
Предложения за промени в Устава на БФВ 
 

 A1. Предложения за промяна на чл. 6 – Предложено от ВК „Понтос”. 
 6. БФВ осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по 

ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на другите международни 

ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в другите 

международни ветроходни организации. 

6. БФВ осъществява официалното представителство на ISAF (Международната федерация по 

ветроходство), на EUROSAF (Европейската федерация по ветроходство) и на други международни 
ветроходни организации в страната и представя Република България в ISAF, EUROSAF и в други 
международни ветроходни организации. 

 

 Б1. Предложения за промяна на чл. 16 – Предложено от ВК „Понтос”. 
16. Членовете на БФВ излъчват свои делегати, които са членове на Общото събрание на БФВ по 

смисъла на чл. 24 и чл. 28 от ЗЮЛНЦ при следните условия и ред: 

16.1. Всеки член на БФВ по право излъчва за участие в Общото събрание един делегат – 

член на Общото събрание на БФВ. 
16.2. С оглед стимулиране на спортната дейност и активността на клубовете – членове на 

БФВ, всеки член на БФВ има право и възможност да излъчи по един допълнителен делегат – член на 

Общото събрание на БФВ при изпълнение през състезателния сезон преди провеждането на Общото 

събрание на всяко едно от следните условия: 

16.2.1. Развива най-малко два от олимпийските класове (с изключение на 

олимпийския клас уиндсърфинг), като е участвал в Държавното първенство на всеки от 

тези класове с отбор съставен от най-малко две яхти, които са финиширали най-малко 30 

% от проведените гонки. 

16.2.2. Развива детските класове: Оптимист, Кадет, Лазер 4.7, клас 420 и детския 

клас уиндсърфинг, като е участвал в Държавното първенство на всеки от тези класове с 

отбор съставен от най-малко четири яхти за Оптимист и две яхти (борда) за останалите 

класове, като яхтите (бордовете) трябва да са финиширали най-малко 30 % от 

проведените гонки. 

16.2.3. Развива най-малко два от уиндсърфинг класовете или кайтсърфинг, като е 

участвал в Държавното първенство на всеки от тези класове с най-малко два борда, 

които са финиширали най-малко 30 % от проведените гонки. 

16.2.4. Развива килови класове като е участвал с най-малко две яхти в Държавното 

първенство, които са финиширали най-малко 30 % от проведените гонки. 

16.2.5. Да е организирал или да е участвал заедно с БФВ в организацията на най-

малко две прояви от Спортния календар на БФВ. 

16.2.6. Да има екипаж (яхта) класирал се до 15-то място на Европейско 

първенство или до 20 място на Световно първенство, включено в спортния календар на 

ISAF, за което да бъде представен официален протокол от съответното състезание, или 

да е покрил квалификация за участие или да е участвал в Олимпийски игри. 

16.3. Максималният възможен брой делегати - членове на Общото събрание по 

всеки един от посочените в чл. 16 . критерии е един, а максималнен общ брой делегати - 

членове на Общото събрание за всеки клуб е седем. 

16. Членовете на БФВ са членове на Общото събрание на БФВ по смисъла на чл. 24 и чл. 28 от 

ЗЮЛНЦ.  

 При приемане на този текст следва да се променят и: 
  В чл. 18.1.и 18.2, се заличава текста: 
  чрез делегатите си - членове на Общото събрание 

         Променят се и следните свързани  текстове:  

22.3 Общото събрание се състои от всички делегати – членове на Общото събрание, 

представляващи членовете на БФВ и излъчени от тях по реда на чл.16. от настоящия устав. 



22.3 Общото събрание се състои от всички членове на БФВ.  

25. Общото събрание се счита за законно, ако са представени, чрез своите делегати най- малко 

половината от всички членове на БФВ. Ако не бъдат представени нужния брой членове на БФВ, 

събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и 

членове на БФВ да бъдат представени. 

25. Общото събрание се счита за законно, ако са представени най- малко половината от всички 

членове на БФВ. Ако не бъдат представени нужния брой членове на БФВ, събранието се отлага за 

един час по- късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове на БФВ да бъдат 

представени. 

