
ПРАВИЛНИК 

НА МЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ 
НАЦИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ 
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО 

 
 
 
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1.           С този правилник се определят: 

1.1         Устройството и дейността на Мерителната комисия  към Националната ветроходна съдийска   комисия  

( НВСК)  на Българската федерация по ветроходство (БФВ); 

1.2     Редът и условията за придобиване, потвърждаване, промяна и прекратяване на правоспособност за 

мерителите по ветроходство; 

 

 
2. МЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

2.1  Мерителната комисия е постоянна комисия към НВСК на БФВ, която осъществява мерителната 

               дейност във ветроходството на територията на Република България. Мерителната комисия се  

                ръководи от Председател и от Заместник Председател(и). 

2.2           Мерителната комисия има статут, равен на този на регионална ветроходна съдийска колегия. 

2.2.1        Мерителната комисия : 

              • отговаря за организирането и провеждането на обмера на корпусите на лодките, ветрилата, 

                 мачтите, гиковете и фитинга и други; 

              •  получава на адрес: meriteli@bulsaf.bg заявления или заявки за обмер от комисиите  

              „ККВ и IRC” и НВСК и изпраща на съответните e-mail адреси резултати от обмерите, попълнени в  

                  бланки  и  формати съгласно изискванията на конкретните правила. 

              •  съдейства за публикуването и актуализирането на Класните правила и на  

                 Хандикапните правила; 

              • подпомага Управителния съвет на БФВ и  НВСК на БФВ по техническите въпроси, свързани 

                 с ветроходството; 

              •  извършва и други дейности, които се възлагат от НВСК на БФВ. 

 

2.3. Мерителната комисия има следните права: 

• Да прави предложения до НВСК на БФВ по всякакви въпроси, свързани с мерителната дейност във 

ветроходството на територията на Република България. Предложенията се внасят в НВСК от 

председателя на Мерителната комисия. 

            • Води картотека на мерителите по ветроходство. 

            • Организира и провежда курсове и семинари за мерители по ветроходство. 

            • Организира и провежда изпити за мерители по ветроходство. 

            • Присъжда и прекратява правоспособност на мерителите по ветроходство. 

             • Ежегодно до 31 март предлага на НВСК за одобрение и публикуване  на актуализиран списък на  

                националните мерителите  с упоменат статус и  обмерни правила. 

           • разглежда други технически въпроси и задачи, възложени от НВСК. 

2.3.1      Мерителната комисия се състои от всички мерители в България, които са придобили правоспособност  

              по реда и при условията на този правилник. 

2.3.2.    Предложения за мерители могат да правят и РСК. 

2.3.3.    Съставът на Мерителната комисия и присъждането и прекратяването на правоспособността на  

             мерителите се утвърждава от НВСК на БФВ. 

2.3.4.    При промяна на състава на Мерителната комисия по реда на чл. 2.4. промяната се утвърждава от  

             НВСК на БФВ. 

2.4.       Член на Мерителната комисия напуска нейния състава при: 

             • Отнемане на мерителна правоспособност; 

             • Подаване на оставка; 

           • При трайна фактическа невъзможност да изпълнява функциите си. 

2.5.       Мерителната комисия се събира на редовни присъствени заседания най-малко 2 пъти в годината. 

2.6.       Заседанията на Мерителната комисия се свикват от Председателят на Мерителната комисия или 

             от упълномощен от него член на Мерителната комисия. Председателят на Мерителната комисия 

             е длъжен да свика заседание на Мерителната комисия при необходимост или по писмено искане 
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             на 1/3 от нейните членове. Ако в последния случай председателят не свика заседанието в 7- 

             дневен срок, то се свиква от НВСК на БФВ.. 

2.7 Заседанията могат да бъдат присъствени или конферентни. 

2.8 Присъствени заседания 

2.8.1 Свикването на присъствено заседание става чрез писмено уведомяване по обикновена или електронна 

поща.  

2.8.2 Съобщението за насроченото заседание, заедно с всички материали за него трябва да бъдат получени от 

членовете на Мерителната комисия най-малко 7 дни преди заседанието. 

2.8.3 Заседанието се счита за законно, ако в него участват повече от половината от членовете на МК. 

Участващо 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. Ако не може да 

се осигури участието на необходимия брой членове, заседанието се отлага и се свиква отново по реда 

на т. 2.5 и 2.6 от този Правилник. 

2.8.4 Заседанията на Мерителната комисия са открити, освен ако комисията не реши обратното. 

2.8.5 Право на гласуване при вземането на решение имат всички членове на Мерителната комисия, които не 

са участвали във вземането на обжалвано решение. Гласуването на член, участващ конферентно, се 

отразява в протокола за заседанието. 

2.8.6 Решенията на Мерителната комисия се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на участващите в 

заседанието членове с право на глас. 

2.8.7 Всеки член на Мерителната комисия има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощия. 

2.8.8 При равенство на гласовете, Председателят на комисията има право на втори, решаващ глас. 

2.9 Конферентни заседания 

2.9.1 Провеждащият конферентно заседание задължително се свързва чрез електронна поща със всички 

членове на комисията, имащи право на глас по т. 2.8.5 и им изпраща всички налични материали, 

отнасящи се до разглеждания въпрос. 

2.9.2 В срок от 30 дни членовете трябва да изпратят на Провеждащия заседанието (с копия до останалите 

членове на комисията) своите мнения и да го уведомят за начина, по който биха гласували по въпроса, 

ако той би бил разглеждан на присъствено заседание.  

2.9.3 Провеждащият анализира и обобщава получените отговори и предлага становище и проект за решение. 

Ако няма сериозни мотивирани възражения срещу него и категорично настояване за присъствено 

разглеждане на това решение от някой член(ове) на комисията, становището и проектът за решение се 

считат за приети от Мерителната комисия. 

