

Чл.11.2 Преди и по време на срещите, отборите нямат право да използват поздрави, 

които съдържат политически, религиозни или етнически елементи или 
обиждат противника. Към неспазилите изискванията на този член се прилагат 
строги дисциплинарни санкции. 

чл.11.2.1 Преди започване и след завършване на дадена среща, под контрола на 
съдиите, отборите се поздравяват. 
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чл.11.2.2 Преди началото на всяка среща информаторът представя състезателите, 
официалните лица, съдиите и делегата.   

 Начинът за представяне на отборите трябва да е еднакъв за двата тима.  
 

Чл.11.3 При провеждане на състезания на съдийската маса и скамейките в зоната на 

смяна имат право да седят: 

чл.11.3.1 (изменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) На съдийската маса делегатът 

на БФХ, времеизмервач и секретар. Същите трябва да заемат местата си най-
късно 40 минути преди началото на срещата. Отборните листи трябва да 
бъдат представени на съдийската маса най-късно 60 мин. преди началото на 
срещата. Протоколът за срещата трябва да бъде изготвен най-късно 20 
минути преди началото на срещата.  

чл.11.3.2 (изменен – Решение на УС от 30.07.2021год.) На скамейките на отборите в 

зоната за смяна – състезатели и официални лица включени в протокола за 
срещата, от които официалните лица (до четири на брой) трябва да 
притежават баджове А, В, С и D. 

Официалните лица на всеки отбор трябва да бъдат облечени по еднакъв 
начин, в цвят – различен от основния цвят на полевите състезатели на 
противниковия отбор. 

чл.11.3.3 Неупоменатите по-горе служебни и други лица трябва да се намират извън 
зоната за смяна, на разстояние най-малко 2 метра от очертанията на 
игрището. 

чл.11.3.4 Зоните за смяна са с широчина 2 м и дължина 11 м  . Пейките за отборите се 
намират на 3,5 метра от централната линия. Ако се използват столове - 
първият стол трябва също да отстои на 3.5 м от средната линия. 
Пред пейките (столовете) не могат да бъдат поставяни никакви предмети (на 

най-малко 8 метра от централната линия)   
Позволено е само на едно официално лице от отбор да стои прав или да се 
движи през цялото игрално време в т.нар. „зона на треньора”. 

Чл.11.4 Делегатът на БФХ има право и е задължен да прилага всички разпоредби на 

БФ Хандбал в съгласие със Състезателния правилник, Правилника за 
спортно-състезателна дейност, Наредбата и Дисциплинарния правилник на 
БФ Хандбал и разрешават възникналите въпроси на място. 

чл.11.4.1 (нов – Решение на УС от 30.07.2021год.) Облеклото и екипите на отборите 

трябва да отговарят на Състезателния правилник. При неизпълнение, клубът 
се санкционира съгласно ДП. 

Чл.11.5 Задължително изискване е в спортните зали на видни места да бъдат 

поставени табели и знаци „ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО!”. 

чл.11.5.1 Забранява се тютюнопушеното от длъжностни и официални лица в зоната за 
смяна при провеждането на хандбални срещи на открити спортни площадки. 
Нарушителите се санкционират съгласно Наредбата на БФХ. 

Чл.11.6 Ако една среща се прекъсне по обективни причини (влошаване на 

атмосферните условия, спиране на ел. ток и др.) и няма възможност да се 
доиграе до 2 часа след прекъсването й, се процедира както следва: 
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чл.11.6.1 Ако срещата е прекъсната през първото полувреме – преиграва се изцяло на 
следващия ден преди останалите срещи. 

чл.11.6.2 Ако срещата е прекъсната през второто полувреме доиграва се на следващия 
ден преди останалите срещи. 

Чл.11.7. При турнири, когато има решение на съответния орган за преиграване на 

дадена среща,  то това става на следващия ден преди останалите срещи. 

Чл.11.8 Когато 15 минути след определения начален час за започване на дадена 

среща или турнир не се явят съдии от назначения наряд, се постъпва по 
следния начин: 

чл.11.8.1 Ако се яви само един от назначените съдии и не присъства друг съдия от 
назначените за турнира, то същия сам ръководи срещата. 

чл.11.8.2 Ако не се явят и двамата назначени съдии и не присъстват други от 
назначените за турнира, срещата се ръководи от правоспособни местни 
съдии от най-висока категория, назначени от делегата на БФХ. 

чл.11.8.3 Ако не присъства делегата на дадена среща, то неговите функции се поемат 
от първоназначения съдия. 

