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 1.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 1.1.  Правилникът  за  работа  на  Управителния  съвет  на  Сдружението  “Българска 

 федерация  колоездене”,  наричано  за  краткост  БФК,  регламентира  вътрешната 
 организация  и  работата  на  Управителния  съвет  въз  основа  на  Устава  на  БФК, 
 решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на Сдружението.  

 1.2.  При  осъществяване  на  своята  дейност  Управителния  съвет  се  ръководи  от  целите  на 
 сдружението  и  защитава  неговите  интереси  като  управлява  ефективно,  икономично 
 и  ефикасно  средствата,  поддържа  доброто  име  на  Сдружението  в  обществото  и 
 осигурява законност, прозрачност и отчетност.  

 1.3.  Всички  материали  свързани  с  работата  на  УС  следва  да  бъдат  съхранявани  в 
 споделено  място  (Google  Drive),  до  което  имат  достъп  всички  членове.  Работният 
 процес  на  Управителният  съвет  на  БФК  се  осъществяват  чрез  платформата  за 
 управление  на  оперативните  процеси  и  задачи  на  БФК  (bgcf.atlassian.net)  -  наричана 
 за  краткост  “Jira”.  За  осъществяването  на  директна  връзка  и  обсъждания  между 
 членовете  на  Управителният  съвет  на  БФК  се  използва  комуникационния  канал  за 
 съвместна  работа,  базиран  на  облак,  който  позволява  обмен  на  съобщения  и 
 файлове  в  реално  време  (bgcycling.slack.com)  -  наричан  за  краткост  “Slack”.  Достъп 
 до  Jira  и  Slack  имат  членове  на  контролния  съвет  (КС),  както  и  членове  на 
 помощните комисии към БФК. 

 1.4.  Правилникът  регламентира  реда  за  свикване  и  реда  за  провеждане  на  заседания  на 
 Управителния  Съвет  на  Българска  Федерация  Колоездене,  следвайки  стриктно 
 правилата, описани в Устава на БФК (чл.28, чл.29 и чл.31). 

 2.  ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 2.1.  Заседанията на УС на БФК могат да бъдат редовни и извънредни. 

 2.1.1.  Редовни  заседания  на  Управителния  съвет  се  провеждат  веднъж  месечно. 
 Заседания  на  Управителния  Съвет,  съгласно  чл.  28,  ал.  1  от  Устава  на  БФК,  се 
 свикват от председателя или от заместник-председателя. 

 2.1.2.  Извънредно  заседание  може  да  бъде  свикано  и  по  писмено  искане  на  една 
 трета  от  членовете  на  УС,  като  се  предлага  дневен  ред.  Ако  председателят 
 или  заместник-председателят  не  го  свикат  в  едноседмичен  срок,  то 
 заседанието може да се свика от всеки един от членовете на УС. 

 2.1.3.  При  възникване  на  неотложни  или  извънредни  обстоятелства,  които  касаят 
 и  финансови  разходи  или  приходи,  председателят  или  член  на  УС  може  да 
 свиква  извънредно  заседание  на  УС  в  рамките  на  24  часа  или  въпросите  да 
 се  обсъдят  писмено  и  да  се  решат  с  “бързо  гласуване”,  мотивирано  с 
 причината за свикване, когато финансовият въпрос подлежи на гласуване. 

 2.2.  Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет на БФК. 
 2.2.1.  При  отсъствие  на  председателя  на  Управителният  съвет,  заседанието  се 

 председателства  от  присъстващ  лично  член  по  решение  на  Управителния 
 съвет. 

 2.2.2.  Изпълнителният  директор  присъства  по  право  на  заседанията  на 
 Управителния съвет, освен ако изрично не бъде решено друго. 

 2.3.  На  заседания  на  Управителния  съвет  могат  да  бъдат  поканени  и  да  присъстват  трети 
 лица  извън  състава  му,  когато  в  дневния  ред  е  предвидено  да  бъде  обсъдено  и 
 взето  решение,  за  което  е  нужно  да  бъде  изслушани.  В  този  случай  председателят 
 на  УС  изпраща  покана  на  лицето,  в  която  се  съдържат  дата,  час  и  място  на 
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 провеждането  на  заседанието,  както  и  описание  на  въпросите  и  евентуално 
 документите, по които то трябва да вземе отношение или подготви. 

