УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ”
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1.(1) Този Устав урежда статута, организацията и дейността на Сдружение „Българска
национална билярд федерация“, наричана по-долу за краткост „Федерацията“.
(2) Федерацията е доброволно сдружение на клубове, развиващи билярдния спорт в Република
България.
(3) Федерацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност за управление и развитие на билярдния спорт, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(4) Федерацията е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно действащото
законодателство в Република България, Устава и решенията на Учредителното събрание.
(5) Федерацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(6) Членовете на Федерацията не отговарят за задълженията на Федерацията.
Наименование
Чл.2.(1) Официалното наименование на Федерацията е „Българска национална билярд
федерация”.
(2) Наименованието на Федерацията може да се изписва съкратено, както следва: БНБФ.
(3) Наименованието на Федерацията на английски език е „Bulgarian National Billiard
Federation“.
(4) Наименованието на Федерацията, заедно с посочване на БУЛСТАТ и седалище, се посочват
във всички официални документи и кореспонденция, изхождащи от името на Федерацията.
Допустимо е изписването на пълното и/или съкратеното наименование на Федерацията.
Седалище
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Федерацията са: гр. София, бул. „Евлоги
Георгиев“ № 1, подлез Галерия.
Срок
Чл.4. Федерацията не е ограничено със срок или друго прекратяващо условие.
Вид дейност
Чл.5.(1) Федерацията се определя като организация за осъществяване на общественополезна
дейност.
(2) Във връзка с ал. 1 Федерацията се регистрира в специалния регистър към Министерство на
правосъдието и изпълнява всички задължения, съгласно ЗЮЛНЦ, приложими към организациите
за осъществяване на общественополезна дейност.

Банкова сметка и символи
Чл.6. (1) Федерацията има самостоятелна банкова сметка и собствен печат.
(2) Федерацията има свое лого, което се предлага от Управителния съвет и се приема от Общото
събрание.
(3) Управителният съвет може да приема самостоятелно и други символи, извън посочените в
ал. 2.
Приложимо законодателство и специални правила
Чл.7.(1) Федерацията осъществява дейността си въз основа на ЗЮЛНЦ, Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС) и приложимите подзаконови актове по прилагането му, Устава и
решенията на органите си за управление.
(2) Федерацията ще започне процедура за получаване на спортна лицензия по чл. 17, ал. 2 от
ЗФВС, като за целта Общото събрание ще приеме в най-кратък срок сред регистрацията на
Федерацията, най-малко следните актове:
1. правила за провеждане на състезанията, включени в държавния спортен календар по
билярд;
2. правила за категоризация на членуващите във Федерацията спортни клубове по
критерии, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) В дейността си Федерацията се съобразява уставите, правилниците, наредбите и др. актове
на европейската и международната федерации в областта на билярдните спортове.
(4) Федерацията поддържа връзки с български и чуждестранни държавни, обществени и други
организации, които имат отношение към билярдния спорт.
(5) Федерацията осъществява контакти с националните федерации на другите страни и прави
предложения пред съответните институции при необходимост.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Основни цели на Федерацията
Чл.8. Основни цели на Федерацията са:
1. да развива и усъвършенства билярдния спорт в Република България;
2. да създава условия за системно практикуване на спорта;
3. да създава условия за любителско практикуване на билярд;
4. да повишава равнището на спортното майсторство;
5. да развива детско-юношеския билярден спорт;
6. да създава условия за популяризиране и реклама на билярдния спорт;
7. да повишава и популяризира социалната роля на спорта и утвърждаване на спортните
ценности.
Средства за постигане на целите
Чл.9.(1) За постигане на целите в чл. 8 Федерацията осъществява позволените от закона
дейности, в т.ч., но не само:
1. управлява, координира и администрира развитието на билярдния спорт;
2. организира състезания в страната и участието на българските състезатели в
международни състезания;
3. регламентира и организира държавните първенства;