2.9.4 Точки 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7 и 2.8.8 по-горе важат и при вземането на решения при конферентни заседания. 

2.10 за всяко заседание на Мерителната комисия се води протокол, в който се вписват: датата, имената на 

присъстващите членове и на външните лица, дневния ред, обсъжданите въпроси, предложенията за 

решения и предложилите ги, резултата от гласуването и взетите решения. Становищата задължително 

се вписват в протокола, когато са свързани с отрицателен вот. Протоколът се подписва от 

протоколиращия и от председателстващия заседанието.  

 

3.        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ 
 
3.1.     Мерителната комисия избира Председател на Мерителната комисия измежду членовете си за 

           срок (мандат) от 1 година. Председателят на Мерителната комисия може да бъде избиран 

           неограничен брой пъти. 

3.2.     Председателят на Мерителната комисия трябва да притежава международен статут на мерител, 

           присъден от ISAF или да бъде мерител с неоспорим опит и авторитет. 

3.3.     Изборът на Председател на Мерителната комисия се извършва на първото заседание на 

           Мерителната комисия, което следва да се проведе от 01.01. до 31.01. всяка календарна година. 

3.4.     Председателят на Мерителната комисия се утвърждава от НВСК на БФВ. 

3.5.     Председателят на Мерителната комисия: 

         • Ръководи заседанията на Мерителната комисия; 

         • е член по право на НВСК на БФВ; 

         • внася в НВСК на БФВ предложенията на Мерителната комисия. 

          • Получава заявките за обмер, определя мерителите и информира заявителите в срок до 3 дни 

     от получаване на заявката. 

3.6.     Председателят на Мерителната комисия не може да заема тази длъжност при отпадане на 

  основанието за членство, съгласно чл.2.4. 
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4.      ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ 
 

4.1.    Мерителната комисия избира до двама заместник председатели измежду членовете  на  Мерителната 

комисия за  срок (мандат) от 1 година. Заместник председателят на Мерителната комисия може да бъде избиран  

неограничен брой пъти. 

4.2.    Заместник председателят:  

4.2.1.  Подпомага Председателя в дейността му; 

4.2.2.  Поема функциите на Председателя при случаи на временна обективна невъзможност на Председателя  

          да изпълнява своите функции; 

 

5.        СТАТУТ НА МЕРИТЕЛИТЕ ПО ВЕТРОХОДСТВО 
 
5.1.     Всяко лице, което притежава квалификация за мерител по ветроходство, се картотекира при 

           условията и при реда на настоящия правилник. 

5.2.     Притежаваната от лицата правоспособност за мерител по ветроходство, придобита с акт на ISAF, 

          се признава за състезания на територията на Република България. 

5.3.    Обстоятелствата по чл. 4.2. се удостоверяват със документ, издаден от ISAF. 

5.4.    Мерителите по ветроходство: 

         • Спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния кодекс за спорта и 

           Конвенцията за насилието и лошото поведение. 

          • Участват в превенцията и контрола на употребата на допинг. 

          • Спазват професионалната етика и опазват престижа на професията. 

          • Установяват съответствието на състезателните лодки и тяхното оборудване с Класните 
          правила и Състезателните правила по ветроходство. 
 5.5.    Курсове за подготовка на мерители по ветроходство се организират от НВСК на БФВ. 

5.6.     Всеки изпит се провежда от тричленна комисия, назначена от НВСК на БФВ, в която 

           задължително участвува най-малко един неин представител. 

5.7.     След приключването на изпита и оценяването на отговорите, изпитните протоколи, подписани от 

           членовете на изпитната комисия, заедно с тестовете на кандидатите се изпращат в НВСК, която в 

           7- дневен срок се произнася по редовността на изпита. 

5.8.     За всеки мерител се попълва личен регистрационен картон по образец, определен от НВСК. 

5.9.     За присъждане или за потвърждаване на мерителна правоспособност, лицето трябва да подаде 

           писмена молба по образец, определен от НВСК до НВСК. 

5.10.   НВСК разглежда молбата на първото си заседание, след получаването и взема решение по нея, 

           като уведомява мерителя за своето решение в 7-дневен срок. 

5.11.   НВСК трябва постоянно да актуализира списъка на членовете на Мерителната комисия и 

           своевременно да го публикува в страницата на БФВ в Интернет. 

 

6.        МЕРИТЕЛИ ПО ВЕТРОХОДСТВО. 
 
6.1.   Мерител по ветроходство може да бъде лице, което : 

•  е на възраст над 18 години; 

•  практикува ветроходен спорт,  има техническо образование или професионален опит  

 в корабостроенето, яхтостроенето или корабоплаването; 

•  притежава физическа възможност за изпълнение на задължения като мерител; 

•  преминал е подготовка в курс или обучение за специалността  „Мерител” проведен  

 или организиран от  НВСК на БФВ по съответните обмерни правила; 

•  участвал е в не по-малко от един обмер по съответните правила като стажант с    потвърден за 

съответната година мерител, който е съобщил своето положително  мнение за проведения съвместен 

обмер в писмен вид. 

 

 6. 2.  За  всяка календарна година ръководството на комисия „Мерители” предлага  

          списък на мерителите  за  потвърждаване на НВСК , която го представя за  

          утвърждение на на УС на БФВ.  

 
7.         ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
7.1.      Въпроси, неупоменати в този Правилник, се решават от НВСК на БФВ. 

7.2.     Този Правилник е приет от НВСК на 15.05.2010 г.и е утвърден от Управителния съвет на БФВ на 

           ……...2010 г. и отменя всички предходни правилници и разпоредби на БФВ, регламентиращи 

          техническата и мерителната дейности по ветроходство. 
БФВетроходство 


