ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК
за
статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от

държавното първенство (НВЛ) – мъже и жени
Общи Положения
Чл. 1. /1/. Спортно-организационната комисия за състезанията от държавното
първенство (НВЛ) – мъже и жени, наричана по-долу за краткост „НВЛ“, е постоянна
комисия към Управителния съвет на Българска федерация по волейбол (БФВ).
/2/. НВЛ има оперативна самостоятелност в рамките на предоставената ѝ от БФВ,
като следва да спазва нормативните актове на БФВ, на международните организации,
администриращи волейболня спорт и действащото българското законодателство.

Наименование
Чл. 2. Наименованието на комисията, съгласно Устава на БФВ е: „Спортноорганизационната комисия за състезанията от държавното първенство (НВЛ) – мъже и
жени“, a съкратеното изписване е „НВЛ“ и/или „Комисия НВЛ“, което може
допълнително да се изписва и на английски език.
Адрес за кореспонденция с НВЛ
Чл. 3. Адресът за кореспонденция, както и за провеждане на работни срещи във
връзка с дейността ѝ е: гр. София 1113, ул. Незабравка № 25 /ниско тяло Парк-хотел
Москва/. Електронният адрес за комуникация по електронен път е както следва:
nvliga@bvf.bg.
Цели
Чл. 4. Основни цели на НВЛ са:
1. Да развива и повишава нивото на волейболната игра в двете направления –
мъже и жени в България;
2. Да създава условията за системно практикуване на спорта волейбол при
шампионатите, администрирани от комисия НВЛ в България;
3. Да подобрява контактите и сътрудничеството между неправителствените
организации и други международни, държавни и общински органи и организации,
както и с други физически и юридически лица на територията на Република България и
в други държави;
4. Да популяризира спорта волейбол.
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Средства за постигане на целите
Чл. 5. За постигане на целите, посочени в чл. 4, НВЛ, чрез БВФ, набира
финансиране чрез рекламодатели, спонсори, партньори, телевизионни права и други
дейности, съобразени с българското законодателство, допустими и от правилниците и
решенията на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Международната
федерация по волейбол (FIVB). Финансиране за дейността на НВЛ е допустимо и от
бюджета на БФВ при решение на Управителния съвет на БФВ. Финансиране е
допустимо и по проекти на ММС, европейски проекти, като бенефициент по тях е БФВ,
като принципал на Комисия НВЛ.

Предмет на дейност
Чл. 6. Предметът на дейност на НВЛ е:
1. Организира, координира и администрира всички първенства по волейбол с
представителни отбори от най-високата възрастова група на Суперлига –
мъже;
2. Организира, координира и администрира всички първенства по волейбол с
представителни отбори от най-високата възрастова група на НВЛ – жени;
3. Организира, координира и администрира всички първенства по волейбол с
представителни отбори от най-високата възрастова група на Висша лига –
мъже;
4. НВЛ има правото да получи съгласие от БФВ, чрез решение на УС на БФВ, да
организира и администрира и други първенства, но само след изричното
съгласие на управителното и оперативно ръководство на НВЛ;
5. Определя правилата за участие на участниците в отделните направления,
които НВЛ администрира.
Срок
Чл. 7. НВЛ, като постоянна комисия по чл. 17а от Устава на БФВ, не е ограничена
със срок или друго прекратително условие, като същата се прекратява по изрично
решение на ОС на БФВ.
Участници в първенствата администрирани от НВЛ
Чл. 8. Право на участие в някое от първенствата, администрирани и
организирани от НВЛ, може да придобие всеки български волейболен клуб,
регистриран по надлежния ред съгласно българското законодателство, който е
пълноправен член на БФВ и желае да допринесе за постигане на целите на НВЛ,
отговаря на изискванията на Устава на БФВ и на действащото българско
законодателство, и приема да спазва правилниците и наредбите за организиране и
провеждане на първенствата от НВЛ.
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Придобиване на правото на участие в първенство, администрирано от НВЛ
Чл. 9. /1/ Участието в първенство, администрирано от НВЛ, е доброволно.
/2/ Желаещият да участва подава писмена молба до Председателя на НВЛ, в
която е обективирано желанието му да участва в първенство, администрирано от
НВЛ, и с която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на правилниците и
наредбите за организиране и провеждане на първенствата от НВЛ.
