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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящият Дисциплинарен правилник (ДП) определя вътрешните норми на БФХ за 
дисциплинарните нарушения), видовете, минималните и максималните размери на 
дисциплинарните наказания, реда, правилата и процедурите за налагане на 
наказанията  и изпълнението им. 

чл.1.1. С настоящия ДП се уреждат дейността, правата и задълженията на 
Дисциплинарната комисия. 

Чл.2. Предназначението на  ДП е да способства спазването на състезателните правила и 
нормативните  документи на БФХ от всички състезатели, официални, длъжностни, 
лицензирани и други лица. 

Чл.3. Санкциите, предвидени в ДП са насочени към създаване на по-добри условия за 
изпълнение изискванията на Правилника за спортно състезателна дейност (ПССД), 
Наредбата за републикански първенства и турнири по хандбал, Правилника за 
състезателните права на хандбалистите (ПСПХ), Трансферния  правилник (ТП), 
Статута за правата и задълженията на националните състезатели по хандбал, 
Статута на спортния съдия в Република България и Наредбата за реда и начина за 
изразходване на средствата при организиране на учебно-тренировъчната и 
състезателна дейност. 

Чл.4. ДП предвижда санкции за състезатели, официални лица, длъжностни лица на БФХ,  
лицензирани и други длъжностни лица, извършили дисциплинарно нарушение 
преди, по време и след състезанията по хандбал. 

чл.4.1 ДП предвижда санкции и за хандбални клубове – членове на БФХ,  които се налагат 
за нарушения, извършени от зрители, както и за нарушения на изискванията на 
Наредбата за държавните първенства и турнири и на Правилника за спортно-
състезателна дейност. 

Чл.5 По смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник: 

 Лицензирани лица са всички лица картотекирани в БФХ (ръководители, 
треньори и състезатели, съдии и делегати и др.). 

 Официални лица са тези лицензирани или други длъжностни лица, а именно: 
ръководители на отбори, треньори, методисти, медицински лица, записани в 
протокола на мача. 

 Длъжностни лица на БФХ са тези лицензирани или други длъжностни лица, 
а именно: 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. 

 Други длъжностни лица са всички, които заемат длъжност в структурите на 
БФХ или ХК (президенти/председатели на БФХ/ХК, служители в БФХ/ХК съгласно 
облигационен договор или на обществени начала и др). 
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 ІІ. РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ 
НАРУШЕНИЯ И НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ 
НАКАЗАНИЯ 

 А. ОРГАНИ 

Чл.6. Прилагането на настоящия ДП  се извършва от Дисциплинарната комисия (ДК) на 
БФХ, освен ако е предвидено друго в настоящия правилник.  
Дисциплинарнонаказващият орган установява извършването на дисциплинарните 
нарушения по реда на настоящия правилник и налага предвидените по-долу 
дисциплинарни наказания. 

чл.6.1. Наказанието на националните състезатели за провинения в националния отбор се 
налагат от ДК на БФХ по предложение на ТМК. 

чл.6.1.1. Наказания на съдии и делегати със статут EHF/IHF се налагат с решение на УС на 
БФХ и важат в международен аспект. 

чл.6.1.2 Дисциплинарното производство за нарушения, извършени от член на ДК, се 
образува пред УС на БФХ, който установява извършването на дисциплинарно 
нарушение и налага дисциплинарно наказание. 

чл.6.2. ДП е задължителен нормативен документ за ЗСХ. Прилагането на ДП при 
провеждането на „Б“ РХГ и зоналните първенства за подрастващи се осъществява 
от ДК на съответния ЗСХ (зонални ДК).  

чл.6.3. При необходимост от вземане на решения за реализиране на дисциплинарна 
отговорност за нарушения, извършени при провеждане на турнирни състезания, 
делегатът на БФХ е задължен да прилага всички разпоредби на ДП и 
Нормативните документи към БФХ (Наредби и Правилници и др.). В такива случаи, 
делегатът на турнира налага дисциплинарните наказания съгласно ДП, като за 
това уведомява писмено официално лице от ХК, от който е наказаното официално 
лице или състезател. Делегатът носи дисциплинарна отговорност при неправилно 
наложено/и наказание/я. 

чл. 6.4. При започване на дисциплинарно производство дисциплинарнонаказващият орган 
е длъжен да поиска писмени обяснения от уличеното лице, след което да го покани 
за изслушване преди вземане на решение по случая.. При започване на 
дисциплинарно производство дисциплинарнонаказваният орган има право да спре 
правата на уличеното лице до произнасянето по случая, но за не-повече от 3 
месеца. 

