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Финансова наредба на БФАРР 
 

 
1. БФАРР е длъжна по банков път да заплати членски внос в WRRC в размер, 
определен от Изпълнителното Бюро на Световната Федерация най-късно до 1 март на 
съответната календарна година.  
 
2. БФАРР е длъжна по банков път да заплати индивидуален членски внос за 
регистрираните за участие в международни турнири състезателни двойки в WRRC в 
размер, определен от Изпълнителното Бюро на Световната Федерация най-късно до 1 
март на съответната календарна година.  
 
3. БФАРР длъжна по банков път да заплати индивидуален лиценз за международните 
съдии на WRRC в размер, определен от Изпълнителното Бюро на Световната Федерация 
най-късно до 1 март на съответната календарна година.  
 
4. Всички заинтересовани лица по предходните точка 2 и точка 3 са длъжни по 
банков път да внесат съответните суми в БФАРР най-късно до 25 февруари на съответната 
календарна година.   
 
5. За точното изпълнение на първите три параграфа отговорност носи УС на БФАРР. 
При това изпълнение, таксите които банката удържа при международния паричен превод 
са за сметка на БФАРР. За всички неспазили срока в предходния член, при осъществяване 
на медународния паричен превод ще заплатят за своя сметка банковите такси.   
 
6. Всеки КАРР е длъжен по банков път да заплати членски внос в БФАРР в размер на 
200 (двеста) лева най-късно до 10 февруари 2013 година. При не заплащане на членски 
внос до 10 март 2013 година, клубът се санкционира със 100% от сумата, т.е. общата 
дължима сума за годишен членски внос става 400 лева. 
 
7.  Всеки съдия е длъжен по банков път да заплати своя лиценз в размер на 10% от 
минимална работна заплата най-късно до 10 февруари на съответната календарна година. 
 
8. Всеки съдия получава възнаграждение равно на сумата необходима за закупуване 
на билет за автобус или влак втора класа от населеното място в което живее до населеното 
място на провеждане на турнира (задължение на БФАРР) и хонорар за съдийския наряд в 
размер на 10% от минимална работна заплата (задължение на организатора). 
 
9. Всеки състезател заплаща такса “картотека” в размер на 5 лева.    
 
10. Всеки състезател заплаща такса “участие” в размер на 5 лева. Състезателна двойка, 
заплатила такса участие и оттеглила се с официално писмо до организатора и УС преди 
крайната дата за регистрация, се счита, че запазва таксата участие за следващия турнир. 
 
11. Всеки състезател е длъжен да закупи състезателна книжка при първата си 
регистрация в БФАРР. Заплащането се осъществява при първо участие на турнир. 
Загубена или повредена състезателна книжка се закупува на цена като нова, но БФАРР не 
се задължава да възстанови информацията в нея.   
 
12. За всеки утвърден от УС турнир приходът от такса “участие” се поделя поравно 
между организатора на турнира и БФАРР. Организаторът получава сумата 
непосредствено след приключване на състезанието (на място)  или по банков път (до 5 
работни дни). 
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13.  Трасферната цена е предмет на свободно договаряне между страните, но не може 
да бъде по-малка от: 

 

(а)  100 лева за класове “Д”, “Ю” и “С”; 
(б)  500 лева за клас “В”; 
(в)  1 000 лева за клас “А”.  

 
14. В края на календарната година УС на БФАРР разпределя между организаторите на 
турнири (за съответния период) приход от Генерален или официален спонсор, който е 
рекламирал своята дейност на повече от един турнир. Сумите се изплащат по банков път  
срещу представяне на счетоводен документ, подписан от МОЛ на БФАРР.   
 
15. При целеви субсидии за дадено мероприятие, за което има сключен договор между 
БФАРР и организатора, БФАРР не носи отговорност за сумите, надвишаващи субсидията.   
 