4. подготвя, селекционира и финансира национални отбори за участие в световни,
европейски и други международни прояви, свързани с упражняването на билярдния
спорт;
5. представлява Република България на международни спортни състезания и форуми;
6. изготвя, одобрява и регистрира националния календар за вътрешни състезания и
потвърждава участието в международния календар;
7. картотекира състезателите;
8. издава сертификати и лицензии за правоспособност на съдии и други технически лица;
9. подготвя специализирани технически и административни кадри за билярдния спорт;
10. организира и провежда международни и републикански турнири и състезания;
11. санкционира спортисти и длъжностни лица при нарушения на спортната етика, в т.ч.
допусналите употреба на допингови средства;
12. осъществява спортно правосъдие и спортен арбитраж;
13. удостоява и награждава състезатели, треньори и деятели със звания, медали, морални и
материални награди;
14. формира и развива школи за подготовка и обучение на състезатели и треньори по
билярд;
15. организира, координира и контролира дейността по развитието и масовизирането на
билярдния спорт на национално ниво;
16. изучава и разпространява световния и български опит в областта на билярдния спорт;
17. провежда инициативи за популяризиране на правилата на спортната етика на своите
членове;
18. създава и стопанисва бази за практикуване на билярдния спорт;
19. осигурява информация на заинтересуваните граждани и организации, във връзка с
дейността си;
20. обменя опит и си сътрудничи със сродни национални и международни организации;
21. подготвя и изпълнява проекти в областта на билярдния спорт;
22. изпълнява други дейности, незабранени от закона, свързани с постигане на целите на
Федерацията.
(2) Всички дейности, свързани с ръководството, управлението и администрирането на спорта се
осъществява от Федерацията след получаване на спортна лицензия и в съответствие с нейните
условия и тези, предвидени в действащото законодателство.
Предмет на дейност
Чл.10. Основният предмет на дейност на Федерацията е ръководство, управление и
администриране на билярдния спорт, в т.ч. организиране и провеждане на тренировъчен и
състезателен процес по билярд.
Допълнителна стопанска дейност
Чл.11.(1) Федерацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 3,
ал. 3 - 6 от ЗЮЛНЦ, свързана с предмета на основната дейност, като приходите се използват за
постигане на целите, определени в настоящия устав.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на Федерацията.
ГЛАВА ТРЕТА
ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Имущество
Чл.12. Имуществото на Федерацията се състои от правото на собственост и други вещни права
върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в
зависимост от действащите нормативни актове.
Източници на финансиране
Чл.13. Дейността на Федерацията се финансира от :
1. Субсидии от държавата.
2. Средства от обществени и стопански организации.
3. Отчисления от специализирана спортна дейност.
4. Приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение.
5. Членски внос – встъпителен и редовен – годишен.
6. Приходи от трансфер на състезатели и треньори.
7. Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.
8. Приходи от дарения и спонсорство.
9. Предоставени средства от международни спортни организации.
10. Средства от управление на собствено имущество.
11. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейността на
БФРС.
12. Такси за участие в състезания – определят се от Управителния съвет за състезания,
организирани от него.
13. Целеви вноски за постигане на определена цел. Определят се с решение на
Управителния съвет, в което се определят целта, размера и начина на събиране на
вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на УС.
14. Членовете на Федерацията могат да и предоставят парични средства под формата на
заем или недвижими имоти и индивидуално определени вещи под наем.
Чл.14.(1) Членовете на Федерацията заплащат годишен членски внос, който се определя от
Общото събрание.
(2) Учредителите заплащат встъпителен членски внос в размер на 200 (двеста) лева за всеки
учредител.
(3) Членският внос за всяка година се заплаща в срок до 15 януари за текущата година.
(4) Новите членове заплащат встъпителен членски внос в размер, пропорционално на
оставащите месеци в съответната година, в която придобиват членството си.
Чл.15. Федерацията не разпределя печалба и приходите от стопанската дейност се използват за
постигане на определените в устава цели.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Общи правила за членство

