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НАРЕДБА НА БФВ 

За организация на работа на Класна Асоциация Конрад 25R 

 

1. Общи условия. 

1.1. Класна Асоциация Конрад 25R се основа като специализирана класна 

организация,  да управлява  Правилата  приети от Комисията по килово 

ветроходство на БФВ на 26.11.2005 г. и са утвърдени от Управителния съвет на БФВ 

на 26.11.2005 г. Размерите по т. 9.1. и 9.2. от тези Правила са утвърдени от 

Управителния съвет на БФВ на 28.01.2006 г. Правилата са изменени, допълнени и 

утвърдени от Управителния съвет на БФВ на 17.03.2007 г. и на 19.04.2007 г. 

1.2. Яхтите който участват в учредителното Общо събрание на  Класна Асоциация 

Конрад 25R,  доброволно и по право, следва да са  имали редовно Контролно 

измервателно свидетелство най-малко за едно състезание от календара на БФВ от 

2015 до учредителното събрание и да са участвали  поне в едно състезание от 

календара на БФВ в този период. 

1.3. Яхтите който получават право на глас да участват дейността на Класна 

Асоциация Конрад 25R и на глас в Общото събрание на тази организация в годините 

след учредяване на Асоциацията, следва да са  имали редовно Контролно 

измервателно свидетелство  и да са участвали най-малко за едно състезание от 

календара на БФВ за предходната година.  

2. Специфични разпоредби. 

2.1.Общото събрание избира за срок от 2 години Управителен съвет в състав 

Председател и два члена на Управителен съвет, като избира Председателя на 

базата на получилия  най-много гласове от членовете на Общото събрание. 

2.2.Председателя представлява Класна Асоциация Конрад 25R в Киловата комисия 

на БФВ, и УС на БФВ,  както и пред всички институти на регатите провеждани в 

календара на БФВ. Председателя може да упълномощи някой от членовете на УС 

при отсъствие или други основателни причини. 

2.3. Асоциацията повежда най-малко един път годишно редовно Общо събрание на 

което се прави преглед на дейността, отчет на Управителния съвет и се вземат 

решения за предложения по изменение на Правилата на класа, които да бъдат 



предложени за утвърждаване от УС на БФВ чрез Комисията по килово 

ветроходство. 

2.4. Всяко предложение за промяна на Правилата изброени в чл.1.1. като и 

мерителните правила свързани с  издаването  Контролно измервателно 

свидетелство   следва да бъде утвърдено от ¾ ти от членовете на Общото 

събрание. 

2.5. Извън класните правила Общото събрание приема и други  Правила за 

работата на  Класна Асоциация Конрад 25R свързани с формата и организацията  

на регатите, работата на мерителните в този клас с решения на 51% от членовете 

на Общото събрание. 

2.9. Общото събрание може да направи предложение на пред УС на БФВ да 

направи необходимите изменения на тази наредба,  с цел нейното 

усъвършенстване след провеждането на Учредителното събрание с предложение 

от 51% от гласовете на членовете с изключение на чл.2.4. 

3. Заключителни разпоредби 

3.1. УС на БФВ може да измени тази Наредба като съгласува тези промени с УС на 

Асоциацията  когато констатира неефективна работа на Класна Асоциация Конрад 

25R. 

3.2. УС на БФВ може да закрие работата на Класна Асоциация Конрад 25R  когато 

констатира бездействие на Управителния съвет и Общото събрание.  

 