Кандидатът прилага към Молбата следните приложения:
1. Решение на Управителния орган или Общото събрание на кандидата /според
изискванията на Устава му/, в което е обективирано желанието кандидатът
да участва в първенство, администрирано от НВЛ;
2. Издаден лиценз от ММС;
3. Заявление за участие по образец;
4. Сключен договор за участие с БФВ.
Права и задължения на участниците
Чл. 10. Участниците в първенствата, администрирани от НВЛ, имат следните
права:
1. да участват в заявеното от тях първенство, администрирано от НВЛ;
2. да предлагат за избор нейните ръководни органи;
3.
да участват в обсъждането и решаването на въпроси, свързани с дейността
й;
4. да бъдат информирани за нейната дейност.
Чл. 11. Участниците в първенствата, администрирани от НВЛ, са длъжни:
1.
да спазват разпоредбите на действащото българско законодателство,
правилниците и наредбите за организиране и провеждане на първенствата
от НВЛ, както и да изпълняват решенията на ръководните органи на НВЛ,
БФВ и международните волейболни организации;
2.
да издигат авторитета на НВЛ, да спомагат за увеличаване на финансовите
възможности на НВЛ и да не извършват действия и бездействия, които
противоречат на целите на НВЛ и злепоставят комисията и/или БФВ;
3.
да уведомяват писмено Председателя на НВЛ в 7-дневен срок за
промените в обстоятелствата на юридическото лице - участник, вписани в
Търговския регистър;
4.
да участват коректно в работата на НВЛ, в Работните срещи, да предлагат
идеи и да бъдат толерантни към останалите участници при вземането на
решения;
5.
да изпълняват поетите от Председателя на НВЛ. респективно от
Председателя на УС на БФВ ангажименти към спонсори, рекламодатели,
партньори. При отказ от страна на клуб да изпълни поетите ангажименти,
клубът губи автоматично право на всички финансови потенциални
постъпления за дадената спортно-състезателна година, както и ще понесе
всички последици съгласно сключения договор за участие в съответното
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първенство на НВЛ. Изключения са допустими и възможни при изрично
мотивирано искане от страна на клуба и с решение на Ръководството на
НВЛ.
Чл. 12. Правото на участие на който и да било участник е непрехвърлимо и не
може да се преотстъпва.
Чл. 13. При неизпълнение на задължение или неспазване на изискванията,
определени в правилниците и наредбите за организиране и провеждане на
първенствата от НВЛ, НВЛ има право да налага санкции, като видът и размерът на
санкциите се определят от Работна група към НВЛ или съответно от друг орган към
БФВ, ако случаят не е в правомощията на НВЛ.
Прекратяване на правото на участие в първенство администрирано от НВЛ
Чл. 14. Участниците губят своето право на участие в първенства, администрирани
от НВЛ, в следните случаи:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя на НВЛ;
2. с прекратяване на юридическото лице - участник;
3. с изключване;
4. с прекратяване на НВЛ;
5. в други случаи, предвидени в сключения за участие в НВЛ договор или в
правилниците и наредбите за организиране и провеждане на първенствата от
НВЛ.
Чл. 15. /1/ Правото на участие в първенство, администрирано от НВЛ, може да
бъде прекратено от НВЛ, което решение се внася за потвърждаване от УС на БФВ, при
следните случаи:
1. Системно нарушаване на предвидените задължения на участника;
2. Извършване на действия, които правят по-нататъшното му участие в НВЛ
несъвместимо с изискванията за такова;
3. увреждане престижа на НВЛ, респективно на БФВ, на председателя на НВЛ
или на нейните членове.
/ 2 / При маловажни случаи на нарушения, НВЛ определя с решение срок за
преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при
неспазване на който прави предложението за изключване.
Чл. 16. При прекратяване на правото на участие по точки 1,2,3 и 5 на чл.14 от
настоящия правилник, НВЛ не дължи връщане на направените вноски, ако има
такива.
Ръководен орган
Чл. 17. /1/. Ръководният орган на НВЛ е Председателят на НВЛ. В своята
дейност той е подпомаган от избраните членове на НВЛ, които са най-малко трима.