26. Гласуване. 

26.1. Всеки делегат – член на Общото събрание, упълномощен с пълномощно с 

нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо съответния член на БФВ, има право на един 

глас. Преупълномощаване не се допуска. 

26.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  

26.2. Никой делегат - член на Общото събрание на БФВ, излъчен от съответния член на 

БФВ, няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или 

роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 

сватовство - до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или 

може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

26.2. Член на Общото събрание на БФВ няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и до юридически 

лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

26.1. Всеки делегат – член на Общото събрание, упълномощен с пълномощно с 

нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо съответния член на БФВ, има право на един 

глас. Преупълномощаване не се допуска. 

26.1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  

26.2. Никой делегат - член на Общото събрание на БФВ, излъчен от съответния член на 

БФВ, няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или 

роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 

сватовство - до втора степен включително, както и до юридически лица, в които той е управител или 

може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

26.2. Член на Общото събрание на БФВ няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и до юридически 

лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 

  В членове 27.1. и  30, се заличава текста:  делегат/и 
  

Б2. Предложения за промяна на чл. 16 – Предложено от ЦСЯК - Академик. 
16.  Членовете на БФВ излъчват свои делегати, които са членове на Общото събрание на БФВ 

по смисъла на чл. 24 и чл. 28 от ЗЮЛНЦ при следните условия и ред: 

16.1. Всеки член на БФВ по право излъчва за участие в Общото събрание един делегат – член 

на Общото събрание на БФВ. 

16.2. С оглед стимулиране на спортната дейност и активността на клубовете – членове на БФВ, 

всеки член на  БФВ има право и възможност да излъчи по един допълнителен делегат – член на 

Общото събрание на  БФВ при изпълнение през предходните два състезателни сезона преди 

провеждането на Общото събрание на някое от следните условия:   

16.2.1. Развива най-малко три от олимпийските класове, като е участвал в Държавното 

първенство на всеки от тези класове с отбор съставен от най-малко две яхти, които са финиширали 

най-малко 30 % от проведените гонки.  

16.2.2. Развива детските класове: Оптимист, Кадет, Лазер 4.7 и клас 420, като е участвал в 

Държавните първенства на всеки от тези класове с отбор съставен от най-малко пет яхти за Клас 



Оптимист и с общо пет яхти от останалите класове, като яхтите трябва  да са финиширали най-малко 

30 % от проведените гонки. 

16.2.3.  Развива най-малко три от уиндсърфинг класовете и/или кайтсърфинг, като е участвал в 

Държавните първенства на всеки от тези класове с отбор съставен от най-малко два борда и два в 

детския клас уиндсърфинг, които са финиширали най- малко 30 % от проведените гонки.   

16.2.4. Развива килови класове като е участвал в Държавните първенства на два от класовете – 

IRC с най-малко по две  яхти  и  в монотипните класове с една яхта,  които са финиширали най-малко 

30 % от проведените гонки. 

16.2.5.  Да е организирал или да е участвал заедно с БФВ в организацията на най-малко две 

прояви от Спортния календар на БФВ.   

16.2.6. Да има екипаж  (яхта) класирал се до 15-то място на Европейско първенство или до 20  

място на Световно първенство, включено в спортния календар на ISAF, за което да бъде представен 

официален протокол от съответното състезание, или да е покрил квалификация за участие или да е  

участвал в Олимпийски игри. 

16.3. Максималният възможен брой делегати - членове на Общото събрание по всеки един от 

посочените в чл. 16 . критерии е един, а максималнен общ брой делегати - членове на Общото  

събрание за всеки клуб е три – един по право и до два от изпълнение на посочените по-горе условия. 

 
В1. Предложения за промяна на чл. 17 – Предложено от ЦСЯК - Академик. 
17. Нови членове на БФВ се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет. 

Решение за приемането се взема от Управителния съвет. В случай на отказ за приемане, кандидатът 

може да обжалва отказа пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му. 