 2.4.  Планирането  и  провеждането  на  заседания  на  УС  се  извършва  в  Jira  в  проект 
 “Заседания на Управителен Съвет” (код MB) 

 ●  Въпросите  за  разглеждане  се  регистрират  като  отделни  задачи  с  първоначален  статус 
 “Въпроси  за  УС”  и  са  отворени  и  достъпни  за  подготовка,  разглеждане,  разискване  и 
 уточняване.  Всяка  задача  е  придружена  с  всички  съпътстващи  материали  предварително 
 подготвени  и  съдържащи  максимално  обобщена  информация,  анализ  от  докладващия, 
 предложения необходими за вземане на информирано решение. 

 ●  Предложенията  за  включване  в  дневен  ред  се  правят  към  всяка  отделна  задача  най-късно 
 14 дни преди датата на насроченото заседание. 

 ●  Предложението  за  дневен  ред  се  изготвя  чрез  включване  на  предложените  теми  в  обща 
 задача от тип EPIC с формат на името “УС - ДД.ММ.ГГГ”. 

 ●  Включването  на  тема  в  дневният  ред  на  следващото  заседание  се  регистрира  чрез  промяна 
 на статуса  “Въпроси за УС” → “Избрани за разглеждане”  от Председателя на УС. 

 ●  По  време  на  провеждането  и  след  заседанието  на  УС  задачите  преминават  през  статуси, 
 които  показват  резултата  от  гласуването  или  разглеждането  на  темата  и  проследяват 
 последващото изпълнение. 
 2.5.  Най-късно  до  7  дни  преди  датата  на  всяко  редовно  заседание  на  Управителния 

 съвет,  Председателят  информира  за  предложения  дневен  ред  членовете, 
 Контролния съвет и Изпълнителния директор в Slack. 

 2.6.  Членовете  на  Управителния  съвет  и  Изпълнителния  директор  могат  да  правят 
 предложения  за  изменения  и  допълнения  на  дневния  ред  в  срок  от  два  дни  от 
 получаването  на  предложението  за  дневен  ред  (най-малко  5  дни  преди 
 заседанието  на  УС).  Предложенията  се  дават  в  общата  задача  от  тип  EPIC  с  формат 
 на името “УС - ДД.ММ.ГГГ”. 

 2.7.  Най-късно  до  3  дни  преди  заседанието  Председателят  изпраща  в  Slack  покана  за 
 заседанието  с  одобрения  дневен  ред  до  членовете  на  Управителния  съвет, 
 Контролния  съвет  и  Изпълнителния  директор.  Поканата  следва  да  бъде  изготвена 
 по  образец,  одобрен  от  УС.  След  изпращането  на  поканата,  дневният  ред  не  може 
 да  бъде  изменян,  както  като  контекст  така  и  в  последователността  на  обсъжданите 
 точки.  При  необходимост  от  изпращане  на  поканата  към  други  участници,  същата 
 може да се изпрати по имейл. 

 3.  ФУНКЦИИ  И  ОТГОВОРНОСТИ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ. 
 ДОКЛАДВАНЕ 
 3.1.  Председателят  разпределя  точките  от  дневния  ред  на  заседанието  за  докладване 

 на  членовете  на  Управителния  съвет,  след  тяхното  съгласие  и  съобразно  тяхната 
 ангажираност и професионална квалификация. 

 3.2.  Членовете  на  Управителния  съвет  докладват  и  предлагат  проекторешение  по 
 точките от дневния ред, за които отговарят, на останалите на заседанието. 

 3.3.  В  точка  „Други“  се  определя  датата  на  следващото  заседание  и  дневен  ред  за 
 следващото  заседание.  Могат  да  бъдат  обсъдени  неотложни  дейности,  които  не  са 
 включени  в  дневния  ред.  Могат  да  бъдат  поставени  теми  за  работа,  които  да  бъдат 
 обсъдени на следващи заседания. 
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 4.  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ЗАСЕДАНИЯ  И  ВЗЕМАНЕ  НА 
 РЕШЕНИЯ 
 4.1.  Заседанието следва да се проведе в посочените дата и час в поканата. 
 4.2.  Управителният  съвет  взема  решения,  ако  на  заседанието  му  присъстват  повече  от 

 половината от неговите членове (кворум от 50%+1 от членовете на УС на БФК). 
 4.2.1.  За  присъстващо  се  счита  и  лице,  с  което  има  двустранна  телефонна, 

 конферентна  по  интернет  или  друга  връзка,  гарантираща  установяването  на 
 самоличността  му  и  позволяваща  участието  му  в  обсъждането  и  вземането 
 на  решения.  В  протокола  изрично  се  записва,  че  лицето  е  участвало  в 
 заседанието дистанционно. 

