УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
«БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН»
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) Сдружение с нестопанска цел «Българска федерация по
биатлон» е юридическо лице, регистрирано според разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което обединява на доброволен
принцип спортните клубове, развиващи спорта биатлон в страната.
(2) Сдружение с нестопанска цел «Българска федерация по биатлон»
(наричано по-долу за краткост «сдружението») отговаря за задълженията си със
своето имущество. Членовете му отговарят за задълженията на сдружението само
до размера на предвидените в устава имуществени вноски за всеки от тях.
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.2. Наименованието на сдружението е «Сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена полза БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО БИАТЛОН», съкратено БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БИАТЛОН, което
допълнително може да бъде изписано и на чужд език.
(2) Седалището на сдружението е в град София, а адресът на
управление е бул. "Васил Левски" № 75, район "Средец".
ЦЕЛИ
Чл.3. Основните цели на сдружението са:
1.
Да координира развитието, практикуването и
администрирането на спорта биатлон на национално ниво;
2. Да организира и реализира вътрешния и международен
спортен календар по биатлон;
3. Да популяризира спорта биатлон сред всички слоеве на
населението.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Чл.4. Сдружението постига целите си като:
1. Работи за масовото развитие на спорта биатлон;
2. Развива елитен спорт;
3. Координира взаимоотношенията между спортните клубове,
развиващи спорта биатлон в страната и ги подпомага при осъществяване на тяхната
дейност;
4.
Осъществява връзката и работи в съответствие с
програмите на Международната федерация по биатлон и на другите международни
спортни организации;
5. В рамките на своята компетентност представлява спортните

клубове - свои членове, пред държавата, пред Международната федерация по
биатлон и пред всички други международни спортни организации.
6.
Организира и подпомага участието на отборите и
състезателите в регионални, национални и международни състезания;
7. Ръководи националните отбори по биатлон;
8. Развива научно-приложна работа, свързана с биатлона;
9. Удостоява изявени състезатели, треньори и деятели на
спорта биатлон с награди и звания съгласно действащите нормативни документи;
10. Подготвя и издава информационни и рекламни материали и
бюлетини във връзка със спорта биатлон.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.5.(1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза като
ще разходва имуществото си за развитието на физическата култура.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.6. За постигане на целите си и в съответствие с посочените
средства сдружението осъществява следния предмет на основна дейност:
ръководство и координация на дейността по развитието на спорта биатлон в
страната; методическо ръководство и подпомагане на дейността на клубовете по
биатлон в страната; организиране на национални и международни състезания;
ръководство и обезпечаване подготовката и участието на националните отбори по
биатлон в състезания; дейности по повишаване квалификацията на треньорските
кадри; развитие и поддръжка на спортна база, необходима за подготовката на
състезателите и провеждането на състезания; всички други дейности, насочени към
развиване и популяризиране на спорта биатлон на национално равнище като част
от физическата култура на нацията.
ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.7.(1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основната дейност на сдружението, като приходите се
използват за постигане на определените в устава цели, без да се разпределя
печалба.
(2) Предметът на стопанска дейност е: създаване, оборудване и
експлоатация на спортно-подготвителни центрове по биатлон, включително и
строителство на бази за развитие на спорта биатлон в страната; осъществяване
трансфер на състезатели и треньори; рекламна дейност във връзка със спорта
биатлон; уастие в граждански и търговски дружества за осъществяване на
изброените в предходните точки дейности.
СРОК
Чл.8. Сдружението е учредено безсрочно.
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
2

