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П Р А В И Л Н И К  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”, ПРИЕТ НА ОСНОВАНИЕ чл. 30, т. 9,12,13 и 15 ОТ 

УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО 

(изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.; изм. на Общо събрание от 01.02.2020 г.) 

1. (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФКС 

(изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) Съгласно Устава Общото събрание е 

върховен орган на БФКС и взема решения по всички въпроси свързани с дейността на 

Сдружението „БФКС". 

 

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

/1/ (изм. на Общо събрание от 01.02.2020 г.) Съгласно Устава, Сдружението се управлява от 

Управителен съвет. Управителният съвет се състои от – Председател, Заместник председател и 

Секретар (избрани от Общото събрание на Сдружението). 

/2/ Управителния съвет може да назначава щатни сътрудници на Федерацията като например - 

счетоводител, юрист, технически секретар, касиер и др. съобразно нуждите и финансовите 

възможности или по решение на Общото събрание. 

/3/ (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) УС е длъжен да подържа интернет 

страница на БФКС /български и английски език/, която да съдържа Устава на Сдружението, 

всички спортно-технически правилници, Правилника на Сдружението, информация за 

ръководните личности на БФКС, Протоколите от годишното Общо събрание, Протоколи от 

заседания на УС, държавния и международен спортен календар, справка за националните и 

световни рекорди, текуща информация за предстоящи и минали събития на БФКС, 

Международните спортни организации и ММС. 

/4/ (изм. на Общо събрание от 01.02.2020 г.) УС утвърждава система за излъчване на 10- те 

най-добри спортисти по корабомоделен спорт за годината. 

3. СЕКЦИИ. 

3.1 СТАТУТ НА СЕКЦИИТЕ. 

/1/ (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) Секциите представляват помощни органи 

на БФКС, съгласно Чл. 30, т. 9. 

/2/ Секцията приема правилник за своята дейност, който се утвърждава от УС. 

/3/ Секциите се отчитат за дейността си пред УС. 

/4/ Работата на секциите направлява заместник председателят на УС. 

3.2. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ. 

/1/(изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) Секциите в БФКС са следните:  Секция 

А/В, Секция С, Секция М, Секция NS, Секция S, Секция FSR, Секция „ENDURO“ и Национална 

съдийска колегия/НСК/. 

/2/ (изм. на Общо събрание от 01.02.2020 г.) Ръководни органи на секцията са:  

 Общото събрание на секцията; 

 Председателят и 2 /двама/ члена. 

Член на Общото събрание на секцията е всеки редовен и лицензиран  спортен клуб, в който 

членува поне един състезател, състезаващ се с модели в секцията. Клубът трябва да е  платил 

членския си внос за годината на провеждане на заседание на Общото събрание на секцията. За 

участие в Общото събрание всеки клуб - член на секцията има право на толкова гласа, колкото 
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състезателя е регистрирал в състезанията за годината и те са с редовно заверени състезателни 

права. 

Общото събрание се свиква от председателя на секцията с едномесечна писмена покана или  по 

време на последния кръг от Държавното първенство за секцията.  

Решенията на събранието се вземат с обикновено мнозинство 50%+1 глас от присъствуващите 

членове на Общото събрание. 

Заседанията на Общото събрание и взетите в Секцията решения се отразяват в протоколи. 

Председателят на секцията е длъжен да изпрати протокола до Управителния съвет в срок до един 

месец след заседанието/вземане на решението. 

През времето между две заседания на Общото събрание на секцията тя се управлява от 

Председателя или от ръководство, включващо Председател и 2 /двама/ члена. 

/3/ (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) Ръководствата на секциите разполагат с 

широка самостоятелност в работата си по всички въпроси, свързани със спортната дейност, както 

и организирането на държавните първенства и турнири на БФКС. Решенията на секцията се 

представят за утвърждаване от Управителния съвет или когато касаят фундаментални въпроси - 

пред Общото събрание. 

3.3. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ-/РЪКОВОДСТВО/НА СЕКЦИЯ. 