 4.2.2.  При  неприсъствие  на  всички  членове  се  изчаква  15  минути  след  обявения 
 час  или  до  достигането  на  необходимия  кворум,  но  не  повече  от  30  минути 
 след обявения час. 

 4.3.  Продължителността  на  всяко  едно  заседание  не  може  да  надхвърля  1  час  и  30 
 минути  след  неговото  фактическо  започване.  В  случаите  на  невъзможност  за 
 изпълнение  на  дневния  ред  в  определения  период,  останалите  точки  се  прехвърлят 
 за  неприсъствено  “бързо”  гласуване  или  се  включват  като  първи  по  ред  при 
 следващото редовно заседание. 

 4.4.  За  валидно  решение  се  приема  това,  взето  с  мнозинство  от  присъстващите  на 
 Заседанието  (50%  +1),  а  в  изброените  в  чл.  32  от  Устава  на  БФК  случаи  –  с 
 мнозинство от всички свои членове. 

 4.5.  Управителният  съвет  може  да  вземе  решение  и  без  да  бъде  проведено  заседание 
 чрез  бърза  процедура  по  електронен  път.  За  целта  в  платформата  за  управление  на 
 оперативните  процеси  и  задачи  на  БФК  –  Jira,  проекторешението,  придружено  с 
 обяснителна  записка  (и  ако  е  налична  свързана  с  него  документация)  се  подлага  на 
 гласуване от членовете на УС, като гласуването се протоколира в платформата. 

 4.6.  За  всяко  присъствено  заседание  на  Управителния  съвет  се  води  протокол  от 
 определено  от  него  лице,  присъстващо  лично  на  заседанието.  Протоколът  на 
 заседанията  се  води  от  Изпълнителния  директор  или  от  техническия  сътрудник  към 
 БФК,  в  предварително  одобрен  формат  от  УС.  Протоколът  следва  да  съдържа 
 следната задължителна информация: 

 ●  Дата и час на провеждане; 
 ●  Водещ на заседанието; 
 ●  Присъстващи (на живо, по телефон или през интернет); 
 ●  Предложения по всяка точка от дневния ред и лицето, което ги предлага; 
 ●  Приложени документи по всяка точка от дневния ред (при наличие на такива); 
 ●  Взети решения по всяка точка от дневния ред; 
 ●  Опис  на  гласуване  по  взетите  решения  (отделно  по  всяка  точка  от  дневния  ред)  –  общ  брой 

 гласували, брой „За“, брой „Против“, брой „Въздържали се“; 
 ●  Дата за следващо заседание; 
 ●  Час на приключване на заседанието; 
 ●  Изготвил протокола. 
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 4.7.  Протоколът  се  изготвя  и  връзка  към  него  от  Google  Drive  се  изпраща  до  членовете 
 на  Управителния  съвет  и  Изпълнителния  директор  в  срок  от  три  работни  дни  след 
 заседанието за съгласуване. 

 4.8.  В  тридневен  срок  след  изпращане  на  протокола,  членовете  на  УС  могат  да  заявят 
 писмено  своите  забележки,  изменения  или  допълнения  директно  в  споделения 
 документ  в  Google  Drive.  След  изтичането  на  този  срок,  протоколът  се  счита  за  приет 
 и  финален.  Изготвилият  протокола  го  изпраща  за  подпис  до  всички  членове  на  УС. 
 Протоколите  могат  да  бъдат  подписани  с  валиден  квалифициран  електронен 
 подпис. 

 4.9.  Протоколът  от  заседанията  на  УС  се  публикува  в  официалната  интернет  страница  на 
 БФК  www.bgcf.bg  в  раздел  „Ключови  документи“  в  срок  от  7  работни  дни  след 
 заседанието. 

 4.10.  Оригиналите  на  протоколите  от  заседанията  на  Управителния  съвет  се  съхраняват  в 
 канцеларията  на  БФК  в  София.  Отговорност  за  съхранението  им  носи 
 Изпълнителния  директор.  Протоколи,  подписани  с  валиден  квалифициран 
 електронен подпис се съхраняват единствено в електронен вид в Google Drive. 