Чл.16.(1) Членове на Федерацията могат да бъдат български юридически лица.
(2) Членове на Федерацията могат да бъдат клубове, развиващи билярдния спорт, регистрирани
като юридически лица с нестопанска цел или по Търговския закон, с над 51% участие на
български физически или юридически лица, както и сдружения на спортни клубове, които
приемат този Устав, заплащат членския си внос и участват в дейността на Федерацията.
(3) Федерацията може да има и почетни членове.
(4) Членството във Федерацията е доброволно, равнопоставено и независимо.
(5) Членовете участват във Федерацията чрез своите законни представители или изрично

упълномощени лица.
Приемане на нови членове
Чл.17.(1) Нови членове на Федерацията се приемат от Управителния съвет.
(2) Решението за кандидатстване за членство във Федерацията се взема от оправомощения
съгласно Устава на съответния клуб орган, като същият определя представител/и/ за участие в
работата на ръководните органи на Федерацията.
(3) Членовете на федерацията не следва да са в процедура по несъстоятелност/ликвидация към
момента на кандидатстване.
(4) Членовете на федерацията следва да имат за основен предмет на дейност развитие на
билярдния спорт и да осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност.
(5) Кандидатите за членство отправят писмена молба до Управителния съвет, към която
прилагат:
1. Решението на оправомощения си орган за членство, съгласно ал. 2.
2. Копие от Устава на кандидатстващия клуб, заверен от представляващия по закон.
3. Удостоверение за актуално състояние на клуба, издадено от съда по регистрация не по-рано
от месец преди подаването на молбата за членство – оригинал или нотариално заверено
копие.
4. Декларация за съгласие с Устава.
5. Документ, удостоверяващ правото на ползване на спортно съоръжение.
Чл.18.(1) Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок и приема или мотивирано
отказва приемането с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване пред Общото събрание на федерацията.
Прекратяване на членство
Чл.19.(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Федерацията;
2. с изключване;
3. с прекратяването на юридическото лице - член на Федерацията;
4. при отпадане, поради не плащане на два последователни годишни членски вноса или
неучастие в две последователни общи събрания на Федерацията.
(2) В случаите на ал. 1, т. 1, 3 и 4 на предходната алинея членството се прекратява автоматично
с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Федерацията при наличието на
виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(4) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или
правоприемниците му, и Федерацията се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от
Общото събрание.
(5) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Федерацията на
общо основание, по процедурата, предвидена в настоящия устав.
(6) Решението за отпадане може да се обжалва пред Общото събрание на Федерацията, когато
се основава на неверни факти и обстоятелства.
Основни права и задължения на членовете на Федерацията
Чл.20. Членовете на Федерацията имат право:
1. да участват в дейността на Федерацията и в работата на Общото събрание;
2. да бъдат избирани в органите на управление;
3. да осъществяват контрол върху работата на Федерацията и органите на управление;
4. да бъдат информирани за дейността на Федерацията;
5. да правят предложения пред органите на управление, във връзка с дейността на
Федерацията, по всяко време, както и да получават мотивирани отговори по тях;
6. да се ползват от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността ѝ.
Чл. 21.(1) Членовете на Федерацията са длъжни:
1. да спазват Устава на Федерацията и да работят за постигане на нейните цели;
2. да заплащат определения от Общото събрание членски внос;
3. да правят допълнителни имуществени вноски, когато е необходимо и след решение на
Общото събрание;
4. да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
5. да работят за реализация на целите и задачите на Федерацията;
6. да работят за увеличаване на имуществото на Федерацията и издигане на нейния
обществен авторитет.
Чл.22. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при
прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено на
други лица.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
И ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ
Органи на управление
Чл.23. Органите за управление на Федерацията са:
1. Върховен орган на Федерацията е Общото събрание (ОС);
2. Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет (УС).
Провомощия на Общото събрание
Чл.24. Общото събрание е върховен орган на управление на Федерацията. В него участват
всички членове на Федерацията, чрез своите представители.
Чл.25. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Федерацията;