/1/ (изм. на Общо събрание от 29.11.2008 г.) Председателят /ръководството/ на секцията се избира от 

Общото събрание на секцията с период на легитимност съгласно чл. 29 (3) от Устава на 

Сдружението - 4 години. Началото на периода на легитимност е от първото изборно Общо 

събрание на секцията, проведено след отчетно-изборното Общо Събрание на Сдружението. 

Ръководството на секцията може да бъде сменено на заседание на Общото събрание на Секцията 

по всяко време. В този случай Общото събрание се свиква по писмено предложение на минимум 

1/3 от членовете му за годината на свикването. 

/2/ За избор могат да бъдат предложени присъствуващи лица - писмено или устно. Ако бъдат 

предложени повече кандидати, гласуването се извършва по реда на предложенията. 

/3/ Допуска се повторен избор /преизбиране/. Едно отсъствуващо лице може да бъде избрано само, 

ако се касае за повторен избор и е налице писменото му съгласие. 

/4/ При първото изборно гласуване, кандидатът се счита за избран, ако е получил болшинството 

подадени гласове 50% + 1 глас. Ако няма такова, изборът продължава между двамата кандидати, 

получили максимален брой гласове. 

3.4. НАЧИН НА РАБОТА НА СЕКЦИИТЕ. 

/1/ Избраният Председател /ръководство/ по своя преценка , сформира в своята секция подсекции, в 

зависимост от класовете модели, които са в областта на действие на секцията. Председателят 

/ръководството/ на секцията има право да определи ръководителите на подсекции. 

/2/ Дейността на подсекциите се осъществява като правило, чрез писмени контакти, които се 

координират от Председателя на секцията. На собствена отговорност и при необходимост 

Председателят на секцията или колективното й ръководство може да свика събрание. 

/3/ (отменена с решение на Общото събрания от 29.11.2008 г.) 

3.5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕКЦИЯТА. 

/1/ Председателят /ръководството/ на секцията има задължението да отчита работата на 

ръководената от него секция пред Управителния съвет и Общото събрание. 

/2/ Секциите имат правото: 

1. (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) да извършват промени на тази част 

от спортния правилник на Световните спортни организации, след съгласуване с УС на 

БФКС, която засяга специфичната област на действие на секцията в България. 
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2. (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.)да подготвят предложения за 

изменения на правилата, които да представят на Управителен съвет за утвърждаване и 

предлагане в Световните спортни организации. 

3.  (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) да разработват предложения за 

възлагане и провеждане на държавните първенства и турнири на БФКС. 

4. да определят броя на турнирите валидни при класирането за държавното първенство. 

5. да определят точковата система за крайното класиране за държавното първенство. 

6. да определят точковата система за включване на състезатели в националния отбор за 

участие в международни, европейски и световни първенства. 

7. да приемат основните насоки за дейността на секцията, като например - кои категории да 

се развиват и кои не са подходящи за нашите условия. 

8. да приемат Правилник за дейността на секцията и да го изменят и допълват. 

9. да провеждат обучението на съдии в своята секция съвместно с НСК. 

10. (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) да подържат списъци на съдиите и 

да изготвят план за използуванети им в мероприятия на секцията и Световните спортни 

организации. 

11. да предлагат на УС, съгласувано със спортни клубове, които желаят да организират и 

проведат у нас международни, европейски и световни първенства. 

12. самостоятелно да организират и контролират работата на собствените си подсекции. 

/3/ Секциите имат задължението: 

1. в рамките на държавното първенство, да организират и проведат Общо събрание на 

секцията за обсъждане на актуални проблеми на спортната дейност и въпроси, касаещи 

правилата, като подготвят и протокол за тази среща, който да бъде представен на 

Управителния съвет при следващото му заседание, а също така и да водят необходимата 

статистика на рекордите, както и други статистики, необходими за провеждането на 

мероприятията на съответната секция в национален мащаб; резултатите от тази дейност 

трябва да бъдат представяни един път годишно на Управителния съват, включително и 

разработените предложения, които подлежат на утвърждаване от страна на Управителния 

съвет. 

