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І. СТРУКТУРА НА НСКХ 

 

Чл.1. Настоящият правилник урежда структурата, дейността и финансирането на  

Националната съдийска колегия по хандбал /НСКХ/.  

Чл.2.   НСКХ е структурна и организационна единица с клонове и нива на хандбала в 

Република България. Тя е постоянна комисия към Българската федерация по хандбал /БФХ/ 

съгласно нейния Устав и функционира в непосредствена връзка с всички органи на 

управление на федерацията, подчинявайки дейността си на утвърдените нормативни 

документи. 

Чл.3. НСКХ има свои символи, емблема и значка. 

Чл.4. Участието в НСКХ е доброволно в съответствие с действащите нормативни уредби на 

БФ Хандбал и държавата. Членове на НСКХ могат да бъдат настоящи и бивши съдии и 

делегати по хандбал, както и такива по плажен хандбал.   

Чл.5.  НСКХ формира следните подструктури: 

5.1. Зонални съдийски колегии по хандбал /ЗСКХ/ в Зоналните съюзи по хандбал /ЗСХ/ - 

клонове на БФХ - „Витоша”, „Мизия”, Тракия” и „Черно море”.  

5.2. (Изменен - Решение на УС от 30.07.2021) Регионални съдийски колегии по хандбал с 

не по-малко от 5/пет/ члена  /РСКХ/. 

Чл.6.  Председателят на НСКХ се назначава от УС на БФХ. По негово предложение УС на 

БФХ утвърждава членовете на комисията, както и председателите на ЗСКХ.  

Чл.7. По предложение на председателите на ЗСКХ, НСКХ утвърждава членовете на ЗСКХ и 

председателите и членовете на РСКХ. 

Чл.8. Всички ЗСКХ и РСКХ водят редовен организационен живот и изпълняват спортно-

техническите задания и документация по указания на НСКХ. 

 

ІІ.  РЪКОВОДСТВО НА НСКХ 

 

Чл.9.  Цялостната дейност на НСКХ в страната се ръководи от комисия, която е в състав от 3 

до 7 члена:  

  - председател на НСКХ; 

            - до шест члена. 

9.1 Всеки един от членовете отговаря за дадено направление.  

9.2 НСКХ избира секретар на комисията, който може да не е член на НСКХ. В този случай 

той няма право на глас. 

Чл.10. (Изменен - Решение на УС от 30.07.2021) Всеки един от председателите на ЗСКХ е 

необходимо освен да отговаря за дейността на съдиите и делегатите в съответния ЗСХ, да 

докладва при необходимост пред НСКХ за дейността си най-малко 2 пъти годишно. НСКХ 

може да поиска и допълнителен доклад от ЗСКХ.  

Чл.11. (Изменен - Решение на УС от 30.07.2021) НСКХ заседава (присъствено или онлайн)  

най-малко 4 пъти годишно. Заседанията на  НСКХ се провеждат при предварително огласен 

дневен ред. В заседанията с право на съвещателен глас могат да участват Президента и 

членове на УС на БФХ, както и поканени други председатели на комисии към БФХ.  

Чл.12. Заседанието е редовно, ако са взели участие най-малко 50% от членовете на НСКХ. 

Решения могат да се вземат и при използване на технически средства. Докладващите внасят 

своя материал в писмен вид, но не по-късно от 7 дни преди заседанието. С писмено 

подготвен материал се взема участие и в точка „Организационни” или „Разни”.  

Чл.13. Право на председателя на НСКХ е да определя кои от точките ще се разглеждат с 

предимство на дадено заседание или кои от тях могат да бъдат отложени за друго заседание. 

Чл.14. Членовете на НСКХ работят равнопоставено по всички проблеми и задачи, като 

вземат решенията си с обикновено мнозинство. Ако за дадено решение гласовете са равни, 

валидно е това, за което е гласувал председателят на НСКХ.         

Чл.15. Работата и решенията в заседанията на НСКХ се протоколират от секретаря на 

комисията. След подписване на протокола от председателя, решенията се публикуват в 

бюлетина или официалния сайт на БФХ.           
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Чл.16. Несъгласие с взето решение може да се обжалва до УС на БФХ, в съответствие с 

нормативните й документи. 

Чл.17. Дейността на зоналните съдийски колегии (ЗСКХ) се осъществява от ръководства в 

състав от 1 до 3 члена: 

 - председател на ЗСКХ; 

 - до два члена. 

Чл.18. Дейността на регионалните съдийски колегии (РСКХ) се осъществява от ръководства 

в състав от 1 до 3 члена: 

 - председател на РСКХ; 

 - до два члена. 

Чл.19. В зависимост от приоритетите на дейностите – текущи или постоянни, НСКХ може да 

създава под-комисии за реализиране на определени задачи. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТ 

 

Чл.20. (Изменен - Решение на УС от 30.07.2021) Целта на НСКХ е осигуряването на 

компетентно и обективно съдийство на всички състезания по Хандбал. Постоянен стремеж 

на НСКХ е внедряването на прогресивния опит в областта на съдийството чрез поддържане 

на системни контакти с ИХФ и ЕХФ. 

