
 

 
ПРАВИЛНИК 

НА РЕГИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ – 
ВАРНА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА 

КОМИСИЯ НА  БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ВЕТРОХОДСТВО 

 
 
1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. С този правилник се определят устройството и дейността на Регионална ветроходна съдийска 

колегия - Варна (РВСК - Варна) към Българската ветроходна съдийска колегия (БВСК). 
 
 
2. УСТРОЙСТВО И СЪСТАВ НА РЕГИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ - 

ВАРНА 
 
2.1. Регионалната ветроходна съдийска колегия – Варна като част от Българската ветроходна съдийска 

колегия осъществява съдийската дейност във ветроходството на територията, обхващаща области: 
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.  

2.2. Регионалната ветроходна съдийска колегия - Варна се състои от членовете на Българската 
ветроходна съдийска колегия, които имат постоянен адрес на територията на нейния регион, 
както и от членове от други региони, които не членуват в други РВСК. 

2.3. Член на БВСК може да бъде включен само в една Регионална ветроходна съдийска колегия. 
2.4. Член на РВСК я напуска: 

• по собствено желание; 
• ако загуби правоспособността си на съдия по ветроходство. 

2.5. Общо събрание на РВСК - Варна се свиква всяка година в периода от 01.01. до 31.01. 
2.6. Председателят на Регионалната съдийска комисия (РСК) или упълномощен от него член на РСК 

е длъжен да свика това събрание в указания срок. Ако председателят не свика това събрание в 
указания срок, то се свиква от НВСК. 

 
 
3. РЕГИОНАЛНА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ 
 
3.1. Регионалната ветроходна съдийска колегия - Варна се ръководи от Регионалната съдийска 

комисия (РСК - Варна), съставена от 3 члена. РСК – Варна има статут на постоянна комисия към 
Националната ветроходна съдийска комисия (НВСК) на БФВ. 

3.2. Регионалната ветроходна съдийска комисия има следните права и задължения: 
• Да води картотека на съдиите по ветроходство, членуващи в РВСК - Варна; 
• Да свиква събрания на РВСК - Варна; 
• Да организира и провежда курсове и семинари за съдии по ветроходство; 
• Да организира и провежда изпити за присъждане на степента “Съдия по ветроходство”; 
• Да присъжда степента “Съдия по ветроходство”; 
• Да предлага на НВСК да отнема  ветроходни съдийски степени на членове на РВСК - 

Варна; 
• Да прави след проведено атестиране мотивирано предложение пред НВСК за присъждане 

на степента “Национален съдия по ветроходство” на лица със степен “Съдия по 
ветроходство” от Регионалната ветроходна съдийска колегия - Варна, отговарящи на 
съответните изисквания на НВСК; 

• Да предлага на НВСК за утвърждаване на Ръководител на проява, Главен съдия на 
състезание, Главни съдии на полигон и Председател и членове на Протестна комисия за 
състезанията от първа категория от спортния календар на БФВ;  

• Да утвърждава Ръководител на проява, Главен съдия (на полигон и/или на състезание) и 
членове на Протестната комисия за състезанията от втора категория от Спортния календар 
на БФВ, които се провеждат в региона. Предложенията на организаторите на тези 
състезания за съответните съдийски длъжности трябва да постъпят в РСК не по-късно от 1 
седмица преди съответното състезание; 



• Да предлага на НВСК да потвърди за нов период степени на съдии по ветроходство, 
съгласно изискванията на Приложение А от Правилника за съдийската дейност на БФВ; 

• Да определя едно или повече лица измежду състава на РВСК, които да отговарят за 
стопанисването на предоставеното за ползване имущество, като може да определя 
възнаграждение на това лице, в рамките на бюджета на РВСК. 

3.3. Член на РСК напуска нейния състав при: 
• освобождаването му от длъжност от общото събрание на РВСК; 
•  загубване на правоспособност за съдия по ветроходство; 
• подаване на писмена оставка; 
• при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. 

3.4. РСК се събира на редовни присъствени заседания най-малко 3 пъти в годината. 
3.5. Заседанията на РСК се свикват от Председателят на РСК. Председателят на РСК е длъжен да 

свика заседание на РСК при необходимост или по писмено искане на 1/3 от нейните членове. 
Ако в последния случай председателят не свика заседанието в 7-дневен срок, то се свиква от 
НВСК. 

3.6. Насрочването на заседание и предложения дневен ред се съобщават от Председателя на РСК на 
нейните членове не по-късно от 3 дни преди заседанието. 

3.7. Заседанието на РСК се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от нейните 
членове. 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. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 
председателстващия заседанието. Заседанията на РСК са открити. 

3.8. За всяко заседание на РСК 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. 

3.9. Всеки член на РСК има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощия.  
3.10. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на гласовете. При равенство на гласовете, ако са 

изчерпани всички възможности за установяване на връзка по чл. 3.7, Председателят на РСК има 
право на решаващ глас. 

3.11. Решенията на РСК могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред НВСК от всяко 
заинтересовано лице. 

 
 
4. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНАТА ВЕТРОХОДНА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ 
 
4.1. Регионалната ветроходна съдийска колегия - Варна избира измежду вече избраните членовете на 

РСК Председател на РСК за срок (мандат) от 1 година. Председателят на РСК може да бъде 
избиран неограничен брой пъти. 

4.2. Председателят на РСК трябва да притежава международна съдийска степен, присъдена от ISAF, 
или да бъде национален съдия по ветроходство.  

4.3. Изборът на Председател на РСК се извършва на първото заседание на  Регионалната ветроходна 
съдийска колегия, което следва да се проведе от 01.01. до 31.01. всяка календарна година. 

4.4. Председател на РСК се утвърждава от НВСК на БФВ. 
4.5. Председателят на РСК: 

• Ръководи заседанията на РСК; 
• е член по право на НВСК на БФВ; 
• внася в НВСК на БФВ предложенията на РСК; 

3.3. Председателят на РСК напуска нейния състав при условията на чл. 3.3.  
 
 
5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
5.1. Въпроси, неупоменати в този Правилник, се решават от НВСК на БФВ. 
5.2. Този Правилник е приет от НВСК на 19.02.2006 г.и е утвърден от Управителния съвет на БФВ на  

26.02.2006 г.. 
 