2. приема правилник за дейността на Федерацията и други вътрешни актове;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на Федерацията;
4. избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния Съвет;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит на
Федерацията;
6. приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада по чл. 40, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Федерацията, освен в случай на
несъстоятелност;
8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство;
9. взема решение за откриване и закриване на клонове;
10. взема решение за участие в други организации;
11. приема и утвърждава бюджета на Федерацията;
12. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на
Федерацията;
13. взема решения за съществена промяна на дейността на Федерацията;
14. взема решения за съществени организационни промени;
15. взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
Федерацията или прекратяване на такова сътрудничество;
16. взема и други решения, предвидени в Устава;
17. взема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на
членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите
имущество.
Ред за свикване и провеждане на Общо събрание
Чл.26.(1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.
Чл.27.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на
една трета от членовете на Федерацията.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание, Управителният съвет не
отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на
Федерацията, по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която
се намира адресът на управление на Федерацията, не по-късно от 30 дни преди насрочената
дата, както и на официалния интернет сайт на Федерацията. Не е необходимо обнародване на
поканата в „Държавен вестник”.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за
решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се
свиква.
(5) Информация за публикуваната покана се изпраща и на предоставилите електронен адрес за
кореспонденция членове на Общото събрание, незабавно след публикуването ѝ на официалния
интернет сайт. Задължението се счита изпълнено, когато са налице доказателства за
изпращането на информацията на посочения в списъка на членовете електронен адрес за
кореспонденция. Управителният съвет не носи отговорност за получаването на информацията от

страна на съответния клуб.
Чл.28.(1) За предстоящо Общо събрание, Управителният съвет осигурява публикуването на
официалната интернет страница на Федерацията най-малко следната информация:
1.
2.

Покана за свикване на ОС;
Протокол от заседанието на Управителния съвет, съдържащ решението и мотивите за
свикване на Общо събрание;
3. Проекти на решения по всяка от точките от дневния ред, които ще бъдат подложени
на гласуване;
4. В случай на предстоящи промени в Устава – предложените изменения и допълнения
от страна на УС;
5. Информация относно реда и начина за представяне на предложения от членовете на
ОС във връзка с предстоящото заседание. Предложения се приемат до 5 дни преди
датата на провеждане на заседанието;
6. Други (ако има такива), в зависимост от точките, включени в дневния ред;
7. Допълнително постъпилите предложения от членовете на ОС;
8. При изборно събрание – всички постъпили кандидатури, заедно с концепциите на
кандидатите;
9. Други, допълнително постъпили материали – ако има такива.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 – 5 вкл. се публикува едновременно с публикуването на поканата,
а информацията по т. 6 – 9 вкл. се публикува най-късно в деня, следващ деня на постъпване на
съответните предложения, кандидатури или друга информация.
(3) При по-голям обем на материалите и сериозни технически затруднения за публикуването на
информацията на официалния интернет сайт на Федерацията, материалите се предоставят на
разположение на членовете в седалището на Федерацията, като това се посочва изрично в
поканата за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки член
безплатно.
Чл.29.(1) Членовете на Общото събрание се представляват на Общото събрание от законните си
представители или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Едно
лице няма право да представлява повече от един член на Общото събрание.
(2) За удостоверяване изпълнението на изискванията по ал. 1 присъстващите на Общото
събрание представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация,
не по-рано от един месец преди датата на провеждане на събранието и нотариално заверено
пълномощно, когато съответният член се представлява от изрично упълномощено лице. При
непредставяне на посочените документи, съответният член на Общото събрание не се допуска
на заседанието.
(3) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или
техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и
се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
Чл.30. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват представители на повече
от половината от членовете на Федерацията. При липса на кворум, събранието се отлага с един
час по – късно, на същото място и при същия дневен ред, след изтичането на който, събранието
може да се проведе с присъстващите членове.
Чл.31.(1) Всеки член има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:
1.

