ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА НА АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ ПРИ
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕАРЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
Януари 2012

Чл. 1. Арбитражната комисия (АК) се състои от Председател и четирима
членове, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.
Чл. 2. АК разглежда, решава и тълкува спорове и възражения във връзка
с решения и нормативни актове на БФ по баскетбол и всички нейни
органи, освен тези на Управителния съвет и Общото събрание.
Чл. 3. АК заседава след сезиране по съответния ред и при осигурен
кворум от 3-ма души.
Чл. 4. Заседанията се насрочват от Председателя на АК.
Чл. 5. Сезиране на АК
Ал.1. Сезирането на АК става с жалба.
Ал.2. Жалбата се изготвя в няколко екземпляра и се
адресира до Председателя на АК с копие до БФ Баскетбол и другата
страна по спора ако има такава.
Ал.3. Жалбата трябва да съдържа:
А) името, адреса и телефона на страната, която я подава;
Б) означение на акта, който се атакува;
В) изложение в какво се състои неправилността на атакувания акт;
Г) в какво се състои искането;
Д) подпис на жалбоподателя;
Ал. 4. Жалбата трябва да се придружава от:
А) Всички документи, които според вносителя са необходими за взимане
на решение по повдигнатия въпрос;
Б) документ за внесена такса в брой или по актуалната банкова сметка
на БФБаскетбол както следва:
- в размер, определен в съответния нормативен документ, на основание
на който е наложена санкцията, която се обажалва;
- размер от 50лв. за обжалване на решения на органи на БФБ, които не
касаят дисциплинарни или административни санкции;
Ал.5. Ако жалбата не отговаря на предходните изисквания тя се връща
на жалбоподателя като нередовна.
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Чл. 6. Длъжностно лице от БФБаскетбол подготвя всички други
необходими документи, като и копия от жалбата и ги предоставя на
всички членове на АК.
Чл. 7. След разглеждане на жалбата и евентуалното изслушване на
страните АК взима решение с обикновено мнозинство.
Чл.8. За приетото решение Председателят на АК уведомява страните и
БФБаскетбол.
Този Правилник е приет от Управителния съвет на БФБаскетбол с
решение 6/16.02.2012г. и променен с решение 36/11/12/2014г.
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