/2/. Председателят на НВЛ се избира от УС на БФВ по предложение на
клубовете-участници в НВЛ, а членовете на НВЛ се избират от УС на БФВ по
предложение на Председателя на НВЛ.
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/3/ Председателят посочва поименно членовете на комисия НВЛ, които са и
Ръководството, до 7 дни от избора му от УС на БФВ.
Мандат
Чл. 18. Председателят и членовете на НВЛ се избират за срок от четири години и
мандатът им започва да тече от датата на избирането им от УС на БФВ.
Правомощия
Чл. 19. Ръководството на НВЛ:
1. Подготвя проект за бюджет на НВЛ;
2. Подготвя отчет за дейността на НВЛ най-малко веднъж годишно след края на
съответния сезон, както и при поискване от УС на БФВ;
3. Определя реда и организира извършването на дейността на НВЛ съгласно
предоставените му правомощия;
4. Определя адреса за кореспонденция с НВЛ, след съгласуване с Председателя
на УС на БФВ;
5. Приема нови участници в първенства, администрирани от НВЛ;
6. Взема решения по други въпроси, свързани с дейността на НВЛ, освен тези,
които са от компетентността на УС или на друг орган на БФВ.
Заседания
Чл. 20. Заседанията на Ръководството (комисия НВЛ) се свикват от
Председателя на НВЛ по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж годишно.
Чл. 21. / 1 / Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от
половината от членовете на комисията. За присъстващо се счита и лице, с което има
двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/2/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако
протоколът за това се подпише без забележки и възражения за това от всички членове
на НВЛ.
Чл. 22. Ръководството взема решенията си с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Контрол на решенията на Ръководството
Чл. 23. Всеки заинтересован участник в НВЛ може да оспори пред УС на БФВ
решение на Ръководството, което е взето в противоречие със закона, действащите
правила или решения на НВЛ, съответно на БФВ. Това следва да бъде направено в 3дневен срок, считано от датата, на която е изпратено съответното решение до
участниците в НВЛ.
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Председател на НВЛ
Чл. 24. /1/. Председателят на НВЛ се избира от УС на БФВ по предложение на
клубовете - участници в НВЛ, за което те вземат решение с обикновено мнозинство.
Във вземане на решението може да участват всички волейболни клубове, участници в
което и да е волейболно първенство, администрирано и организирано от НВЛ.
/2/. За председател на НВЛ може да се кандидатира правоспособно и
дееспособно физическо лице, отговарящо на следните критерии:
 да не е осъждано и/или реабилитирано за извършено престъпление от общ
характер;
 да има завършено средно образование;
 да бъде подкрепено от минимум 1/3 от волейболните клубове, участници в
което и да е волейболно първенство, администрирано и организирано от НВЛ през
текущия спортно-състезателен сезон, а ако същият е приключил, от клубовете, които
ще бъдат участници в следващия спортно-състезателен сезон.
/3/. Кандидатите за Председател на НВЛ се предлагат писмено – от ВК, не покъсно от 15 дни преди определената дата за избор в рамките на НВЛ.
/4/. НВЛ е длъжна, не по-късно от 24 часа след постъпилото предложение, да
обяви кандидатурата на сайта на БФВ.
/5/. Кандидатите за Председатели на НВЛ, не по-късно от 10 дни преди
определената дата за избор в рамките на НВЛ, са длъжни да представят писмено пред
НВЛ или пред УС на БФВ, ако няма действаща НВЛ, своята концепция или визия за
управление и развитие на волейбола в елитните групи, които комисията
администрира и организира.
/6/. НВЛ или председателят на УС на БФВ, ако няма действаща НВЛ, е длъжна, не
по-късно от 24 часа след постъпилото предложение, да публикува на сайта на БФВ,
концепцията или визията на кандидата по ал. 5.
/7/. Кандидатите, които не представят писмена концепция или визия в указаният
срок, не се допускат до участие в избора.
/8/. По време на изборното заседание на НВЛ на всички кандидати за поста
Председател на НВЛ се дава възможност да представят кандидатурите си, в рамките
на 20 минути.