него, неговия съпруг или роднини по права линия без ограничения, по съребрена
линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително

2.

юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства
вземането на решения.

Чл.32.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от
присъстващите.
(2) За решенията по чл. 25, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.33.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били
публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на
събранието, и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде
отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Чл.34.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол се води протокол, в който се
отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения.
(2) Протоколите и решенията от заседанията на Общото събрание се публикуват на
официалната интернет страница на Федерацията, в срок до три дни от приемането им.
(3) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.
Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на
Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното
записване на решенията в протокола.
(4) Протоколите от Общото събрание се подвързват в специални книги.
Управителен съвет (УС)
Чл.35.(1) Федерацията се управлява и представлява от Управителен съвет, който определя
обема на представителната власт на отделни негови членове.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(3) Управителният съвет е в състав не по-малко от петима и не повече от деветима членове
(физически лица или представители на юридическите лица – членове на Федерацията).
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(5) Председателят на Управителния съвет не може да бъде преизбиран за повече от три
последователни мандата.
Права и задължения на членовете на УС
Чл.36.(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от
вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на
Федерацията и да пазят информацията във връзка с дейността на Федерацията, до която са
имали достъп и след изтичане на мандата им.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(4) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика заседание.
Правомощия на УС
Чл.37. Управителният съвет:
1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Федерацията;
2. осъществява всички дейности, свързани с управлението и администрирането на
билярдния спорт, в т.ч. приема всички актове, съгласно действащото

законодателство и настоящия устав, освен тези, за които изрично е посочено в
настоящия устав, че са от правомощията на Общото събрание;
3. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и
учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;
4. определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията,
включително и носи отговорност за това;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията;
6. взема решение за приемане и изключване на членове;
7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
9. изготвя и приема правила за организацията на дейността на Федерацията;
10. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изклчителното
компетентност на Общото събрание, съгласно настоящия Устав.
Чл.38.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на
Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 37, т. 3, 4
и 5, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е
и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение
единодушно за вземане на решение за предложение до ОС за:
1. съществена промяна на дейността на Федерацията;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Федерацията или
прекратяване на такова сътрудничество.
Чл.39. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия или
бездействия, с които увреждат интересите на Федерацията.
Председател на Управителния съвет
Чл.40.(1) Председателят на Управителния съвет се избира пряко от Общото събрание на
Федерацията.
(2) Председателят на Управителния съвет представлява Федерацията пред трети лица и я
задължава с подписа си, в т.ч. пред международни организации и институции.
Правомощия на Председателя на Управителния съвет
Чл.41. Председателят на УС:
1. представлява Федерацията пред трети лица;
2. осъществява координация между органите на Федерацията;
3. председателства заседанията на ОС и УС;
4. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