2.  (заличена с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) 

3.  (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) да качват на интернет страницата на 

БФКС информация за всички спортно-технически правилници и техните промени, 

правилника на секцията, информация за ръководните личности на секцията, протоколи от 

заседанията на секцията и текуща информация за предстоящи и минали събития на 

секцията . 

/4/ Управителния съвет или утвърждава или отхвърля представените от секциите предложения, 

които произтичат от посочените по-горе права и задължения, но няма право да ги променя. В 

случай на отхвърляне /вето/ аргументите трябва да бъдат съобщени на секцията в писмен вид, 

като обосновката може да съдържа и идейни указания за извършване на промени в 

предложението. 

/5/ (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) В случай на утвърждаване се счита, че 

предложенията са приети и те се публикуват на интернет страницата на БФКС, като датата на 

влизането им в сила се определя от Управителния съвет. 
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4. НАБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

/1/ (изм. с Решение на Общото събрание от 01.02.2020 г.) Източниците на средства на Сдружението 

са: постъпления от членски внос, такси и други одобрени от Общото събрание всяка година, 

финансиране по договор от държавни институции, общински съвети и постъпления от спонсори. 

/2/ Финансовите средства се разпределят приоритетно в следния ред: 

1. Заплащане на необходимите такси към държавни институции и членски внос в Световните 

спортни организации. 

2. Счетоводни, административни и пощенски разходи. 

3. Финансово осигуряване на Държавните първенства в отделните Секции 

4. Съобразно броя на кръговете и броя на участниците в тях. Подробна информация относно 

необходимите финансови средства за провеждане на Държавните първенства се подава в 

УС от ръководителите на Секции съвместно със спортния клуб - домакин на спортната 

проява. УС на свое заседание разглежда постъпилите искания за финансиране, преценява 

тяхната адекватност и целесъобразност и взема решение за отпускане на средствата. 

5. Целево материално-техническо подпомагане на юноши, чрез клубовете, в които членуват. 

За целта се подписва Договор между Федерацията и съответния клуб, в който подробно се 

описва кои юноши и какво точно ще получат като материално-техническа помощ, а също и 

какви задължения се поемат срещу това. 

6. Целево материално-техническо подпомагане на състезатели. За целта се подписва Договор 

между Федерацията и състезателя, в който подробно се описва какво точно ще получи като 

материално-техническа помощ, а също и какви задължения поема срещу това. 

7. Финансово подпомагане на Национални отбори за участие на Световни и Европейски 

първенства. 

/3/ Финансовите средства получени от спонсори се разпределят съгласно желанието на спонсора, а 

ако няма изразено конкретно желание се използва приоритетния ред за разпределение. 

5. КОНТРОЛ И САНКЦИИ ЗА СПАЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК 

/1/ (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) Всеки редовен член на БФКС има право 

писмено да иска и трябва писмено да получи всякаква допълнителна информация относно 

действията на ръководството и органите /УС, Секции/ на Федерацията. 

/2/ (изм. с Решение на Общото събрание от 11.02.2012 г.) Всеки редовен член на БФКС има право, 

при констатиране на нарушения на Устава, Правилника на федерацията или Правилника на 

Секцията, писмено да сезира по- висшестоящия орган за нарушенията. 

/3/ При подаване на писмен сигнал за нарушения по-висшестоящия орган е длъжен да вземе 

отношение в най-краткия възможен срок, но не по-късно от 1 /еден/ месец след писменото 

подаване на сигнала. 

Правилникът е обсъден и приет от ХП-то Общо събрание на „БФККС" на 18.10.2003 г., изменен 

и допълнен с решение на ХШ-то Общо събрание на „БФККС", проведено на 04.12.2004 г., с 

решение на XVI-то Общо събрание на „БФККС", проведено на 04.12.2004 г. и решение на 

XVII-TO Общо събрание на „БФККС", проведено на 29.11.2008 г., решение на Общо събрание на 

„БФКС", проведено на 11.02.2012 г., решение на Общо събрание на „БФКС", проведено на 

01.02.2020 г. 

Секретар на УС на Сдружението: 

 

______________________________ 

Коля Панайотов 