Чл.6.5. В случаите, когато е образувано досъдебно производство за деяние, което 
представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на този правилник, органът, 
който налага дисциплинарното наказание, има право да спре правата на уличеното 
лице до произнасянето на компетентните органи. 
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Чл.6.6. Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание не е 
наложено в продължение на една година от извършване на нарушението, както и 
при смърт на извършителя. 

 Б. ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 

Чл. 7. УС определя броя на членовете на ДК и избира Председателя и останалите 
членове на ДК с мандат, съответстващ на мандата на УС. При изтичане на мандата 
ДК продължава дейността си до избирането на друг състав на комисията. 

чл. 7.1. Членовете на ДК могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

чл. 7.2. ДК осъществява дейността си по реда на настоящия правилник. 

чл. 7.3. Заседанията на ДК се провеждат задължително два дни след приключване на 
състезанията от календара на БФХ (кръг от „А“ РХГ, купа „България“, Държавен 
финал). Заседания на ДК могат да бъдат свикани по всяко друго време от 
Председателя на ДК, а при негово отсъствие – от друг член на ДК, определен с 
решение на комисията. 

чл. 7.4. Заседанията на ДК се ръководят от Председателя на комисията, а в негово 
отсъствие – от друг член на комисията, определен с решение на комисията. 

чл. 7.5. ДК  може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината 
от членовете й. 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. Гласуванията на това 
лице се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на ДК 

чл. 7.6. Заседанията на ДК са закрити и на тях могат да присъстват лица, които не са 
членове на ДК, само по решение на комисията. 

чл. 7.7.  За заседанията на ДК се водят протоколи, които се подписват от всички 
присъствали    членове на ДК и от протоколчика, ако той не е член на комисията. 

чл. 7.8.  Решенията на ДК  се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите 
членове и трябва да бъдат мотивирани. При равенство на гласовете решаващ е 
гласа на Председателя на ДК.  

Приетите решения се отразяват  в протоколите от заседанията на ДК. 

чл. 7.9.  Решенията на ДК се публикуват в бюлетина на БФХ и/или на сайта на БФХ. 

Чл. 8. Извършването на дисциплинарно нарушение се установява въз основа на 
записаното в протокола на срещата, доклада на назначения представител на БФХ, 
делегата на БФХ, съдиите, член на ДК и/или видеозапис, както и по своя преценка 
ДК може да изиска и събира и други доказателства. 
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Чл. 9. ДК образува дисциплинарно производство при писмен доклад на назначения 
представител на БФХ, делегат, съдия или друго длъжностно лице на БФХ, както и 
при писмено съобщение за извършено нарушение подадено от ХК,  лицензирано 
или друго длъжностно лице (включително контестация или жалба), в което се 
съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение, по 
възможност придружено с видеоматериал. ДК е длъжна, преди да се произнесе с 
решение по казуса, да изиска,  разгледа и обсъди в мотивите на решението 
видеоматериала от инцидента.  

Анонимни сигнали не се разглеждат. 
 
чл. 9.1 Всеки от двата отбора, участващи в хандбална среща, който смята че е потърпевш, 

може да сезира ДК и да поиска констатирането на извършено дисциплинарно 
нарушение, което не е санкционирано от длъжностните лица на срещата, както и за 
него да бъде наложено дисциплинарно наказание.  

чл. 9.2 За разглеждане на жалба за дисциплинарно нарушение, подадена от ХК, следва да 
се внесе такса в полза на БФХ в размер, посочен в Наредбата за съответната 
спортно-състезателна година. 

 

  В. УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 10. Връчването на уведомления, призовки и съобщения на хандбални клубове, 
състезатели, лицензирани и други длъжностни лица, които заемат длъжност или 
изпълняват функции в ХК се счита за редовно, ако е извършено на представения 
на БФХ официален електронен адрес на ХК, както в бюлетина и/или сайта на БФХ. 

 

  Г. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА 

Чл. 11. Наложените самостоятелно и без кумулация с друго наказание глоби или 
имуществени санкции,  следва да бъдат платени в срок до 1 месец от налагането 
им. Глобите се заплащат по следната банкова сметка на БФХ: 

 в лева    - Обединена Българска Банка 

    IBAN:  BG48UBBS88881000117742 

    BIC:    UBBS BGSF 

В случай, че глобите не бъдат платени в посочения по – горе срок, то се процедира 
по реда на чл. 11.2. 