5. организира дейността на Федерацията, осъществява оперативното ѝ ръководство,
осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество;
6. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
7. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на Федерацията;
8. сключва договори от името на Федерацията;
9. ръководи персонала на Федерацията и упражнява функциите на работодател;
10. съхранява архива на Федерацията и осигурява безпрепятстен достъп до него на
всички членове на Федерацията;
11. ръководи текущата финансова дейност на федерацията;
12. осигурява оперативното ръководство на цялостната дейност на Федерацията;
13. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
14. взема самостоятелни решения по всички въпроси, които съгласно закона и/или
настоящия устав, не са от изключителните правомощия на Общото събрание или
Управителния съвет.
(2) При необходимост, Председателят се подпомага в дейността си от секретар, който се
определя самостоятелно от Председателя.
Избор на Председател на Управителния съвет
Чл.42.(1) Кандидатурите за Председател на Управителния съвет се подават до Общото
събрание не по-късно от 5 (пет) дни преди датата на провеждане на изборно събрание.
Кандидатурите за Председател на Управителния съвет са придружени от концепция/програма за
управление.
(2) Постъпилите кандидатури, заедно с концепциите/програмите за управление се публикуват на
официалната интернет страница на Федерацията най-късно в деня, следващ деня на
постъпването им.
(3) Алинея 1 не се прилага при първоначалния избор на Председател на УС от Учредителното
събрание.
(4) Изборът на Председател се извършва с явно гласуване, освен ако Общото събрание не вземе
решение за провеждане на тайно гласуване.
(5) Решението за провеждане на тайно гласуване се взема с обикновено мнозинство от
присъстващите на Общото събрание членове.
(6) В случай че е взето решение за тайно гласуване, гласовете се броят публично от комисия,
състояща се от минимум три лица, които са излъчени от Общото събрание и не са членове и/или
кандидати за членове на Управителния съвет.
Предсрочно прекратяване на мандат на Управителния съвет и/или на Председателя на
Управителния съвет
Чл.43.(1) Предсрочно прекратяване на мандат на Председателя или на член на Управителния
съвет се допуска в следните случаи:
1. при постъпване на писмено заявление, подадено до Общото събрание от лицето, което
подава оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си повече
от шест месеца;

3. при установяване на несъвместимост с изискванията на Устава на Федерацията;
4. при безспорно установени от компетентните органи нарушения на действащото
законодателство на Република България в областта на управлението и
администрирането на спорта;
5. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание “лишаване от свобода” за
умишлено престъпление;
6. при констатиране на незаконосъобразен избор на лицето, с влязло в сила съдебно
решение;
7. при смърт.
(2) При предсрочно прекратяване на мандат на Председателя или на член на Управителния
съвет, Общото събрание избира на негово място нов член до края на съответния мандат.
Протоколи от заседанията на Управителния съвет
Чл.44.(1) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват
станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения. Протоколите
се удостоверяват с подписите на председателя на Управителния съвет и на протоколчика и се
подвързват в специални книги.
(2) Протоколите и решенията от заседанията на Управителния съвет се публикуват на
официалната интернет страница на Федерацията, в срок до три дни от приемането им.
Обжалване на решенията на Управителния съвет на основание ЗЮЛНЦ
Чл.45.(1) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава
или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание
по искане на заинтересуваните членове на Федерацията или на негов орган, отправено в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението. Жалбата се подава до Общото събрание чрез Управителния съвет.
(2) Жалбите се разглеждат на първото редовно Общо събрание, в случай че е насрочено такова
към момента на подаване на жалбите, или на извънредно Общо събрание, като поканата за
свикване на Общо събрание се публикува в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на
жалбата.
(3) Решенията на Управителния съвет влизат в сила след изтичане на едномесечния срок за
оспорването им – ако не са били оспорени или след влизане в сила на решението на Общото
събрание – при оспорването им.
(4) В изключителни случаи, които налагат незабавно изпълнение на решението, Управителният
съвет може да предвиди предварително изпълнение на решението, като мотивира
необходимостта от това. Това не спира правата за оспорване на решението пред Общото
събрание, но решението влиза в сила незабавно.
Оспорване на решения на Управителния съвет, представляващи административни
актове
Чл.46.(1) Федерацията представлява организация по смисъла на §1 т.2 от Допълнителните
разпоредба на Административно процесуалния кодекс (ДР на АПК), тъй като е овластена по
силата на чл.19 ал.1 т.4 и т.9 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) да
разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби по
съответния вид спорт, както и да приемат правила и осъществяват спортно правосъдие и
спортно-технически арбитраж.