17. Нови членове на БФВ се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет. 

Решение за приемането се взема от Управителния съвет и се утвърждава от ОС на БФВ в началото на 

следващото събрание. В случай на отказ за приемане, кандидатът може да обжалва отказа пред 

Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му. 

 

Г1. Предложения за промяна на чл. 17 – Предложено от  ЯК                           . 
20.2. Чрез изключване за системни и/или груби нарушения на Устава на БФВ и решенията на 

Общото събрание; при злоупотреба с парични средства или друго имущество; при неплащане на 

членски внос в сроковете по чл. 47.1., както и неучастие в дейността на БФВ. Решението за 

изключването се взема от Управителния съвет. В този случай лицето трябва в срок от един месец да 

възстанови предоставеното му от БФВ имущество. 

20.2. Чрез изключване за системни и/или груби нарушения на Устава на БФВ и решенията на 

Общото събрание; при злоупотреба с парични средства или друго имущество; при неплащане на 

членски внос в сроковете по чл. 47.1., както и при неизпълнението на критериите за членство в БФВ. 

Решението за изключването се взема от Управителния съвет. В този случай лицето трябва в срок от 

един месец да възстанови предоставеното му от БФВ имущество. 

 

Г2. Предложения за промяна на чл. 17 – Предложено от  ЦСЯК - Академик.                           
20.2.  Чрез изключване за системни и/или груби нарушения на Устава на БФВ и решенията на 

Общото събрание; при злоупотреба с парични средства или друго имущество; при не плащане на 

членски внос в сроковете по чл. 47.1., както и при неизпълнение на критериите за членство в БФВ. 

Решението за изключването се взема от ОС на БФВ по предложение на Управителния съвет. В този 

случай лицето трябва в срок от един месец да възстанови предоставеното му от БФВ имущество. 

Промяната на чл.20.2 изисква и промяна на чл.20.6 
20.6.  Решенията на Управителния съвет за приемане на членове, прекратяване на членство / 

изключване , отпадане / се обжалват пред Общото събрание по молба на заинтересуваното лице, 

подадена в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството което се обжалва.    

20.6.  Решенията на Управителния съвет за приемане на членове и предложенията за  

изключване или  отпадане  се обжалват пред Общото събрание по молба на заинтересуваното лице, 

подадена в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството което се обжалва.    

 



Д1. Предложение за нов чл. 21.4  – Предложено от ЯК Ханзе    .  
21.4. В УС и КС на БФВ не могат да бъдат избирани  лица, имали принадлежност към бившите 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и на лица, които 

са осъждани или срещу които се водят наказателни производства за престъпления от общ характер да 

бъдат избирани в органите на БФВ. 

   

Е1. Предложения за промяна на чл. 23.17 – Предложено от  ЦСЯК - Академик.                           
23.17. Утвърждава състава на контролната комисия и вътрешните правила за работата и. 

23.17. Избира състава на контролната комисия и утвърждава вътрешните правила за работата и. 

 

Ж 1. Предложения за промяна на чл. 23.17 – Предложено от  ЦСЯК - Академик.                           
23.18. Приема отчета за дейността на Управителния съвет, изготвен от Контролната комисия. 

23.18. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролната комисия. 

 
З 1. Предложения за нов чл. 23.21. – Предложено от ВК „Понтос”. 
23.21. Възлага  на Апелативната комисия да  изпълнява задълженията на Национална 

институция по смисъла на Състезателните правила по ветроходство (RRS 70 и да изпълнява в тази си 

функция и в съответствие с правилата на ISAF в правата си на независима институция. Управителния 

съвет утвърждава предложението за Председател на Апелативната комисия когато то е направено във 

съответствие с утвърдените правила. 

 
И 1. Предложения за  нов чл. 23.22 – Предложено от  ЦСЯК - Академик.                          
 23.22. ОС може да приеме предложен от УС на БФВ – Квотен принцип на представителност на 

клубовете по региони при издигане на кандидатурите и избора на Членовете на УС и КК на БФВ. 