чл. 11.1. Наложени на ХК имуществени санкции, неплатени в срока по чл. 11 се удържат от 
депозита – вноска на ХК. Ако сумата на депозита не е достатъчна за покриване 
размера на имуществената санкция, ХК не се допуска до участие за следващата 
спортно – състезателна година до пълното изплащане на посочените  задължения.  
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чл. 11.2. Клубовете са отговорни за своите състезатели, треньори, лицензирани лица и 
привърженици и отговарят солидарно за наложеното наказание.  

 Когато състезател или официално лице е наказан и с изплащане на глоба, ако до 
изтичане на срока на другото наложено наказание глобата не е платена, се 
процедира, както следва: 

 а) състезателят или официалното лице автоматично губят правата си до момента 
на изплащане на глобата 

 б) паричната глоба се удържа от депозита-вноска на хандбалния клуб. 

чл. 11.3. Дисквалифицираният или изтърпяващ наказанието си треньор или официално 
лице следва да заеме такова място в залата (игрището), откъдето не може да 
влияе на играта на отбора си. 

чл. 11.4. Ако срокът на наложено наказание изтича след края на спортно-състезателната 
година, то изтърпяването му продължава и в следващата, без да се зачитат 
месеците, в които няма официални състезания от спортния календар на БФХ.  

чл.11.5 Наказания, наложени по време на състезания по плажен хандбал на БФХ, следва 
да се изтърпят само на състезания от спортния му календар. Следователно 
наказания, наложени по време на състезания по хандбал в зала, не могат да бъдат 
изтърпени по време на състезания по плажен хандбал. 

чл. 12.  Решенията на Дисциплинарната комисия подлежат на обжалване пред 
Управителния съвет на БФХ в 7 (седем) дневен срок от деня на съобщаване на 
решението. 

чл.12.1. Решенията на Зоналните дисциплинарни комисии се обжалват пред 
Дисциплинарната комисия на БФХ в 7 (седем) – дневен срок от деня на 
съобщаване на решението. УС на БФХ разглежда жалби срещу решенията на 
Дисциплинарната комисия на БФХ като въззивна (втора) инстанция. Жалбите са 
допустими, ако са подадени в 7 (седем) – дневен срок от деня на съобщаване 
решението на Дисциплинарната комисия на БФХ. чл.12.2. Подаването на жалба 
не спира изпълнението на наложените санкции. 

 
 

 ІІІ. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

Чл.13. По смисъла на този Дисциплинарен правилник  видовете нарушения са следните: 

 повтарящи се неспортсменски прояви, апострофиране на съдиите, груба игра;  

 обида - обидни думи, заплахи, неприлични жестове; 

 опит за саморазправа - побутване, държане за ръката или екипа и провокация    

(симулация) за саморазправа; 
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 саморазправа - употреба на физическа сила, удряне, ритане, наплюване; 

 саморазправа,  довела до телесни повреди. 

 нарушения, извършени от треньори в спортно-състезателния процес 

 уронване престижа на БФХ;  

 други нарушения на Етичния кодекс на БФХ; 

 нарушения на вътрешните нормативни актове на БФХ, ЕХФ и ИХФ; 

чл.13.1. ХК носят отговорност за поведението на своите привърженици и зрители и за 
допуснати нарушения на реда и сигурността преди, по време и след състезание 
могат да бъдат обект на дисциплинарни наказания.  

чл.13.2. Клубът – домакин е отговорен за реда и сигурността в залата /игрището 60 минути 
преди срещата, по време на срещата и 90 минути след края й.  

Чл.14. На физически лица се налагат следните наказания: 

 предупреждение; 

 порицание; 

 отнемане право за участие в срещи за определен период или завинаги; 

 отнемане на право (лишаване от право) да използува своята функция за 

определен период от време или завинаги; 

 забрана за заемане на длъжност в структурите на БФХ; 

 отнемане на лиценз; 

 глоба. 

Чл.15. На ХК се налагат следните наказания: 

 предупреждение; 

 порицание; 

 лишаване от домакинство; 

 дисквалифициране. 

 имуществена санкция. 

