
 
 

Наредба 
на Българската Федерация по Авиомоделизъм, за устройство и работа 

на комисиите по основните видове спортни класове. 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. Тази наредба определя: реда за създаване, общите правила за 

функциониране и определя основните направления в работата на комисиите по 

основните видове спортни класове. Съгласно тази наредба комисиите трябва да 

работят по прости и ясни правила . Те се явяват, като един експертен орган към УС 

на БФА и подпомагат дейността на федерацията. Комисиите работят публично. 

Чрез създаването им членския състав на БФА ще знае кой точно отговаря за 

развитието на определен клас. Втория важен аспект свързан със създаването на 

тези комисии е канализирането на работата ,която трябва да се свърши в 

различните направления.  

Чл.2. Наименование на комисиите.Целеви класове и насоки на отделните комисии. 

Наименованията на комисиите са съобразени с основното означение по FAI за 

съответните класове. Така организираните комисии, покриват почти целия спектър от 

авиомоделизми в България.  

1. "Комисия F1 свободнолетящи".Всички класове F1 свободнолетящи.  

2. "Комисия F2 кордови" за кордови авиомодели. Всички класове F2. 

3. "Комисия F3 моторни“ .Тази комисия работи за класовете моторни модели: 

класовете за начинаещи класове F3A Народен , F3A Спорт; F3A; F3D; F5D, и 3D.  

4. "Комисия RC планери" за радио управляеми планери. Тази комисия работи за 

класове: F3J,F3B, F3F,F5J,F5B,F5F и др.  

5. "Комисия S ракетомоделизъм" .Тази комисия работи в областта на 

ракетомоделизма. Всички класове S ракетомоделизъм. 

6. „Комисия RC хеликоптери“ Тази комисия работи за всички хеликоптерни 

класове по ФАИ и БФА. F3C Народен , F3C Спорт; F3C, F3N,  3D.  

7. „Комисия Копийни модели“ Тази комисия работи за всички копийни класове 

по ФАИ и БФА.  F4B, F4C, и други. 

Чл.3. В дейността на комисиите не се включват всички останали класове които не са 

специално упоменати по горе.  

СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ  

Чл.4. Устройство на комисиите  

1. Минимален брой членове - 3 (трима), максимален - 7 (седем).  

2. Комисията се ръководи от председател.  

3. Всяка комисия изготвя свой вътрешен правилник за устройство и работа 

съобразен с настоящата наредба, който се утвърждава от УС на БФА. 

4. Съгласно вътрешния правилник на комисиите и по тяхна преценка е 

възможно да се дефинират и други длъжности, освен председател.  

 



Чл.5. Създаване на комисиите 

1. В комисиите трябва да влизат хора с авторитет в съответния сегмент. Всички 

те, работят доброволно без заплащане. В комисиите, те не трябва да 

представляват тясно клубните си интереси. Желателно е да притежават спортен 

или съдийски опит, което да гарантира, че познават в подробности сегмента в 

който работят.  

2. Предложения за членове на тези комисии правят както клубовете от 

собствените си членове, така и УС на БФА.  

3. Комисиите като окончателен състав и председател се определят, чрез 

гласуване, от УС на БФА.  

4. При подбора на членове за всяка от комисиите УС на БФА трябва да се 

ръководи от принципа ,че всички те трябва да са съмишленици.  

5. Комисиите не трябва да бъдат създавани на всяка цена. Тяхното създаване 

има смисъл само тогава, когато има достатъчен интерес в съответно 

направление от членския състав на БФА, или когато трябва да се провежда 

някаква политика от БФА за подкрепа и развитие на определени класове. 

Чл.6. Основни направления в работата на комисиите.  

1. Ежегодно превеждат, актуализират и публикуват чрез сайта на БФА 

правилниците на БФА и FAI за съответната година.  

2. Разработват и администрират вътрешни за БФА състезателни правилници. 

(това са правилници в някои класове за начинаещи, напреднали и деца)  

3. Определят критериите за влизане в националните отбори за (в това число и 

набирането на точки от участие на определени международни турнири) и ги 

предлагат за гласуване на УС на БФА не по-късно от месец декември на 

предходната година.  

4. Определят националните отбори във връзка с гореспоменатите критерии и 

политиката на федерацията за отделните класове и предлагат за гласуване 

на УС на БФА.  

5. Определят критериите за присъждане на спортни звания и ги предлагат за 

гласуване в УС на БФА.  

6. Създават методика и администрират публично класиранията на състезатели 

от класовете с израстване. Определят преминаването на определен 

състезател в по-горен клас. (Има се в предвид клас народен, спорт и т.н.). 

7. Правят предложения за организиране на курсове за съдии.  

8. Подготвят отчет за извършената през годината работа, план с намеренията 

за предстоящата и ги представят на първото за годината събрание на УС на 

БФА.  

9. Председателите на комисиите или друг упълномощен член, да се 

предложат за съответните подкомисии на СИАМ  

Чл.7. Прекратяване работата на комисиите.  

1. Комисиите се избират и работят за срок от 2 (две) години. След изтичане на 

този срок се стартира повторно процедурата за избор на комисии.  

2. Дейността на една комисия може да бъде прекратена във всеки един 

момент от УС на БФА поради несправяне с работата, или липса на дейност. 

 

 

Приета от УС на БФА на 05.01.2013 г  