/9/. Гласуването за избор за Председател на НВЛ, който да бъде предложен на УС
на БФВ, е явно - посредством вдигане на ръка от представителите на клубовете
участници в което и да е от първенствата, администрирани от НВЛ или техни
пълномощници, както и посредством пряка телефонна връзка, участие в която е
възможно при включване най-късно до 10 минути след стартиране на процедурата по
гласуване. След този времеви период, ако няма осъществена телефонна връзка по
каквато и да е причина, клубът губи правото си на глас за този избор и само за тази
точка от дневния ред.
/10/. Изборът на кандидатура се счита за направен при решение, взето с
обикновено мнозинство от присъстващите - имащи и упражнили правото си на глас,
като всеки клуб има право само на един глас. Когато нито един от кандидатите не е
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получил повече от половината от гласовете на явилите се, се провежда нов избор, в
същия ден и на същото място, между първите двама кандидати, събрали най-много
гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.
/11/. Предложението на участниците в което и да първенство, администрирано от
НВЛ за избор на председател на НВЛ, следва да бъде гласувано и утвърдено и/или
отхвърлено от УС на БФВ. При отхвърляне на посочения кандидат, предложен от
участниците в НВЛ, УС на БФВ следва да изложи писмено причините за това решение
и да го изпрати до участниците в НВЛ. Участниците в НВЛ следва в 14-дневен срок да
проведат нова работна среща за ново обсъждане на предложения кандидат за
Председател, като на тази среща се кани за участие Председателя на УС на БФВ и/или
зам. Председател(и) на УС на БФВ. В случай, че след направеното повторно обсъждане
председателят на УС на БФВ и/или зам. Председател(и) на УС на БФВ одобри
предложената кандидатура, то той я внася за повторно гласуване от УС на БФВ. В
случай, че повторно представената кандидатура бъде отново отхвърлена от УС на БФВ,
участниците в НВЛ излъчат нов кандидат, като процедурата за избор на Председател
на НВЛ започва отначало и отхвърленият кандидат няма право да участва отново в
последващата процедура.
/12/. При искане за освобождаване на Педседателя на НВЛ, поне 1/3 от имащите
право на глас участници в НВЛ (Суперлига, Висша лига, НВЛ-жени) са длъжни да
отправят мотивирано искане за това до него, с копие до УС на БФВ. Председателят на
НВЛ е длъжен да свика Работна среща в срок до 14 дни от входиране на искането, със
срок на провеждане не по-късно от 30 дни след изтичане на упоменатия срок от
входирането му. При отказ, мотивираното искане се изпраща до Председателя на УС
на БФВ за определяне на дата и час за провеждане на срещата. Заседанието се счита
за редовно, независимо от броя присъстващи в определената дата и час. На това
заседание се гласува решение за отправяне на предложение до УС на БФВ за
освобождаване на действащия Председателя на НВЛ и за предложение за избор на
нов Председател, в случай че предложението за освобождаване на действащия
председател бъде утвърдено от УС на БФВ.
/13/. Председателят на НВЛ има право да се откаже от заеманата длъжност по
всяко време на мандата си. Отказ е налице, когато доброволно председателят на НВЛ
е преценил, че не може повече да изпълнява тази длъжност и писмено е заявил това
свое желание пред председателя на УС на БФВ. В този случай, както и при тежко
заболяване или смърт, длъжността се поема автоматично от заместник-председателя
на НВЛ или от посочен от председателя на УС на БФВ член на НВЛ, който става
председател на НВЛ и изпълнява длъжността временно до провеждане на
предсрочни избори за председател и членове на НВЛ.
Чл. 25. /1/ Председателят:
1. Организира дейността на НВЛ съобразно закона, Устава на БФВ,
правилниците и наредбите за организиране и провеждане на първенствата
от НВЛ, както и решенията на УС на БФВ;
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2. Представлява НВЛ пред всички физически и юридически лица;
3. Свиква и ръководи събранията на Ръководството и председателства НВЛ в
работни срещи;
4. Ръководи текущата дейност на НВЛ;
5. Предлага на УС на БФВ членове на НВЛ;
6. Определя административен екип за работа;
7. Представлява НВЛ при заседания на УС на БФВ, когато е поканен да присъства
на тях;
8. Е длъжен да информира по електронен път участниците в НВЛ при всяко
решение на УС на БФВ, което касае дейността и всичко свързано с работата на НВЛ;
9. Има правото сам или с участието на поне един представител от
Ръководството или административния екип да договаря правилата и условията за
финансиране дейността на НВЛ при разговори касаещи партньорство, спонсорство,
рекламна дейност или отдаване на телевизионни или интернет права, както и
изготвяне на проекти за финансиране от ММС или друг орган, позволяващ това.