Чл.16. Наказанията, предвидени в разпоредбите на от чл. 17 до чл. 53 от настоящия 
правилник, могат да бъдат налагани за извършени дисциплинарни нарушения и 
извън изрично посочените в тези разпоредби, като се вземат предвид формата на 
вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на 
нарушението, подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи отговорността 
обстоятелства. 
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чл. 17.    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

чл. 17.1 Получил директна дисквалификация за нарушения на правилата по Правило 8:5 от 

Състезателния правилник по хандбал. 

чл. 18.    ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДНА СРЕЩА И ГЛОБА 50 ЛВ 

чл. 18.1 Получил директна дисквалификация за нарушения на правилата по Правило 8:9 от 
Състезателния правилник по хандбал. 

чл. 18.2 Наказан за втори път по чл.17 

чл.19. (изменен)  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ДО ТРИ СРЕЩИ И ГЛОБА ОТ 200 ДО 300 ЛВ 

чл.19.1 Получил директна дисквалификация за нарушения на правилата по Правило 8:6 и 
Правило 8:10 от Състезателния правилник по хандбал.    

чл.19.2 Наказан за втори път по чл.18 

чл.20.   ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ПЕТ СРЕЩИ И ГЛОБА ОТ 500 ДО 800 ЛВ 

чл.20.1  Саморазправа със състезател или официално лице и в последствие е установено, 
че потърпевшият е получил телесни повреди. 

чл.20.2  Саморазправа с длъжностно лице. 

чл.20.3 Наказан за втори и всеки следващ път по чл.19. 

чл.21.  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДНА ГОДИНА (ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА) И ГЛОБА 
ОТ 800 ДО 1000 ЛВ 

чл.21.1  Саморазправа с длъжностно лице, довела до телесни повреди. 

чл.21.2  Саморазправа с член на УС на БФХ.  

Чл.21.3 Наказан за втори път по чл.20.1 или ч. 20.2 

чл.22.   ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА ЗАВИНАГИ 

чл.22.1  Уговаря резултата на дадена среща. 

чл.22.2  Саморазправа с член на УС на БФХ довела до телесни повреди.  

чл.22.3 Наказан за втори път по чл.21. 
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чл.23 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

чл.23.1  Не представи изискващите се от Правилника за спортно-състезателна дейност 
документи. 

чл.23.2  Наказан с официално предупреждение за неспортсменско поведение по време на 
среща. 

чл. 24 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА РЪКОВОДИ ОТБОРА СИ ЕДНА СРЕЩА И ГЛОБА 100 
ЛВ 

чл.24.1 Получил 2-минутно отстраняване и/или дисквалификация за неспортсменско 
поведение по време на среща. 

чл.24.2  С действията си подтиква отбора си към груба игра, с което създава условия за 
дисциплинарни нарушения от състезателите.  

чл.24.3   Наказан за трети път по чл.23. 

чл. 25 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА РЪКОВОДИ ОТБОРА СИ ДВЕ СРЕЩИ И ГЛОБА 200 
ЛВ 

чл.25.1   Опит за саморазправа със състезател, официално лице или зрител.  

чл.25.2   Направил опит да подведе длъжностните лица на срещата, включително и 
дежурния лекар, с нередовни документи или нередовен състезател.   

чл.25.3 Като редовно картотекирано лице нанася обида на длъжностно лице, член на 
постоянните комисии към БФХ или член на УС на БФХ по време на състезание от 
официалния календар на БФХ и ЗХС, независимо от това дали фигурира в 
протокола на срещата. 

чл.25.4 Наказан за втори път по чл.24. 

чл.26 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА РЪКОВОДИ ОТБОРА СИ ТРИ СРЕЩИ И ГЛОБА 300 
ЛВ 

чл.26.1 Получил директна дисквалификация за нарушения на правилата по Правило 8:10 
от Състезателния правилник по хандбал. 

чл.26.2 Наказан за втори път по чл.25. 

чл. 27   ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА РЪКОВОДИ ОТБОРА СИ ПЕТ СРЕЩИ И ГЛОБА ОТ 
500 ДО 800 ЛВ 

чл.27.1 Саморазправа с длъжностно лице или член на УС на БФХ. 

чл.27.2 Саморазправа със състезател или официално лице, довело до телесни  повреди.  

чл.27.3 С поведението си на терена, оставя отбора си умишлено да опорочи срещата и тя 
да загуби спортния си характер.     
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чл.27.4 Влиза в саморазправа с публиката. 

чл.27.5 Наказан за втори път по чл.26. 

