БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
ПРАВИЛНИК
За работата на комисиите в Българска федерация по катерене и
алпинизъм
Чл. 1. Създаването на комисия е въз основа на чл. 23 от Устава на
БФКА.
Чл. 2. Членовете на комисиите се избират за срок на мандата на УС
Чл. 3. Комисиите се състоят максимум от 7 членове.
Чл. 4. Комисията избира председател от своите членове.
Чл. 5. Процедурата по сформиране на комисия се предхожда от
публично оповестяване в сайта на БФКА.
Чл. 6. Кандидатурата за членство в комисия се внася в писмен вид от
името на клуб-член на БФКА в офиса на БФКА най-късно една
седмица преди датата на УС, на който ще има избор за членове на
комисии.
Чл. 7. Избор на членове на комисиите.
(1) Изборът на членове на комисии става на УС на БФКА с обикновено
мнозинство.
(2) В комисиите по състезателно катерене, ски-алпинизъм и ледено
катерене по право се включват треньорът на националния отбор по
съответния спорт.
(3) състезателите по съответния спорт имат право да излъчат
представител на състезателите в комисията.
(4) Освобождаването на членовете на комисията става от УС по
предложение на комисията, председателя, и собствено желание.
Чл. 8. Комисиите изготвят в срок до 31-ви октомври отчет за дейността,
спортен календар и проекто-бюджет за следващата година, който
внасят за утвърждаване от УС.
Чл. 9. Комисиите предлагат за утвърждаване на УС Правилник за
провеждане на състезанията по състезателно катерене, ски-алпинизъм,
ледено катерене в срок до 31-ви декември всяка година.
Чл. 10. Комисиите изготвят окончателен бюджет за годината след
подписване на договора с ДАМС за съответната година.
Чл. 11 Комисиите взимат решения с гласуване с обикновено
мнозинство
Чл. 12. Комисиите водят протокол от своите заседания, който се
предоставя след заседанието в офиса на БФКА в срок до 7 дни.
Чл. 13. Комисията се свиква от председателя или по инициатива на 1/3
от членовете й.

