
 

 
ПРАВИЛНИК 

НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА 
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО 

 
 

ОБЩА РАЗПОРЕДБА 
 
1. С този правилник се определят устройството и дейността на Контролният съвет на 

Българската федерация по ветроходство (БФВ). 
 
 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 
2. Контролният съвет е контролен орган на БФВ между общите събрания. 
3. Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 години. До избиране на 

нов контролен съвет старият контролен съвет продължава да изпълнява своите 
функции. 

4. Контролният съвет се състои от 5 члена, които са предложени  от делегати  в Общото 
събрание на БФВ. 

5. Контролният съвет има Председател и членове. 
6. Всеки член на Контролния съвет може да бъде избиран неограничен брой пъти. 
7. Изборът на членовете на Контролния съвет може да се извърши с явно или с тайно 

гласуване. Решението за начина на гласуване се взема от Общото събрание на БФВ. 
При избор с тайно гласуване, всеки член на Общото събрание има право да избере не 
повече от 5 кандидата. Листа с повече от 5 кандидата е недействителна. При тайно 
гласуване не се прилага разпоредбата на чл. 22 от Устава на БФВ. 

8. Членовете на Контролния съвет прекратяват функциите си в следните случаи: 
8.1. С подаване на оставка пред Общото събрание на БФВ;  
8.2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. 
8.3. По решение на Общото събрание на БФВ. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 
9. Председателят на Контролния съвет на БФВ се избира от Общото събрание на БФВ 

измежду членовете на Контролния съвет. 
10. Изборът за Председател може да се извърши с явно или с тайно гласуване. При избор 

с тайно гласуване, всеки член на Общото събрание има право да гласува за един 
кандидат. Бюлетина с повече от един кандидат е недействителна. При тайно гласуване 
не се прилага разпоредбата на чл. 22 от Устава на БФВ. 

 
 

СВИКВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 
11. Контролният съвет заседава най-малко веднъж на шест месеца. 
12. Контролният съвет се свиква на заседание от Председателя или при писмено искане 

на всеки негов член. 
13. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в седмичен срок, то може 

да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Контролния съвет. 



www.bulsaf.bg 2
14. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Контролния 

съвет негов член. 
15. Заседанията на Контролния съвет се считат за законни, ако на тях присъствуват 

повече от половината членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна 
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на 
този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

16. Контролният съвет взима решения с мнозинство от присъствуващите. 
17. Контролният съвет води протоколна книга за заседанията си, в която отразява 

съставените констативни протоколи.  
 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ 
 
18. Контролният съвет: 
18.1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание от Управителния съвет и 

от други вътрешни органи и служители на БФВ. 
18.2. Проверява и контролира финансовата дейност, правилното съхраняване и опазване 

имуществото на БФВ. 
18.3. Дава отчет за годишния баланс на БФВ. 
18.4. Дава отчет за дейността на БФВ, на Управителния съвет и за дейността си пред 

Общото събрание. 
18.5. Осъществява контрол на текущата дейност на изпълнителния директор и на 

постоянните комисии като докладва за констатираните нередности пред 
Управителния съвет. 

18.6 Членовете на Контролния съвет имат право да присъстват със съвещателен глас на 
заседанията на органите на БФВ.  

19. При констатиране на сериозни нарушения Контролния съвет прави искане до 
Управителния съвет за свикване на Общо събрание. 

 
 

ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
20. Настоящият Правилник на Контролния съвет на БФВ е приет на Общото събрание на 

БФВ проведено на 26.01.2002 г. 