Конкретните договорни отношения се потвърждават чрез подписване на съответния
договор от Председателя на УС на БФВ. Председателят на УС на БФВ е длъжен се
съобразява с решенията на НВЛ относно привличането и разходването на финансови
средства в и от комисията, доколкото същите не противоречат на закона, не водят до
свръх задлъжнялост на БФВ чрез НВЛ, не нарушават бюджета за приходи/разходи на
БФВ, свързан с другите ѝ дейности извън НВЛ, както и е длъжен да не обвързва НВЛ с
договори, които не са изрично писмено съгласувани с Председателя на НВЛ;
10. Председателят на Комисия НВЛ има правото сам да определи
възнагражденията на административния екип и начинът на заплащане или да
договори про боно участие на такъв;
11. Председателят на Комисия НВЛ ръководи работата на НВЛ и съответния
административен екип, като участва в съставянето и разработването на Правилници,
Наредби и други вътрешни правила, касаещи дейността на комисията, в съответствие с
устава на БФВ, българското законодателство и правилниците и решенията на
Европейската конфедерация по волейбол (CEV) и Международната федерация по
волейбол (FIVB).
Работни срещи на участниците в НВЛ
Чл. 26. /1/ Правото да участват в работните срещи на НВЛ имат всички
участници в което и да е първенство, администрирано от НВЛ. Всеки участник има
право на един глас при гласуване на решение по време на работна среща.
/2/ Юридическите лица участват в Работните срещи чрез лицата, които ги
представляват по закон.
/ 3 / Участниците могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно /без
нотариална заверка на подпис и/или съдържание/ физическо лице да ги
представлява на една или неограничен брой Работни срещи.
Чл. 27. На провежданите работни срещи могат да се обсъждат и вземат решения
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по следните въпроси:
1. изменяения и допълнения на настоящия правилник и на правилниците за
провеждане на първенствата на НВЛ;
2. предлагане на УС на БФВ на физическо лице, което да бъде избрано за
Председател на НВЛ;
3. отмяна на решенията на другите органи на НВЛ, които противоречат на
закона, правилника или други вътрешни актове, регламентиращи дейността
на НВЛ и БФВ или решение на УС на БФВ;
4. по всички други въпроси, поставени в дневния ред на работната среща от
Председателя на НВЛ;
5. предсрочно прекратяване на мандата на Председателя на НВЛ и насрочване
на избор за предлагане на нов Председател на НВЛ.
Свикване и провеждане на Работни срещи
Чл. 28. Работните срещи се свикват от Председателя по негова инициатива или
по искане на една трета от участниците от всички първенства, администрирани и
организирани от НВЛ. Ако в последния случай Председателят не отправи писмено
покана за свикване на работна среща, тя може да се свика от УС на БФВ по писмено
искане на заинтересуваните участници или натоварено от тях лице. Всички и всякакви
работни срещи, организирани от НВЛ могат да бъдеат провеждани дистанционно
(чрез ел. и/или виртуална връзка) по решение на Председателя на НВЛ
Чл. 29. Поканата за участие в Работна среща трябва да съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждане на Работната среща и по чия инициатива тя се
свиква.
Чл. 30. Работните срещи се свикват чрез писмена покана, отправена до
участниците в НВЛ, която следва да е изпратена по ел. поща и/или с препоръчано
писмо с обратна разписка и/или с куриерска поща и/или по друг подходящ начин,
който да удостоверява датата на изпращане, най-малко 14-дни преди насрочения ден.
Чл.31. Участник в НВЛ няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи
се до обсъждане и вземане на решение за прекратяване на неговото участие в НВЛ.
