БЪЛГАРСКА ХАНДИКАПНА СИСТЕМА „МОРСКО ВЕТРОХОДСТВО”
УКАЗАНИЯ
За да бъде извършен валиден обмер по BULGARIAN HANDICAP SYSTEM (BHS) за
2016г. заявлението трябва да бъде подписано от собственика и двама одобрени от БХС
мерители на посочените в него места.
Прилагаме списък с одобрените от БХС мерители и техните телефони за контакт.
Мерителите разполагат с бланки-молби. Бланка-молба може да бъде разпечатана от
страницата на Българска федерация по ветроходство http://www.bulsaf.bg/ , от
страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/Bulgarian-Handicap-System899925033362176/?ref=bookmarks или да получите по електронна поща след като
получим искане за това.
След като се свържете с мерителите и се уговорите за ден и час на извършване на
огледите, следва да приведете яхтите в "обмерно състояние", както и да приготвите
платната, които ще използвате за обмер.
Заплащането на обмера, се извършва на мерителите, като сумата не следва да
надвишава за яхти до 10м. - 40лв. и за яхти над 10м. - 60лв. на ден, ако не представлява
комплициран частен случай. Мерителите имат право да извършват безплатен обмер по
своя преценка. Фактури ще се издават след представяне на данни за лицето получател,
но не по-късно от 5 дни след заплащане на сумата. Сумата не включва превоз на
мерителите и оборудването, което е ангажимент на собственика на яхтата, след
уговорка с мерителите за практическото извършване на обмера.
Целесъобразно е наземният обмер на корпуса и ветрилата да не съвпада с момента на
измерване теглото на яхтата при вдигането й от или спускането й на вода, освен ако не
е организирано предварително.
Осигуряването на кран и необходимата екипировка за повдигане и условия за
безопасност при претеглянето са отговорности на собственика.
Собственика е длъжен да достави и върне съвместно с мерителя крановата електронна
везна.
Мерителите осигуряват електронна везна за измерване на теглото на яхтата.
Запознайте се добре с правилата за извършване на обмер, с оглед натовареността на
мерителите и намаляване времето за обмер на една яхта. Продължителността или
необходимостта от допълнителен обмер, може да доведе до завишаване на сумата,
която се дължи на мерителите за отделеното от тях време и усилия.
Пълните текстове на документацията ще бъде изпращана по email , след като получим
искане за това на bulgarian.handicap.sailing@gmail.com