чл.28.  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА РЪКОВОДИ ОТБОРА СИ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ 

МЕСЕЦА ДО ЕДНА ГОДИНА И ГЛОБА ОТ 800 ДО 1000 ЛВ 

чл.28.1 Саморазправа с длъжностно лице или член на УС на БФХ, довела до телесни 

повреди.  

чл.28.2 Направи опит да извади или извади отбора си от игралното поле преди обявения 
от съдиите край на срещата.  

чл.28.3 Наказан за втори път по чл.27. 

чл.29.  ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ЗАБРАНА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В 
СТРУКТУРИТЕ НА БФХ 

чл.29.1    Уговаряне резултата от дадена среща.   

 
 
 

  
Чл. 30.  При отказ от участие след подадена заявка или неявяване на отбори в първенства 

и насрочени турнири или срещи се налага  имуществена санкция, както следва: 
 
чл.30.1. В „А” РХГ – мъже/жени: 

 отказ до 14 дни преди началото на първенството          -   500 лв  

 отказ до 7 дни преди началото на първенството          - 1000 лв  

 отказ 1-6 дни преди началото на първенството               - 2000 лв  

 неявяване в среща или явяване с по-малко от 10 състезатели         - 600 лв  
 - присъжда се служебна загуба - 0:10;  
   - отнемат се две точки от временното класиране;  

  второ неявяване в среща или явяване с по-малко от 10 състезатели       - 1000 лв 
  - отборът се изважда от състава на съответната група;  
          - анулират се всички резултати до момента (ПССД - чл.5.7); 

  неявяване в среща от финален плейоф            - 3000 лв 
- присъжда се служебна загуба - 0:10;  
- отборът се изважда от състава на съответната група;  
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чл.30.2 В турнир за Купа „България” – мъже/жени, след теглен жребий: 

 първи предварителен кръг            -   200 лв 
 втори предварителен кръг            -   300 лв 
 1/4 финали               -   400 лв 
 1/2 финали               -   500 лв 
 финали                                     - 1000 лв 

 
чл.30.3 Във всички посочени по-горе случаи се присъжда служебна загуба - 0:10, изважда 

се от класирането в турнира и губи право да участва през следващата спортно-
състезателна година. 

 
чл.30.4.  В „Б” РХГ – мъже/жени: 

 неявяване в среща от първенството           -  300 лв 
 - присъжда се служебна загуба - 0:10; 
 - отнемат  се две точки от временното класиране. 

 при второ неявяване              -  400 лв 
 - присъжда се служебна загуба - 0:10; 
 - отнемат  се две точки от временното класиране. 

 при повече от две неявявания            -  600 лв   
 - отборът се изважда от състава на съответната  група;  

- анулират се всички резултати до момента (чл.5.7 от ПССД); 
 
чл.30.5.  В зоналните първенства за подрастващи: 

 неявяване в турнир или явяване с по-малко от 10 състезателя       -  500 лв 
- присъжда се служебна загуба  - 0:10; 
- отнемат  се две точки от временното класиране. 

 при второ неявяване              -  600лв 
- присъжда се служебна загуба  - 0:10; 

 
чл.30.6. В квалификациите за държавните финали за всички възрастови групи и 

националните купи за подрастващи, след теглен жребий и съставена програма: 

 отказ до  7 дни преди проявата             -   200 лв 
 отказ до  3 дни преди проявата             -   300 лв 
 отказ в деня преди проявата             -   500 лв 
 неявяване в  среща от турнира             -   200 лв            

- отстраняване от по нататъшно участие. 
 
чл.30.7. Отказ на ХК определен да организира ДФ, но отказал домакинство след 

определянето му: 

 до 30 дни преди началото на турнира          -  1000 лв  
 до 15 дни преди началото на турнира        -  2000 лв 
 до 7 дни преди началото на турнира         - 3000 лв 
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чл. 30.8. Ако отбор не се яви в дадена среща, на която е и домакин, то спрямо него се 
прилагат посочените в разпоредба санкции, завишени с по 700 лв за „А” РХГ и Купа 
„България” – мъже/жени и с по 400 лв – за останалите състезания. 