 5.  КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА 
 5.1.  В  края  на  всяко  решение  на  Управителния  съвет  в  протокола  се  записва  и  кой  ще 

 осъществява  контрол  по  изпълнението  му.  Ако  това  не  бъде  записано  се  счита,  че 
 контролът се осъществява от Изпълнителния директор. 

 5.2.  Лицето,  определено  да  осъществява  оперативен  контрол  по  изпълнението  на 
 конкретното  решение.  Статусът  на  изпълнение  на  решенията  се  проследява  в 
 реално време в Jira. 

 5.3.  Управителният  съвет  може  да  задължи  Изпълнителния  директор  да  информира 
 заинтересовани страни за взето от него решение. 

 5.4.  Когато  решение  на  Управителния  съвет  възлага  задължения  на  конкретни 
 служители  на  БФК,  то  Изпълнителният  директор  следи  и  носи  отговорност  за 
 изпълнението му. 

 6.  СЪПЪТСТВАЩИ  ДОКУМЕНТИ  КЪМ  ТЕМИТЕ  ОТ 
 ДНЕВНИЯ РЕД 
 6.1.  Правилници  и  документи  –  всички  правилници  и  други  документи,  предложени  за 

 гласуване,  следва  да  бъдат  обосновани,  предварително  прегледани  и  коментирани 
 от  всеки  член  на  УС,  както  и  от  членовете  на  Съдийска  колегия  и  Треньорски  съвет. 
 При  промени  в  съществуващи  документи  трябва  ясно  да  се  маркират 
 предложените  изменения  спрямо  текущите  текстове.  Финалният  вариант  на 
 правилниците  следва  да  бъде  предложен  за  гласуване  на  заседание  на  УС  съгласно 
 установения ред.  

 6.2.  Финансови  въпроси  –  финансовите  въпроси  следва  да  се  разискват  в  широк 
 формат,  като  е  задължително  минимум  една  седмица  преди  заседанието  на  УС,  в 
 което  ще  се  обсъждат,  да  са  разгледани  всички  коментари  по  темата.  В  случаите,  в 
 които  е  необходимо  закупуването  на  материални  активи,  следва  да  бъдат  събрани 
 поне  3  конкурентни  оферти  минимум  7  дни  преди  провеждане  на  заседанието  на 
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 УС. Офертите  да  бъдат  обобщени  и  оформени  в  структуриран  и  сравним  вид  за 
 вземане на решение. 

 6.3.  Спортен  Календар  –  Спортният  календар  трябва  да  бъде  обработен  и  подготвен  за 
 приемане  от  отговорните  звена  (по  направления).  Финалната  версия  на  календара 
 трябва  да  бъде  изпратена  не  по-малко  от  7  дни  преди  провеждане  на  заседанието 
 на  УС.  Календарът  за  следващата  година  следва  да  бъде  завършен  най-късно  до  31 
 Октомври на всяка година. 

 6.4.  Участия  на  Национални  състезатели/гарнитури  –  всички  участия  на  състезатели  или 
 национални  отбори  на  ЕП,  СП  и  БП  следва  да  се  представят  и  утвърдят  от  УС  на  БФК, 
 както  самото  участие,  така  и  евентуалното  финансово  подпомагане  свързано  с 
 участието.  За  други  надпревари  се  обсъжда  само  евентуално  финансово 
 подпомагане.  Към  заявките  за  участие,  всяко  отделно  Направление  следва  да 
 представи  писмено  становище  на  Треньорския  съвет  и  бюджет  за  изпълнение.  Срок 
 за представяне – 7 дни преди провеждане на Заседанието. 

 6.5.  Други  документи  –  всички  други  не  изброени  по-горе  документи,  касаещи  вземане 
 на  решение  и  неговото  изпълнение  се  представят  7  дни  преди  провеждане  на 
 Заседанието. 

 6.6.  Наемане  на  кадри  –  за  всяка  позиция  следва  да  бъде  изготвена  подробна 
 длъжностна  характеристика  на  база,  на  която  да  бъдат  подбрани  кандидатите. 
 Всеки  кандидат  следва  да  изпрати  автобиография,  на  базата  на  която  да  бъде 
 оценена  възможността  за  наемането  му.  Автобиографиите  на  всички  кандидати 
 следва  да  бъдат  изпратени  не  по-малко  от  7  дни  преди  провеждането  на 
 заседанието на УС, в което се планира тяхното подбиране.  
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