ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ПРИ
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕАРЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
Октомври 2016
Председател :
Членове:

Секретар:

Иван Ценов – Изпълнителен Вицепрезидент
Таня Гатева – треньор
Йордан Колев – треньор
Владимир Цеков - съдия
Борислав Чилингиров – представител на БК
Христо Христов – БФ Баскетбол
Елеонора Рангелова – БФ Баскетбол

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и
организацията на работа на Спортно-техничеката комисия към УС на
БФБаскетбол, наричана по-нататък "СТК".
Чл. 2. СТК е постоянна комисия на БФ Баскетбол, създадена в
съответствие с чл. 24.1 от Устава на БФ Баскетбол;
Раздел II
Устройство
Чл. 3.
(1) СТК е колективен орган, който се състои от
председател, секретар и членове.
(2) В състава на СТК трябва да бъдат включени поне
по един треньор, съдия или комисар и представител на баскетболен
клуб.
Чл. 4. (1) Председателят:
1. свиква и ръководи заседанията на СТК;
2. организира и ръководи работата на СТК;
3. представлява СТК;
4. След края на спортно-състезателната година представя на
УС доклад за едногодишната дейност на СТК;
(2) Секретарят води протоколи от заседанията на СТК и
може да не е член на СТК.
Чл. 5.
Към СТК могат да се създават постоянни и временни
консултативни органи.
Раздел III
Организация на работа
Чл. 6.
СТК разглежда и решава въпросите от своята
компетентност на заседания, които се провеждат при наличието на

поне половината плюс един членове.
Чл. 7. (1) Заседанията на СТК се откриват и провеждат в
присъствието на повече от половината от нейните членове.
(2) Заседанията на СТК се ръководят от нейния
председател.
Чл. 8.
(1) СТК приема решенията си с явно гласуване и с
обикновено мнозинство.
(2) По изключение и по предложение на председателя
СТК може да взема решения и неприсъствено, въз основа на
изпратено по мейл писмено предложение и изразено писмено
становище по предложението от члена на СТК, изпратено по мейл до
секретаря или председателя на комисията.
Чл. 9. За всяко заседание на СТК се води протокол, който се
подписва от председателя и секретаря.
Раздел IV
Дейност
Чл. 10. СТК:
1.
Разглежда предложените от Треньорската комисия,
Комисия за подрастващи и БК проекти за промени
в наредбите за Държавните първенства, Купа
“България” и Купа БФБ, изготвя други нормативни
документи от спортно-техническо естество и
предлага
окончателния
им
вариант
за
утвърждаване от УС;
2.
Решава
всички
важни
въпроси
от
спортнотехническо естество, освен тези, за които
нормативен документ е определил, че единствено
УС е компетентен да ги реши и дава мнения по
жалби, изложения и др.;
3.
Утвърждава
вътрешния
спортен
календар
и
промените в него;
4.
Определя домакините на финалите за подрастващи,
както и на Купа на БФБ;
5.
Съвместно с Дисциплинарната комисия планира и
провежда мерки против негативните явления в
състезанията за Държавните първенства
и Купа
“България” в двата пола и всички възрастови
групи;
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът е утвърден от УС на
БФБаскетбол на 18.12.1995г., изменен и допълнен на
03.02.2004г. и ……2016г.