 
Чл. 31. Хандбален клуб, допуснал нередности в организацията и провеждането на 

срещи от различните етапи на държавните първенства и националните купи, 
се санкционира с имуществена санкция, както следва: 

 неосигурени лицензирани секретар/времеизмервач –         -  100 лв 
               Нар - чл.чл.1.4.5, 2.4.2, 13.1.2 
 неосигурена информационна апаратура –                -  100 лв 

   Нар.- чл.чл.1.4.7    
 неосигурени отличителни знаци (баджове) –                -    50 лв 
   Нар.- чл.чл.12.4.2    
 липса на медицинско лице –                  -  200 лв 
   ПССД -  чл.3.8.        
 участие на нередовни състезатели –                       -1000 лв  
   ПССД - чл.5.1.7                         

За допуснат нередовен състезател по време на Държавни финали и турнир 
„Купа България – БФХ”, отбора се дисквалифицира от първенството. 

 неполучени данни за ХК в посочен срок –           -  100 лв 
   ПССД - чл.8.12                       
 неосигурена охрана на състезания –           -  100 лв  
   Нар.- чл.11.4                      
 не заснемане на среща –              - 500 лв 
   Нар.- чл.11.6                                      
 несвоевременно изплащане командировки и  възнаграждения –      -  200 лв 

Нар.- чл.13.1.3           
 тютюнопушене в зоната за смяна –           -   50 лв  
   ПССД -  чл.11.5.1 и Нар.- чл.11.9              
 неламинирани карти –               -   20 лв 

   Нар. чл.12.5                          
       (нов) нередности, свързани с работата на съдийската маса       -  100 лв. 

ПССД - чл.11.3.1 

      (нов) нередности, свързани с облеклото и екипите на отборите        -  100 лв. 

ПССД - чл.11.4.1 

   
Чл.31.1. Допуснатите нарушения по предходния член задължително се отбелязват от 

делегата в доклада за съответната проява, а в зависимост от степента им – СТК 
или ЗСХ могат да наложат и допълнително административни санкции. 
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Чл.32.  ЛИШАВАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВО ЗА ЕДНА СРЕЩА И ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ 

ОТ 100 ДО 300 ЛВ 

чл.32.1    Хвърляне на предмети на терена. 

чл.32.2 Използване на пиротехнически средства от зрители на и около терена 
непосредствено преди срещата, довело до по-късното и започване от посочения 
час. 

чл.32.3 (нов – Решение на УС на БФХ от 12.11.2020 год.) Нарушения при изпълнението на 
Правилата за прилагане на противоепидемични мерки срещу разпространението 
на COVID-19. 

Чл. 33.  ЛИШАВАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВО ЗА ТРИ СРЕЩИ И ГЛОБА ОТ 300 ДО 500 ЛВ 

чл.33.1   Опит за саморазправа на зрители със състезатели и длъжностни лица по време и 
след срещата. 

чл.33.2  Умишлено повреждане на съоръженията и транспортните средства без 
материални последствия. 

чл.33.3   Навлизане на зрители в игралното поле. 

Чл.33.4 Използване на пиротехнически средства от зрители на и около терена по време 
на срещата довели до нейното прекъсване. 

 
Чл. 34  ЛИШАВАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВО ЗА ПЕТ СРЕЩИ И ГЛОБА ОТ 500 ДО 800 ЛВ. 

чл.34.1  Умишлено повреждане на съоръженията и транспортните средства с материални 
последствия. 

Забележка:  Когато нарушенията по чл. 33.2 са извършени от отбора гост, 
   се налага само паричната санкция на извършителя/ите и.   

чл.34.2 Саморазправа на зрители с официални лица, с длъжностни лица и членове на УС 
на БФХ. 

чл.34.3   Навлизане на зрители в игралното поле и осуетяване на игрова ситуация. 

чл.34.4 Използване на пиротехнически средства от зрители на и около терена по време 
на срещата довели до нейното прекратяване. 
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Чл.35   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

чл.35.1     Допуска започването на срещата без да са спазени изискванията на Регламента за 
зоната за смяна, в зали, одобрени от СТК (БФХ). 

чл.35.2    Допуска започването на срещата без подготвен протокол, съгласно изискванията 
на Състезателния правилник и Правилника за спортно-състезателна дейност по 
хандбал. 

чл.35.3 Явява се на мястото за провеждане на срещата по-късно от посочения в 
правилниците начален час. 

Чл. 36  ПОРИЦАНИЕ 

чл.36.1  Приел неоформен протокол от дадена среща или нанесъл корекции на него след 
разпределяне на екземплярите. 

чл.36.2  Изпратил неправилно оформен наблюдателен Протокол за оценка и наблюдение 
на съдийството. 