Квотите  следва да са съобразени с териториалното разпределение на клубовете и тяхната активност. 

 

 Й 1. Предложения за  промяна чл. 24.3 – Предложено от  ЦСЯК - Академик.                          
24.3. Поканата за свикване на Общото събрание се обнародва в "Държавен вестник" и се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФВ, най- малко един 

месец преди насрочения ден. 

24.3. Поканата за свикване на Общото събрание се публикува на интернет страницата на 

Федерацията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФВ, 

най- малко 45 /четиридесет и пет/ дни преди насрочения ден. 

 

К 1. Предложения за  нов чл. 23.22 – Предложено от  ЦСЯК - Академик. 
24.4. Всяко ОС на БФВ, съдържа в дневния си ред точка „Разни” в която се Утвърждават 

предложенията за изключване на клубове; Разглеждат се Молби и жалби на Клубове. В тези точки не 

могат да се взимат решения, свързани с обстоятелства подлежащи на вписване в съдебния регистър. 

 

Л 1. Предложения за  нов чл. 26.3 – Предложено от  ЦСЯК - Академик. 
26.3. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз 

основа на нотариално заверени писмени пълномощни. Преупълномощаване не се допуска. 

 

М 1. Предложения за  промяна чл. 28 – Предложено от  ЯК Порт Бургас. 
28.  Управителният  съвет  е  управителен  орган  на  БФВ.  Управителният  съвет  се  избират  

за  срок  от  4  години.  До  избиране на  нов управителен  съвет  старият  управителен  съвет  

продължава  да  изпълнява своите функции.  

28.  Управителният  съвет  е  управителен  орган  на  БФВ.  Членовете  на Управителният  съвет  

се  избират  за  срок  от  4  години.  До  вписване  на  нов управителен  съвет  старият  управителен  

съвет  продължава  да  изпълнява своите функции.  

 

Н 1. Предложения за  промяна чл. 29 – Предложено от  ЦСЯК – Академик. 
29. Управителният съвет се състои от 3 до 9 члена. Юридическите ................................... 



29. Управителният съвет се състои от 3 до 11 члена. Юридическите ................................... 

 
Н2. Предложения за  промяна чл. 29 – Предложено от  ЯК Порт Бургас. 
29. Управителният съвет се състои от 9 члена. На всеки две години се избират по 3 от членовете 

на Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет (Президент на БФВ) се избира 2 години 

преди да встъпи в длъжност. Той е член на Управителния съвет (Вицепрезидент)  2 години, Президент 

–  2 години и член на Управителния съвет (Паст президент)  2 години.   

Създава се нов чл. 29.1., със следния текст:  

29.1..  Юридическите  лица,  които  са  членове  на  БФВ  могат  да  посочват  за членове на 

управителния съвет и лица, които не са членове на БФВ. Всеки член на Управителния съвет може да 

бъде избиран неограничен брой пъти.  

При  окончателното  приемане  на  промените  в  Устава  следва  да  се  коригира номерацията.  

Чл. 30. се изменя, както следва:  

30.  Изборът  на  членовете  на  Управителния  съвет  може  да  се  извършва  с  явно или  с  

тайно  гласуване.  Решението  за  начина  на  гласуване  се  взема  от Общото  събрание.  При  избор  с  

тайно  гласуване  всеки  делегат    член  на Общото  събрание  има  право  да  гласува  за  толкова  

кандидати,  колкото  е броя  на    членове  на  Управителния  съвет,  подлежащи  на  избор  на 

съответното  Общо  събрание  или  за  помалко.  Бюлетина  с  поголям  брой посочени  кандидати  от  

броя  на    членове  на  Управителния  съвет, подлежащи на избор на съответното Общото събрание е 

недействителна.  