чл.11.8.4 Ако не се яви целия съдийски наряд и няма постигнато взаимно съгласие за 
провеждане на срещата (турнира) същата се пренасрочва за същия час на 
следващия ден, като домакинът на проявата трябва да уведоми БФ Хандбал, 
СТК и  НСКХ за назначаване на делегат и съдии. 

Чл.11.8.5 Не се разрешава делегатът да ръководи срещи от календара на БФХ (ЗСХ). 

Чл.11.9 Съдиите и делегатите могат да използват електронни съоръжения  за 

вътрешна комуникация. Разрешението и правилата за нейното използване се 
определя от БФХ. 

Чл.11.10 Делегатът на БФХ е задължен непосредствено след завършване на дадената 

среща (турнир) да уведоми БФХ (по допълнително указан начин) за 
резултата/ите, както и за особените прояви по време на състезанието. До 
края на първия работен ден след срещата (турнира) делегатът изпраща по 
факс /02 9861516/ или по електронната поща (e-mail: bfh@abv.bg) 

протокола/ите и класирането (ако проявата е в турнирен формат). Доклада от 
срещата се изпраща в случай, че има наказание, забележка или някаква 
допълнителна проява, която се нуждае от допълнително разглеждане. Всички 
документи от срещите/турнирите (протокол от срещата, протокол за 
наблюдение на съдийството, доклад и др.) се изпращат по пощенски път на 
адрес, допълнително указан от БФ Хандбал. 

Чл.11.11 Ако по време на провеждането на състезание по хандбал, гостуващия отбор 

нанесе материални щети (игрище, съблекални, хотел и др.), то същия го 
възстановява в пълен размер. 
Установяването на такива действия става с протокол подписан от делегата на 
БФХ, представител на потърпевшата страна и представител на назначената 
охрана. 
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Чл.12 ПРАВО НА РЕКЛАМИ 

Чл.12.1 Поставянето на реклами около игралното поле е допустимо в случай, че те 

отстоят на разстояние най-малко 2 метра от очертанията на игрището. 

Чл.12.2 По време на състезания по хандбал, състезателите, треньорите и 

официалните лица от представителните отбори на клубовете имат право да 
носят реклами върху спортните и тренировъчните си облекла. 

чл.12.2.1 Рекламите върху състезателното облекло не трябва да пречат на 
четливостта на състезателния номер на фланелката. 

чл.12.2.2 Фирмените имена и марки на производителя не се считат за реклама, при 
условие, че не са по-големи от 3,5 см. 

Чл.12.3 Разрешава се на съдиите и съдийския апарат да поставят реклами върху 

облеклата си, но само за състезания от вътрешния спортен календар. 

Чл.12.4 Рекламите не трябва да имат политически, религиозен, расистки или 

идеологически характер. 

Чл.12.5  Не се разрешава рекламиране на алкохол, цигари и опиати. 

 

Чл.13  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл.13.1 Настоящият Правилник е утвърден от Управителния съвет на БФХ на 30 юли 

2021 година като отменя всички издадени досега правилници и решения за 
спортно-състезателна дейност и е в тясна връзка с Правилника за 
състезателни права и членство, Трансферния правилник на БФ Хандбал и 
Наредба № 8 за медицинските прегледи.  

чл.13.1.1  Наредбата на БФХ за провеждане на държавните първенства и турнири 
конкретизира и прилага изискванията на настоящия Правилник за 
съответната спортно-състезателна година.  

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ИЛИ АБРЕВИАТУРИ 

БФХ    - Българска федерация хандбал 

ВСК    - Вътрешен спортен календар 

Ж 10,11,12,14,16,19  - женски пол и възраст 

ЗМК    - Зонална методическа комисия 

ЗС    - Зонален съвет 

ЗСХ    - Зонален съюз по хандбал 

Ж 10,11,12,14,16,19  - мъжки пол и възраст 

МВР    - Министерство на вътрешните работи 

МС    - Министерски съвет 

ММС    - Министерство на младежта 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 

РХГ    - Републиканска хандбална група 
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СПХ    - Състезателен правилник по хандбал 

СТК    - Спортно-техническа комисия 

Състезател   - Лице, което тренира и играе хандбал, независимо от пола му  

ТМК    - Треньорско-методическа комисия при БФХ 

ТП    - Трансферен правилник 

УС    - Управителен съвет 

ХК    - Хандбален клуб 

DVD    - Цифров видео диск 

EHF    - Европейска федерация по хандбал 

EHF СhL    - Шампионска лига 

EHF European League  - Европейска лига  

ЕHF European Cup  - Европейска купа  

e-mail    - Електронна поща 

IHF    - Международна федерация по хандбал 

 

 

 

 


