П Р А В И Л Н И К
за статута и дейността на Регионалния отговорник

Правилникът за статута и дейността на Регионалния отговорник е изработен
върху принципите, залегнали в Правилника за статута и дейността на съдиите по
волейбол в Р България, утвърден от УС на БФ Волейбол на 01.12.2009 г.
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Общи положения
Настоящият Правилник е изработен съгласно т. 1.4.2. и т. 1.5 от Раздел І и т. 5.1
от Раздел V от Правилника за Статута и Дейността на съдиите по волейбол
в Р България.
Регионалните и градски съдийски Колегии /Комисии/ са обособени в единадесет
Регионални структури.
Всеки регион има определен Регионален отговорник, който координира и
организира работата по места, в тясно сътрудничество с НСКВ.
Регионалният отговорник трябва да членува в съответната регионална
съдийска комисия и да е редовно отчетен съдия или делегат.
Всеки един Регионален отговорник координира дейността си и със съответния
зонален Регионален отговорник, назначен от БФ Волейбол.
В своята дейност Регионалният отговорник се съобразява с Правилниците и
разпоредбите на съответните комисии към НСКВ и спазва техните правила.
Права и задължения на Регионалния отговорник
Регионалния отговорник има следните права:
Да организира семинари със съдиите от своя регион, съгласувано с НСКВ.
Да организира курсове за нови съдии, съгласувано с градските съдийски
комисии и НСКВ.
Да назначава съдии за състезанията от Регионалните първенства, съобразно
предоставената му програма от съответния регионален отговорник на БФВ.
Да назначава съдии, съобразно принципите за равнопоставеност и
справедливост, за всички останали състезания, извън календара на БФВ, да ги
съгласува с НСКВ и да ги води на отчет.
Да събира допълнителен членски внос за покриване на финансови нужди за
организациона дейност в региона, ако има съответното решение за това.
Да предлага на НСКВ за наказание съдии, извършили различни по вид
провинения.

2.2
Регионалния съдийски отговорник е длъжен:
2.2.1. Да спазва Правилниците и разпоредбите на НСКВ.
2.2.2. Да спазва моралните принципи, да бъде пример за своите колеги и да следи
за прилагането на Етичния правилник.

2.2.3. Да участва активно в организационната дейност на съдийството в региона, за
който отговаря.
2.2.4. Да работи за непрекъснато повишавне квалификацията на съдиите в региона.
2.2.5. Да води на отчет всички правоспособни съдии от региона и да притежава
техните пълни лични данни /ЕГН, адрес, актуални телефони, е-mail и др.
необходими/.
2.2.6. Да води на отчет всички назначения, получавани от НСКВ.
2.2.7. Да води на пълен отчет всички назначения, направени в региона от самия
него. Този отчет да включва задължително и размера на съдийския хонорар за
различните видове състезания, в които съдията е участвал /регионално,
ученическо, отраслово или друго състезание/ и да ги предава своевременно в
НСКВ.
2.2.8. Да води архив за всички данни по отношение отчетността и дейността в
поверения му регион.
2.2.9. Да следи за провеждането на всички нерегламентирани (неофициални)
състезания или турнири на територията на региона и своевременно да
уведомява НСКВ.
ІІІ.

Преходни и заключителни разпоредби

3.1.

Настоящия правилник за работа е задължителен за всички Регионални
отговорници.
Всички проблеми или спорове относно дейността на регионалните и градски
съдийски колегии, неупоменати в настоящия правилник, се решават от НСКВ.

3.2.

Настоящият правилник е приет на заседание на НСКВ от 09.03.10 г.

СТРУКТУРА
на регионалните съдийски колегии и техните отговорници
№
1.
2.

Регион
Монтана
Плевен

Отговорник
Христо Лилкин
Игнат Митев

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Русе
Шумен
Варна
Бургас
Стара Загора
Пловдив

Росен Стойков
Коста Дучев
Ал. Виналиев
Пенчо Ангелов
Св. Костадинов
Св. Цеков

9. Кърджали
10. Дупница
11. София

Янчо Станков
Симо Иванов
Пл. Антонов

Влючени са градовете:
Видин, Белоградчик, Враца, Козлодуй
Червен бряг, Лукувит, Етрополе, Велико Търново,
Габрово, Павликени, Бяла Слатина, Тетевен
Силистра, Разград, Исперих
Омуртаг, Търговище, Попово, Нови пазар
Добрич, Ген. Тошево, Каварна, Суворово
Средец, Царево, Приморско, Поморие, Ямбол
Казанлък, Сливен, Чирпан
Пазарджик, Раковски, Карлово, Сопот, Първомай,
Асеновград, Девин
Смолян, Хасково, Любимец, Димитровград
Разлог, Перник, Кюстендил, Сандански, Якоруда

