Българска Федерация Шотокан Карате До
Правила
за организацията и дейността на помощните органи
Чл. 1. (1) Помощните органи в сдружението „Българска Федерация по Шотокан Карате
До“ имат за цел да подпомагат Управителния съвет и/или Общото събрание при
управлението и дейността на Сдружението, като действат постоянно или временно, в
зависимост от решението на Общото събрание, с което са утвърдени.
(2) Помощните органи могат да са организирани под формата на комисии, съвети
или други структури, според своите функции и предназначение.
(3) Помощните органи се създават от Управителния съвет и се утвърждават от
Общото събрание. Решенията на Общото събрание за утвърждаване на съответния
помощен орган и неговата дейност, при необходимост могат да имат и обратно действие.
(4) В съотвествие с решението за създаването си, помощните органи могат да
приемат вътрешни правила за работата си, които се утвърждават от Управителния съвет.
Вътрешните правила трябва да съответстват на законите, Устава на Сдружението и
обичайните практики в дейността на подобни структури.
(5) Съставът на помощните органи и промените в него се определят и извършват от
Общото събрание за утвърждаване на съответния орган. В помощните органи участват
само физически лица. Отношенията между членовете на помощните органи и
Сдружението са на доброволен принцип, освен ако изрично не е решено друго.
Чл. 2. (1) В сдружението „Българска федерация по шотокан карате до“ действат следните
видове постоянни помощни органи:
ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ - по въпроси, свързани с организацията и провеждането на
тренировъчния процес и на състезателната дейност;
ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ – по въпроси, свързани с дисциплината и правилата за
поведение по време на състезания и с налагането на предвидените в дисциплинарния
правилник наказания за клубове, треньори или състезатели;
СЪДИЙСКА КОМИСИЯ – по въпроси от правилниците за състезания, свързани със
съдийствито, както и за указания в работата на съдиите;
МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ – по въпроси, свързани с медицински изисквания при
провеждане на тренировки и състезания.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ – по правни, финансови, счетоводни, административни и други
въпроси в дейността на Сдружението.
(2) Промени в броя и вида на постоянните помощни органи се извършват с промяна в
настоящите правила

Чл. 3. Помощните органи извършват дейността си като дават становища и/или правят
предложения за решения до Управителния съвет или Общото събрание, в съответствие с
функциите и предназначението си. Становищата и/или предложенията на помощните
органи не са задължителни за органа, до който са адресирани.
Чл. 4. Помощните органи избират свой председател, който организира работата и
заседанията, поддържа връзки с управителните органи и
координира дейността на
помощния орган с другите помощни органи и длъжностни лица, когато това е необходимо
за работата.
Чл.5 (1) Постоянните помощни органи имат следните задачи:
1. По своя инициатива или след възлагане от управителен орган на Сдружението
правят проучвания и дават предложения, становища и доклади пред съответния
управителен орган на Сдружението за решаване на въпроси и проблеми от своята
функционалност;
2. Подпомагат Управителния съвет или Общото събрание при подготовката на
решенията по въпроси от тяхната компетентност;
3. Извършват проверки по въпроси, отнасящи се до предмета на дейността си;
4. Приемат и разглеждат доклади, информации, отчети, предложения и други
действия от членовете на Сдружението и ги представят по компетентност пред
съответните управителни органи на Сдружението.
(2) За решаването на определени въпроси и след одобрение от Управителния съвет,
постоянните и временните помощни органи могат да привличат външни лица като
експерти и консултанти.
Чл. 6. (1) Помощен орган се свиква на заседание по инициатива на председателя на
Управителния съвет, на председателя на съответния помощен орган, по искане на поне
една десета от членовете на Сдружението или по искане на повече от половината от
членовете на помощния орган.
(2) При свикването се представя предложение за дневния ред на заседанието, както и
писмени документи по въпросите от дневния ред, ако има такива.
(3) Заседанията на помощните органи са закрити, освен ако съответният орган не реши
друго. При открито заседание, на него могат да присъстват само членове на сдружението
и/или на Управителния съвет.
(4) Решенията си помощните органи вземат с мнозинство повече от половината на
членовете си. За заседанита на помощните органи се водят писмени протоколи, които
отразяват всички мнения и разисквания. Протоколите се подписват от всички членове и се
представят за съхранение в Управителния съвет. Копия от протоколите могат да се
представят на всеки член на Сдружението, при поискване.
Чл. 7. (1) Помощните органи могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят
от председателите по споразумение;
(2) При съвместни заседания, всеки помощен орган взема поотделно или общо решение по
обсъждания въпрос;

(3) При различни становища, всеки помощен орган прави свои доклади пред съответния
управителен орган
Чл. 8.(1) Когато е необходимо, докладчик пред съответния управителен орган е
председателят на помощния орган или член, избран от помощния орган.
(2) В доклада се отразяват различните становища по проблема, ако има такива.
Чл. 9.(1) Временните помощни органи се образуват по конкретен повод за проучване на
отделни въпроси.
(2) Предложение за образуване на временен помощен орган може да се прави от
Председателя на Управителния съвет или от една десета от членовете на Сдружението.
(3) Правилата за работата на постоянните помощни органи се прилагат и за временните
такива.
Настоящите правила са приети от Общото събрание от 20.09.2020 г.

