
 
 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФГ 

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1.  Съдийската комисия (СК) е помощен орган към УС на БФГ 
съгласно чл. 22, т. 11 от Устава на БФГ. 
Чл. 2.  Членове на Съдийската Комисия са всички съдии по гребане с 
валиден национален лиценз. 
         

II. ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 
Чл.3. Съдийската Комисия има за задачи: 
1. Да издига качеството на съдийството по гребане в съответствие със 
световните стандарти. 
2. Да контролира и подобрява квалификацията на съдиите по гребане. 
3. Да поддържа и развива критериите за подбор на членовете на 
Журито на различните регати провеждани от БФГ. 
Чл.4. Съдийската комисия  изпълнява следните дейности: 
1.  Подготвя и предлага Жури за всички състезания по гребане на 
територията на РБ. 
2. Провежда семенари за подготовка на съдии. 
3. Провежда изпити на желаещите за получаване на национален 
лиценз за съдия по гребане                                                                                                                
4. Наблюдава и изучава действията на съдиите  по време на регатите 
и изготвя предложения до УС на БФГ за  промени в Правилника за 
провеждане на състезанията по гребане. 
5. Ръководи провеждането на състезанията по гребане прилагайки 
Правилника и гарантира равни условия за всички участници. 
  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТА 
Чл. 5. За да може да изпълни задачите и дейностите си СК организира 
две редовни сесии – пролетна и есенна. 
Чл. 6. Дневен ред на пролетната редовна сесия:                                                        
Дневният ред на пролетната сесия съдържа следните задължителни 
точки: 
1. Съдийски семенар за подготовка на съдиите за предстоящия сезон и 
на кандидатите за получаване на национален лиценз. 
2. Запознаване с спортния календар и обсъждане назначенията на 
главните съдии и съдите за отделните регати. 
3. Преглед  на инвентара необходим за провеждане на регатите и 
набелязване мерки за привеждането му в готовност.                                                            
4. Други 



Чл. 7. Пролетната редовна сесия се провежда най-рано един месец и 
най-късно една седмица преди първия старт на открито за сезона. 
Чл. 8. Дневен ред на есенната сесия:  
Дневният ред на есенната сесия съдържа следните задължителни 
точки: 
1. Приемане докладите на главните съдии и анализ на възникналите 
ситуации през изминалия сезон. 
2. Разглеждане предложения за промени в правилника за дейността на 
СК и на Правилника за провеждане на състезанията и внасянето им в 
УС на БФГ/ако има направени/. 
3. Провеждане изпити на кандидатите за съдии по гребане за 
получаване на национален лиценз. 
4. Избор на Председател на СК ако са налични условия съгласно чл. 
16.   
Чл. 9. Есенната редовна сесия на СК се провежда най-рано един и 
най-късно два месеца след последното състезание за сезона. 
Чл.10. УС на БФГ  осигурява необходимите условия за провеждане на 
редовните сесии на СК. 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА СК 
Чл. 11. Управлението  на СК се осъществява от: 
1. Председател на СК 
2. Зам. Председател на СК 
3. Секретар на СК              
Чл.12. Задължения на Председателя на СК 
Председателят на СК изпълнява следните задължения по време на 
своя мандат: 
1. Насрочва датите и ръководи провеждането на редовните сесии на 
СК. 
2. Води съдийските семинари . 
3. След обсъждане с членовете на СК назначава главните съдии и 
определя разпределението на съдиите за отделните регати. 
4. Определя комисия и провежда изпити за получаване на национален 
лиценз на кандидатите за съдии по време на есенната сесия. 
5. След обсъждане с останалите членове на СК определя Зам. 
Председател и Секретар на СК. 
6. Представлява СК пред УС на БФГ и пред другите помощни органи на 
УС. 
Чл. 13. Задължения на Зам. Председателя на СК. 
Зам. Председателят на СК изпълнява следните задължения  по време 
на своя мандат: 
1. Изпълнява задълженията на Председателя в негово отсъствие. 
2. При настъпване на обстоятелства по чл. 16  ръководи процедурата 
за избор на Председател. 
Чл. 14.  Задължения на Секретаря на СК 
Секретарят на СК изпълнява следните задължения по време на своя                 
мандат:             
1. Съхранява и  попълва данните на членовете на СК. 
2. Проверява и подготвя техническите средства които обслужват 
дейността на СК /средства за връзка, хронометри, мегафони и др./ 