чл.36.3 Втори отказ от назначение. 

чл.36.4 Не изпратил до 3 дни след края на срещата Протокол за оценка и наблюдение на 
съдийството. 

чл.36.5 Наказан за втори път по чл. 35. 

 

Чл. 37.  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ (МИНИМУМ ДВА КРЪГА В „А“ РХГ)  

чл.37.1  Не изпратил електронно съобщение или SMS с резултата на срещата до един час 
след завършването и/или не представил доклада си в първия работен ден след 
срещата или проявата на БФХ, съгласно изискванията на чл.11.10 от ПССД. 

чл.37.2  Не предложил в доклада по кой член от ДП да бъдат наказани санкционираните в 
дадена среща (турнир) лица.  

чл.37.3   Не изпълнил без уважителна причина назначението за една среща. 

чл.37.4  Не взел мерки за предотвратяване на по-тежки дисциплинарни нарушения. 

чл.37.5 Подписал неправилно попълнен или с пропуски протокол от състезанието. 

чл.37.6 Допуснал отбелязване в протокола за срещата бележки, забележки или оплаквания 
от официални лица или състезатели. 

чл.37.7 Наказан за втори път по чл.36 
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Чл.38  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ТРИ МЕСЕЦА (МИНИМУМ ЕДИН ПОЛУСЕЗОН В „А“ 
РХГ) 

чл.38.1  Не отразил или отразил невярно/непълно в доклада си нарушенията и техните 
извършители. 

чл.38.2  Не отразил в доклада си и/или в Протокола за оценка и наблюдение на 
съдийството пристрастно съдийство. 

чл.38.3 Не отразил в доклада си формално нарушение на Състезателния правилник, 
Правилника за спортно – състезателна дейност и Наредбата за провеждане на 
държавните първенства и турнири. 

чл.38.4   Нанася обида на състезател или официално лице  

чл.38.5 Наказан за втори и всеки следващ път по чл.37 

 

Чл. 39.  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДНА ГОДИНА 

чл.39.1  Явява се в явно нетрезво или неадекватно състояние, което не му разрешава да 
изпълни нормално задълженията си. 

чл.39.2 Нарушил изискванията на чл.11.8.5 от ПССД. 

чл.39.3  Саморазправа със състезател или официално лице. 

Чл. 40.  ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ЗАБРАНА ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТ В 
СТРУКТУРИТЕ НА БФХ 

чл.40.1  Проявил корист в качеството си на делегат на БФХ (ЗСХ). 

чл.40.2  Взел участие в уговаряне резултата на дадена среща. 

Чл. 41. ЗАЕДНО С НАКАЗАНИЕТО ПО ЧЛ. 38.4, ЧЛ.39.1, ЧЛ. 39.3 И ЧЛ.40, МОЖЕ ДА 
БЪДЕ НАЛОЖЕНА И ГЛОБА В РАЗМЕР ДО 500 ЛВ 
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Чл. 42 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

чл.42.1     Пристига на мястото за провеждане на състезанието по-късно от предвидения в 
програмите час.  

чл.42.2  Започва срещата без да провери протокола, съгласно изискванията на 
 Състезателния правилник и Правилника за спортно - състезателна дейност. 

Чл. 43    ПОРИЦАНИЕ 

чл.43.1  Подписва протокол неоформен според изискванията на Състезателния 
правилник. 

чл.43.2  Не подписва протокола на дадена среща. 

чл.43.3 Получил оценка под 40 % от максималната. 

чл.43.4 Втори отказ от назначение. 

чл.43.5 Изпълнил назначение без емблема на републиканската или международните 
съдийски комисии. 

чл.43.6 Наказан за втори път по чл.42. 

 

Чл. 44    ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДИН  МЕСЕЦ 

чл.44.1  Проявява търпимост към неспортсменска игра и поведение. 

чл.44.2  Нарушил изискванията на Правило 17:10 от Състезателният правилник по 
хандбал. 

чл.44.3  Нанася обида на състезател или официално лице. 

чл.44.4 Наказан за втори път по чл.43. 

 

Чл. 45   ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ТРИ  МЕСЕЦА 

чл.45.1  Не използвал пълномощията му, дадени от състезателния правилник, довели  до 
тежки дисциплинарни нарушения. 

чл.45.2  Опит за саморазправа със състезател или официално лице. 

чл.45.3  Допуснал грешки при ръководенето на срещата, с което повлиява на крайния 

 резултат на мача. 