Чл.21. НСКХ осъществява своята дейност чрез изпълнението на следните задачи: 

21.1. Участва в разработването на програмите от вътрешния спортен календар /ВСК/;  

21.2. Изготвя  назначения на съдии и делегати за обслужване на ВСК; 

21.3. Участва в изготвянето или съгласува  назначенията на съдии и  делегати за обслужване 

на международни срещи и турнири у нас или в чужбина, организирани от БФХ или други 

хандбални клубове или федерации, с цел подготовка и квалификация на млади перспективни 

съдии/делегати; 

21.4. Подпомага методически своите структурни единици; 

21.5. Разработва демографски характеристики на съдиите и делегатите по ЗХС; 

21.6. Изготвя програми и осигурява технически средства за обучение и подготовка на нови 

съдии, делегати, секретари и времеизмервачи, с цел повишаване квалификацията на 

участниците обслужващи състезания от ВСК; 

21.7. Участва в разработването на документи на БФХ, отнасящи се за дейността на съдиите и 

делегатите; 

21.8. Разработва документи, методики, тестове, указания и критерии, касаещи дейността й; 

21.9. Разпределя съдиите и делегатите по групи съобразно тяхната квалификация, подготовка 

и стаж, като осигурява приемственост на състезателен принцип; 

21.10.  Предлага за утвърждаване от УС на БФХ: 

 - съдиите с лиценз на ЕХФ; 

  - делегатите и съдиите по плажен хандбал на ЕХФ; 

- кандидатите за съдии на ЕХФ; 

- кандидатите за  съдии по плажен хандбал на ЕХФ; 

- съдиите, които да участват в програмата за млади съдии на ЕХФ. 

21.11. Следи за представянето на нашите съдии и делегати в проявите на ИХФ и ЕХФ,  като 

го прави достояние чрез бюлетина или официалния сайт на БФХ; 

21.12. Контролира текущата теоретическа и физическа подготовка на  съдиите, както и 

теоретичната подготовка на делегатите;  

21.13. Предлага за наказание съдии и делегати, нарушили Състезателния правилник, 

нормативните документи на БФХ или правно-етичните норми;   

21.14. Следи развитието на хандбала у нас и в чужбина, като осигурява информация за 

съвременните тенденции в техниката и тактиката на играта, както и на свързаните с тях 

изисквания към съдиите и делегатите; 

21.15. Разработва план-сметки и осигурява необходимите финансови средства за реализиране 

на дейността си; 
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21.16. Участва в разработването на корекции на нормативните документи на Федерацията и 

ги представя пред УС на БФХ. 

21.17. Организира семинари.   

Чл.22.  Взаимодействието и взаимоотношенията на НСКХ с другите структурни единици на 

БФХ се урежда в колегиален диалог на базата на Състезателния правилник и действащите 

нормативни документи на БФХ. 

Чл.23. НСКХ изпълнява решенията на УС на БФХ по всички въпроси целящи развитието на 

хандбала. 

Чл.24. Дейността си НСКХ отчита пред: 

24.1. Общото събрание на БФХ; 

24.2. УС на БФХ – текущо; 

Чл.25. Отговорността при осъществяване дейността на НСКХ се определя от настоящия 

Устройствен правилник и нейни носители са: 

25.1. Председателят на НСКХ; 

25.2. Членовете на НСКХ; 

25.3. Председателите и членовете на ЗСКХ и РСКХ. 
 

                                                ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл.26. По принцип дейността на НСКХ се финансира от бюджета на БФХ. Председателят на 

НСКХ подготвя и предлага за утвърждаване от УС на БФХ списък на необходимите средства 

по направления. Колегията набавя допълнителни средства от членски внос, такса участие в 

семинари, спонсорство и рекламодатели.  

Чл.27.  Финансови средства  НСКХ  разходва по следните направления: 

27.1. Подпомагане и провеждане обучение на съдии и делегати, вкл. командировъчни 

разходи (дневни, пътни, нощувка) за участващите лектори в организирани от НСКХ 

семинари; 

27.2. Закупуване технически средства и пособия, необходими за дейността на Колегията;  

27.3. Подготовка и отпечатване на методически материали и други документи на НСКХ; 

27.4. Изработване екипировка на съдиите и делегатите, отличителни знаци и символи на 

НСКХ; 

27.5. Честване кръгли годишнини на съдии, делегати и деятели на хандбала; 

27.6. Участие в международни форуми и командировка на съдии, делегати или членове на 

НСКХ; 

27.7. Закупуване сувенири на представители на ИХФ, ЕХФ или други федерации участващи 

в провеждани у нас мероприятия; 

27.8. Други текущи разходи. 

Чл.28.  НСКХ изготвя финансови отчети и се отчита пред УС на БФХ, съгласно Закона за 

счетоводството. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

   

Чл.29. Правата и задълженията на съдиите и делегатите по хандбал в Република България са 

формулирани в: 

- Правилник за статута и дейността на съдията; 

- Правилник за дейността делегата; 

- Нормативните документи на БФХ. 

Чл.30. За неупоменати в настоящия Устройствен правилник случаи важат съответните 

текстове от Устава и нормативните документи на БФХ, третиращи тези въпроси. 

 

 

 

Настоящият Устройствен правилник на НСХК е утвърден с 

Решение на УС на БФХ на 30.07.2021 година.       