3. Води отчет за присъствията на членовете на СК на редовните сесии 
и при наличие на обстоятелства обявява отнемането на лиценза на 
нередовния съдия. 
Чл.15. Процедура за избор на Председател на СК. 
1. Всеки член на СК притежател на национален лиценз за съдия най – 
малко от 5 години може да бъде избран за Председател на СК.   
2. Председателя се избира на този пост за срок от 4 години с право на 
преизбиране. 
3. Изборите на Председател се провеждат само по време на есенната 
редовна сесия и са с явно гласуване. 
4. Съдии, притежатели на лиценз на ФИСА за международен съдия се 
считат номинирани по право. 
5. За избран се счита кандидат спечелил 50% + 1 от гласовете на 
присъствалите съдии. Гласуване с пълномощни не се допуска. 
6. При положение, че никой от кандидатите не събрал необходимия 
брой гласове, се провеждат няколко кръга гласуване, като при всеки 
кръг кандидата с най – малко гласове отпада до получаване на 
необходимия кворум. 
Чл. 16. Прекратяване правомощията на Председателя на СК 
Правомощията на Председателя се прекратяват при: 
1. Изтичане на мандата. 
2. Невъзможност да изпълнява задълженията си поради 
продължително заболяване или инцидент. 
3. По негово желание . 
4. При загуба на националният лиценз за съдия 
5. По искане на повече от две трети от членовете на СК гласувано по 
време на пролетната сесия.                
 

V. СЪДИИ                                                                   
Чл. 17. Всеки български гражданин може да бъде съдия по гребане 
ако отговаря на следните изисквания: 
1. Да е физически здрав и да е с нормални зрение и слух. 
2. Да познава и обича гребният спорт. 
3. Да е положил успешен изпит за получаване на национален лиценз 
за съдия по гребане. 
Чл. 18. Национален лиценз на съдия по гребане. 
1. Националния лиценз на съдия по гребане се издава от СК след 
успешно положен изпит. 
На студентите от НСА специалност „Гребане”, изпита по 
Правилознание се признава и за изпит за получаване на национален 
лиценз, ако по време на провеждането му присъства и член на СК 
(Председателя или определен от него човек). 
2. Националния лиценз има валидност от две години и се подновява 
автоматично след присъствие на пролетната сесия на СК. 
3. Съдия който не е присъствал на пролетна сесия на СК е с ограничен 
лиценз и не може да участва в Жури през сезона. Ако отсъствието е 
поради непреодолими обстоятелства /болест, командировка и т. н./, 
Председателя на СК, след провеждане на инструктаж, може да 
възстанови лиценза. 



4. При отсъствие на две последователни пролетни сесии, националния 
лиценз се отнема. Възстановяването му става с изпит. 
Чл. 19. Възрастови ограничения. 
По принцип съдия губи националния си лиценз на 31 декември в 
годината в която навърши 65 години. 
Той може да продължи действието на лиценза си при следните 
условия: 
1. Да декларира ясно и категорично желание за това по време на 
есенната сесия в годината когато навършва определената възраст. 
2. Да получи одобрение от две трети от присъстващите на сесията 
членове на СК. 
3. Действието на лиценза се удължава с една година,като след това 
процедурата се повтаря. 
 

VI. ХОНОРАРИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Чл. 20.  Хонорарите, възнагражденията и командировъчните на 
съдиите по гребане се определят от УС на БФГ. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
                         
1. Настоящите Правила отменят Правилника за дейността на 
съдийската комисия при БФГ.  
2. Настоящите Правила влизат в сила от 11.10.2019 г. - денят на 
приемането им от Общото събрание на БФГ. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
          Свилен Нейков 

 
  