чл.45.4  Наказан за втори път по чл.44. 
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Чл. 46 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ПЕТ  МЕСЕЦА 

чл.46.1  Извършил саморазправа със състезател или официално лице. 

чл.46.2  Проявил пристрастие в ръководството на дадена среща. 

чл.46.3  Допуснал формално нарушение на Състезателния правилник или Правилника за 
 спортно-състезателна дейност по хандбал. 

 

Чл. 47      ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДНА ГОДИНА 

чл.47.1  Явил се в явно нетрезво или неадекватно състояние, което не му позволява да 
 изпълни нормално задълженията си. 

Чл. 48 ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ЗАБРАНА ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТ В 
СТРУКТУРИТЕ НА БФХ 

чл.48.1  Участвал и съдействал в уговаряне резултата на дадена среща. 

чл.48.2 Наказанията по чл.44.1, чл.чл.45.3-5, чл.чл.46.1-3 се налагат само след 
разглеждане на видеозапис на срещата. 

 

Чл. 49 ЗАЕДНО С НАКАЗАНИЯТА ПО чл.46.2 и чл.47.1, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЛОЖЕНА 
И ГЛОБА В РАЗМЕР ДО 500 ЛВ.  

 
 
 
 
 

 
 

Чл. 50 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

чл.50.1  Пристига на мястото за провеждане на състезанието по-късно от  определения в 
правилниците час. 

чл.50.2  Не подготвил своевременно протокол за срещата. 

чл.50.3  Неподготвена своевременно и непроверена апаратура за измерване на времето. 

Чл. 51 ПОРИЦАНИЕ 

чл.51.1  Неоформен протокол според изискванията на Състезателния правилник и 
Правилника за спортно-състезателна дейност. 
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чл.51.2  Допуска грешки при спирането и пускането на времето за игра и времето за 
отстранените състезатели. 

чл.51.3  Допуска грешки при контролиране влизането и излизането на състезателите в 
игралното поле. 

чл.51.4 Наказан за втори път по чл.50 

Чл. 52 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ 

чл.52.1  Нанася обида на състезател или официално лице. 

чл.52.2  Не изпълнил назначението си за една среща без уважителни причини. 

чл.52.3  Наказан за втори път по чл.51. 

Чл. 53 ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ДО ШЕСТ МЕСЕЦА 

чл.53.1  Не вписал в протокола данните изискващи се от Състезателния правилник. 

чл.53.2  Умишлено допуснал неточност във времеизмерването. 

чл.53.3  Направил опит за саморазправа със състезател или официално лице. 

чл.53.4  Допуснал формално нарушение на Състезателния правилник или на Правилника 
 за спортно-състезателна дейност. 

чл.53.5  Наказан за втори път по чл.52. 

 

 

 
 
 

 
 

Чл. 54 Наказание за извършването на две или повече  нарушения от един и същи вид,  
предвидено в настоящия правилник, може да бъде наложено само ако всички 
нарушения са извършени в рамките на една спортно-състезателна година.  

Чл. 55  Когато извършените нарушения са повече от едно, се налага по-тежкото наказание. 

Чл. 56  Наложените санкции се отнасят и са в сила за всички изпълнявани функции от 
наказаното лице.  

 Наложеното наказание следва да бъде изтърпяно в съответната възраст и пол, в 
което е наложено.  

Чл. 57 Глобите и имуществените санкции, предвидени в настоящия правилник се отнасят 
за нарушения, извършени във всички спортни прояви от календара на БФХ.  

чл.57.1  Състезателите на подрастващите отбори не се санкционират с парични глоби, а 
за треньори и официални лица глобата остава в нормалния размер, определен 
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за „А“ РХГ – мъже и жени, като се запазват санкциите за лишаване от права за 
съответните срещи.  

Чл. 58 За дисциплинарни прояви, независимо дали са били санкционирани от съдиите, 
виновните лица могат да бъдат наказани според ДП на БФХ.   

Чл. 59  При необходимост  дисциплинарнонаказващият орган може да вземе решение на 
база събрани допълнително доказателства и чрез използване на видео материали, 
като запазва правото си да увеличава и/или намалява степента и на наказанията 
не описани в настоящият ДП. 

 
 

НАСТОЯЩИЯТ ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК Е УТВЪРДЕН  
С РЕШЕНИЕ  НА УС НА БФХ НА 30.07.2021 ГОДИНА 

  