Чл. 33.3. се изменя, както следва:  

33.3.  Всеки  член  на  Управителния  съвет  има  право  на  един  глас.  Не  се  допуска 

гласуване  по  пълномощия.  Решенията  се  вземат  с  мнозинство  от присъстващите,  решенията  по  

чл.  31.3,  31.6  и  31.30  с  мнозинство  от всички  членове,  a  решението  по  чл.  31.9    с  мнозинство  

от  2/3  от  всички  присъстващи членове.    
Чл. 34. се изменя, както следва:  
34. Председателят  на  Управителния  съвет  (Президент  на  БФВ)  се  избира  от Общото 

събрание за срок от 2 години, 2 години преди да встъпи в длъжност. Той е член на Управителния съвет 

(Вицепрезидент)  2 години, Президент –  2  години  и  член  на  Управителния  съвет  (Паст  президент)    

2  години.  Общият период, в който избраното лице е член на Управителния съвет е 6 години  

Чл. 34.1. се изменя, както следва:  

34.1.  Кандидатура  за  Председател  (Президент  на  БФВ)  може  да  издига  всеки член  на  

БФВ,  найкъсно  до  един  месец  преди  датата  на  провеждане  на Общото събрание на БФВ.  

Чл. 40. се изменя, както следва:  

40.  Избраният  за  Председател  на  Управителния  съвет  (Президент  на  БФВ) преди да 

встъпи в длъжност като председател трябва за срок от 2 години да бъде член на Управителния съвет и 

Заместник председател (Вицепрезидент на БФВ)   

Чл. 41.2. се изменя, както следва:  

41.2.  Подготвя  се  за  мандата  си  като  Председател  на  Управителния  съвет (Президент на 

БФВ)  

Досегашният текст на чл. 41.2. става чл. 41.3.  

Създава се нов чл. 65., със следния текст:  

65. Преминаването от 9 четири годишни мандата, към 3 по 3 мандата избирани през 2 години 

ще стане след изтичане мандата на действащия УС по ред определен от него. 

 

О 1. Предложения за  нов чл. 31.11. – Предложено от  ВК Понтос. 
31.11. Утвърждава Председателя на Национална ветроходна съдийска комисия или 

председателя на ръководният орган представляващ официалните лица ангажирани с провеждането на 

регатите и съдействуването им, както и утвърждава Председателя на Апелативната комисия. 

 
П 1. Предложения за  промяна чл. 37.2. – Предложено от  ЦСЯК - Академика. 



 
 
37.2. Председателства заседанието на Управителния Съвет и на Общото Събрание. 

37.2. Председателства заседанието на Управителния Съвет. 

 
Р  1. Предложения за  промяна чл. 37.2. – Предложено от  ЦСЯК - Академика. 

33.1. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

33.1. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове или упълномощени от тях лица. 

 
С 1. Предложения за  промяна чл. 37.2. – Предложено от  ЦСЯК - Академика. 

34.1. Кандидатура за Председател (Президент на БФВ) може да издига всеки член на 

БФВ, най- късно до три месеца преди датата на провеждане на Общото събрание на БФВ. 

34.1. Кандидатура за Председател (Президент на БФВ) може да издига всеки член на 

БФВ, най- късно до един месец преди датата на провеждане на Общото събрание на БФВ. 

 
Т 1. Предложения за  промяна чл. 65 – Предложено от  ЯК Порт Бургас. 
65. Уставът е изменен и допълнен на Общото събрание на БФВ проведено на 19.03.2005 г., на 

Общото събрание на БФВ проведено на 21.01.2007 г. и на Общото събрание на БФВ проведено на 

21.04.2007 г.  

65. Уставът е изменен и допълнен на Общото събрание на БФВ проведено на 19.03.2005 г.; на 

Общото събрание на БФВ проведено на 21.01.2007 г.; на Общото събрание на БФВ проведено на 

21.04.2007 г. и на Общото събрание на БФВ проведено на 20.03.2010 г.  

 

 
 
      Комисия по подготовка на Предложенията 
      За Промени в УСТАВА на БФВ 
 
Уважаеми колеги, 
Моля ако при обобщаване на предложенията сме допуснали пропуски или грешки, 

информирайте Комисията чрез Генералния Секретар на БФВ, за да ги корегираме 
своевременно. 