Чл. 32. /1/ Доколкото работните срещи нямат задължителен характер, а
препоръчителен такъв, то всяка една работна среща се счита за легитимна,
независимо от броя на присъстващите участници в НВЛ.
/2/ Присъстващите участници се установяват от председателстващия събранието
по списък, в който се отразяват имената им и техните представители, подписват се от
тях, заверява се от председателя и секретаря на срещата и се прилага към протокола
от него.
Чл. 33. Решенията на Работните срещи се вземат с обикновено мнозинство /50 %
+ 1 глас/ от присъстващите.

Контрол на решенията от Работните срещи
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Чл.34. УС на БФВ разглежда взетите решение от НВЛ, като в случай на
несъгласие с дадено решение, УС може в 14-дневен срок, считано от уведомяването,
да го отмени със свое решение, взето с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички
членове на УС на БФВ. Всяко едно решение на НВЛ, което не е отменено по реда на
предходното изречение, се счита за влязло в сила от деня, следващ деня, в който е
изтекъл 14-дневения срок за отмяна на решението.
/1/. УС на БФВ има правото да наложи вето на всяко едно решение на НВЛ
само веднъж, като при последващото разглеждане на съответното решение на
заседанието на НВЛ следва да присъства Председателят на БФВ и/или
вицепрезидент на БФВ, който да се мотивира за наложеното вето, както и да даде
предложение за решаване на поставения въпрос.
Работни групи
Чл. 35. /1/. Към НВЛ се създават и поддържат три отделни работни групи, както
следва:
1. Суперлига – мъже. В работна група „Суперлига мъже“ участват всички участници на
НВЛ, които се/ще се състезават в най-високия ешалон на най-високата възрастова
група по волейбол при мъжете.
2. НВЛ – жени. В работна група „НВЛ - жени“ участват всички участници на НВЛ, които
се/ще се състезават в най-високия ешалон на най-високата възрастова група по
волейбол при жените;
3. Висша лига – мъже. В работна група „Висша мъже“ участват всички участници на
НВЛ, които се/ще се състезават във втория ешалон на най-високата възрастова група
по волейбол при мъжете.
Чл. 36. Участниците в съответното първенство-съответната работна група, имат
право да провеждат свои работни срещи. Работните срещи се провеждат на адреса на
НВЛ или друго подходящо място, определено от Ръководството на НВЛ, като в случай
на нужда и при взето решение от НВЛ, заседанието може да бъде проведено и
дистанционно, при осигуряване на необходимите техники и средства.
Чл. 37. Ръководството на НВЛ свиква работните срещи съгласно правилата за
свикване на общите работни срещи на НВЛ, посочени в настоящия правилник, като се
поканват и следва да присъстват само и единствено участници от съответната работна
група.
Чл. 38. /1/. Само и единствено клубовете-участници в съответното първенство
имат право да гласуват в работните срещи, касаещи това първенство. Доколкото
работните срещи на работните групи нямат задължителен характер, а препоръчителен
такъв, то всяка една работна среща се счита за легитимна, независимо от броя на
присъстващите участници от съответното първенство, администрирано от НВЛ.
Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите участници, освен
ако този Правилник и/или друг вътрешен акт/решение на БФВ не предвижда друго. По
решение на ръководството на НВЛ в Работните срещи на дадено първенство могат да
присъстват представители на клубове от други първенства, но без право на глас.
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Председателят и Ръководството на НВЛ участват, но без право на глас.
/2/. На провежданите работни срещи на работните групи могат да се обсъждат и
вземат решения по следните въпроси:
1. изменения и допълнения на правилника за провеждане на съответното
първенство;
2. формата за провеждане на съответното първенство;
3. изисквания към участниците на съответното първенство;
4. други въпроси, поставени в дневния ред за работната среща от председателя на
НВЛ.
/3/. Клуб, който не присъства лично, посредством пряка телефонна връзка или чрез
пълномощник, губи правото си на глас за съответната Работна среща.
/4/. Всеки клуб, участник в първенство, администрирано от НВЛ, има правото да
предлага дневен ред, допълнение в дневния ред и изготвя писмени предложения за
Работните срещи на НВЛ за съответното първенство, в което се/ще се състезава.