(2) Във връзка с ал. 1, издадените от Управителния съвет актове, които притежават белезите на
индивидуални или общи административни актове, се оспорват пред компетентния съд по реда на
АПК, като за тях е неприложим общият ред по чл.45.
Оспорване на решенията на Общото събрание
Чл.47.(1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
(2) В случай на съдебно обжалване на решението на Общото събрание, решението на Общото
събрание влиза в сила незабавно, освен ако е поискано от съда да спре изпълнението на
решението. В този случай решението влиза в сила след влизане в сила на решението на съда за
отхвърляне на искането или след влизане в сила на съдебното решение – когато е допуснато
спиране на изпълнението на решението.
Постоянни комисии
Чл.48.(1) С решение на Общото събрание могат да се създават постоянни комисии към
Федерацията.
(2) Управителният съвет разработва и утвърждава правилници за дейността на комисиите.
(3) Общото събрание може да делегира правата си по ал. 1 на Управителния съвет.
ГЛАВА ШЕСТА
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл.49.(1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност в дейността на Федерацията,
Управителният съвет носи отговорност за редовното и своевременно публикуване, на обособено
и лесно достъпно място на официалната интернет страница на Федерацията, на най-малко
следната информация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Актуален Устав на Федерацията;
Покани, протоколи и решения на Управителния съвет;
Покани, протоколи и решения на Общото събрание;
Финансови отчети;
Отчети за дейността;
Всички приети и действащи вътрешни правила за работа на Федерацията, на УС,
отделните комисии към Федерацията и пр.;
Всички приети актове на Федерацията – правилници, указания, инструкции и др., за
които те са упълномощени да приемат съгласно действащото законодателство;
Писмени материали за предстоящи Общи събрания;
Стратегии и планове за развитие;
Проект на бюджет;
Програми и концепции на кандидатите за Председател на УС;
Съдебни решения във връзка с дейността на Федерацията;
Годишен спортен календар;
Списък на клубовете – членове на Федерацията;
Информация за участието на всеки един от клубовете в спортния календар през
годината;
Приложимите международни нормативни документи и актове на Международната и
Еропейската федерации;
Състав на постоянните комисии;
Друга информация, която е от интерес за членовете на Федерацията.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува в срок до три дни от нейното възникване.
Първоначалното въвеждане на наличната към момента информация, се извършва до 30
(тридесет) работни дни от получаване на спортна лицензия на Федерацията.
(3) Информацията по ал. 1 се поддържа на официалната страница на Федерацията най-малко
пет години след нейното възникване.
Чл.50. В допълнение към посоченото в чл. 49, Федерацията осигурява на граждани и
заинтересовани лица информация по реда на Закона за достъп до обществена информация и
публикува на интернет сайта си необходимата информация и данни, посочена в закона.
Чл.51.(1) Всички наредби, правилници, инструкции, програми за подготовка и др. актове, които се
приемат от Федерацията, се публикуват за обсъждане от страна на членовете на ОС, на
официалната интернет страница на Федерацията, в срок не по-малко от един месец преди
тяхното приемане.
(2) След приемането на актовете по ал. 1, те се публикуват на официалната интернет страница
на Федерацията, заедно с таблица относно начина на отразяване на постъпилите предложения в
рамките на обсъждането, както и мотиви за неприетите предложения.
ГЛАВА СЕДМА
КНИГИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Чл.52.(1) Федерацията води следните книги:
1. книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на
управление, ЕИК/БУЛСТАТ на членовете - юридически лица;
2. протоколен класьор с решенията на Общото събрание;
3. протоколен класьор с решенията на Управителния съвет;
4. дневник на входящата и изходяща кореспонденция.
(2) Книгите се водят от Председателя на УС. Членовете на Федерацията и членовете на
Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да
получават преписи или извлечения от протоколите.
ГЛАВА ОСМА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.53. Федерацията се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Федерацията в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
Чл.54(1) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той извършва предвидените от
Търговския закон действия по ликвидация на Федерацията, осребряване на неговото имущество
и удовлетворяване на кредиторите.
(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се
решава от Общото събрание.