/5/. Клуб, придобил правото да участва в едно от следните първенства,
администрирани от НВЛ, а именно: Супер лига-мъже, Висша лига-мъже, НВЛ-жени
придобива правото на участие и на глас в Работните срещи на НВЛ веднага след
официалното приключване на дадения сезон от съответното първенство само за
съответното първенство.
/6/. Клуб, прекратил дейността си като юридическо лице или спортносъстезателната си дейност към БФВ преди, по време или след края на спортносъстезателния сезон – губи правото си на участие и на глас в Работните срещи от
момента на прекратяването.
/7/. Клуб, отстранен от участие в Суперлига-мъже, Висша лига-мъже, НВЛ-жени по
време или преди започване на конкретното първенство губи правото си на участие и
на глас.
/8/. Клуб, загубил мястото си в Суперлига-мъже, Висша лига-мъже, НВЛ-жени губи
автоматично правото си на участие и на глас в Работните срещи от деня, следващ
официалното приключване на дадения спортно-състезателен сезон, т.е. обявяване на
шампион.
Чл.39. Обжалване на по взето решение/я на Работна среща на НВЛ е допустимо
при спазване на следните условия:
1. писмената жалба да е внесена до Председателя на Комисия НВЛ с копие до
УС на БФВ и да включва мотивирано искане за отхвърляне на взетото решение;
2. жалбата да бъде подписана от 50% или повече от имащите право на глас в
работните срещи клубове;
3. обжалването да е направено в срок до 10 /десет/ календарни дни от датата
на работната среща, на която е взето обжалваното решение. В случай, че условията на
настоящата алинея са изпълнени, Ръководството на НВЛ свиква нова работна среща за
преразглеждане на съответното решение. Уведомлението за свикване на нова
работна среща се изпраща в 14-дневен срок от постъпване на жалбата.
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Контрол и прозрачност
Чл. 40. /1/. Председателят на НВЛ е длъжен минимум два пъти в рамките на
една спортно-състезателна година да прави подробен отчет за всички приходи и
разходи на НВЛ пред клубовете-участници. Отчетността следва да се извършва в
рамките на до 10 дни след приключване на първия полусезон от Суперлига-мъже и на
първата насрочена Работна среща веднага след приключване на сезон, но не по-късно
от 30 календарни дни. Информация за отчетите, клубовете да получават по
електронен път най-малко 3 календарни дни преди насрочената Работна среща.
/2/. Отговорност за предоставените данни в отчетите носят Председателят на
НВЛ и Ръководството на НВЛ. При нежелание и/или отказ да предоставят отчети,
всеки клуб или група от клубове, участници в първенство, администрирано от НВЛ,
има/т правото да сигнализират УС на БФВ и Финансовата комисия към БФВ за
предприемане на последващи действия.
Кореспонденция между НВЛ и участниците
Чл. 41. Всички и всякакви кореспонденции, уведомления, покани, изменения,
предложения, отчети и други между НВЛ и участниците в администрираните от НВЛ
волейболни първенства се осъществяват на официално посочените от страните адреси
чрез изпращане на писмени документи, изпратени по ел. поща и/или с препоръчано
писмо с обратна разписка и/или с куриерска поща и/или по друг подходящ начин,
който да удостоверява датата на изпращане.
Заключителни разпоредби
§ 1. Неуредените в този Правилник случаи, както и тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби, се обсъждат на Работна среща на клубовете-участници в НВЛ и
могат да се допълват при мнозинство от 50%+1 от имащите право на глас, след
съответно гласуване от УС на БФВ.
§ 2. В случай че разпоредби на този правилник противоречат на закона, те се
заместват по право от повелителните му правила.
§ 3. Всички спорове относно прилагането и тълкуването на настоящия правилник, за
които няма постигнато категорично съгласие, се отнасят за решаване до други
компетентни органи на БФВ.
§ 4. Този Правилник е одобрен и приет единодушно от всички действащи участници на
НВЛ, както и от ръководството на НВЛ.
§ 5. Настоящият Правилник е изготвен на основаниечл.14, ал.5, т.9 и т.21 от Устава на
БФВ и е утвърден на основание чл.17а, ал.10 от Устава на БФВ на заседание на УС на
БФВ от 06.10.2020 г.
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