Чл.9.(1) Член на сдружението може да бъде всеки спортен клуб,
регистриран по съответния ред, който работи активно за развитието и
практикуването на спорта биатлон и желае да допринесе за постигане целите на
сдружението.
(2) Членството в сдружението е доброволно.
Приемане на нови членове
Чл.10.(1). Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет,
в която декларира, че приема разпоредбите на устава на сдружението. Молбата се
подписва от лицата, които имат право да представляват съответния клуб и към нея
се прилагат: протокол с решение на управителния орган на съответния клуб,
оправомощен да взима решение за членство на клуба в сдружението; данни за
седалището и адреса, за представляващите клуба лица и за броя на членовете му,
както и от копие от решението на съда за регистрацията на клуба, респективно
удостоверение за актуално състояние на вписванията по регистрацията.
(2) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително
на следващото заседание на общото събрание на сдружението.
(3) Членството се придобива от датата на решението на общото
събрание.
(4) За членството сдружението се води регистрационна книга на
членовете, вписванията в която се заверяват с подписите на представляващите
сдружението лица. Управителният съвет определя начина на водене и съхранение
на регистрационната книга.
Права на членовете на сдружението
Чл.11. Членовете на сдружението имат право:
1. Да участват чрез представители в работата на общото
събрание и да гласуват при вземането на решения;
2. Техните представители да избират и да бъдат избирани в
ръководните и помощните органи на сдружението;
3. Да участват във всички други форми на дейност на
сдружението като чрез своите представители защитават мнения и позиции и
сигнализират за констатирани нередности във връзка с дейността;
4. Да бъдат информирани за дейността на сдружението;
5. Да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на
сдружението за постигането на целите по начина, определен в този устав .
Задължения на членовете на сдружението
Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да спазват устава на сдружението и да изпълняват
решенията на органите му за управление;
2. Да участват в управлението на сдружението като присъстват
чрез представители на заседанията на общото събрание;
3. Да участват в работата на сдружението като осъществяват
дейност за реализиране на целите му;
4. Да внасят в срок предвидените имуществени вноски;
5. Да издигат авторитета на сдружението и да не извършват
действия, които злепоставят сдружението или негови членове;
6. Да опазват имуществото на сдружението и спомагат за
увеличаването му;
7. Да не използват сдружението по какъвто и да било начин за
цели, противоречащи на устава.
Чл.13. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не
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преминават върху други лица при прекратяване на членовете.
Прекратяване на членството
Чл.14. Членството в сдружението се прекратява:
1. С прекратяване на сдружението;
2. При прекратяване на юридическото лице - член на
сдружението.
3. Доброволно - въз основа на писмено заявление до
управителния съвет, подписано от лицата, оправомощени да представляват
съответния клуб, с приложен протокол с решение на съответния управителен орган
на клуба за прекратяване на членството в сдружението;
4. При изключване;
5. При отпадане поради не внасяне на установените
имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.
Чл.15.(1) Член на сдружението може да бъде изключен с мотивирано
решение на общото събрание: за системни и/или груби нарушения на устава на
сдружението и решенията на управителните органи; когато с действията си уронва
престижа на сдружението и на неговите членове; когато пречи за постигане на
целите на сдружението или извършва дейност, несъвместима с целите; ако не
опазва имуществото на сдружението; ако в продължение на две години не участва
във вътрешния спортен календар на федерацията, съгласно правилник, приет от
Управителния съвет; при грубо нарушаване на други задължения за членство в
сдружението.
(2) В по-леки случаи на нарушения по предходната алинея
управителният съвет може да определи с решение срок за преустановяване на
нарушението и за отстраняване на последиците от него, при неспазване на който
прави предложение за изключване.
Чл.16.(1) Отпадане на член на сдружението има когато:
1. Не е регистриран в съда по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел;
2. Не е внесъл членския си внос за две години;
3.
Преустановил е участието си в дейността на сдружението
като не е присъствал на повече от четири последователни заседания на общото
събрание.
(2) Управителният съвет е задължен да докладва на първото общо
събрание за отпадане на член на сдружението, когато са налице обстоятелствата
по предходната алинея.
Чл.17. При прекратяване на членството сдружението не дължи
връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си е
длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството
му.
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.18.(1) Върховен орган на сдружението е общото събрание, а негов
управителен орган е управителният съвет.
(2) Председателят на управителния съвет представлява сдружението
пред трети лица.
(3) Помощни органи на Сдружението са Треньорският съвет,
Техническият комитет и Дисциплинарната комисия. Помощните органи приемат
правилници за дейността си, които се одобряват от общото събрание. Треньорският
съвет се състои от всички старши треньори, треньори, помощник треньори и
4

инструктори на клубове, членове на Българска федерация по биатлон, старши
треньори, треньори и помощник треньори на националните отбори. Съставът на
Треньорския съвет се актуализира ежегодно на заседание на Общото събрание на
БФБ.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.19.(1) Общото събрание се състои от всички членове на
сдружението.
(2) Членовете на Сдружението участват в заседанията на общото
събрание чрез лицата, които ги представляват според партидата им в Регистъра на
юридическите лица към Агенция по вписванията или от лице , упълномощено по
съответния ред с изрично писмено пълномощно
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на
сдружението в общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
(4) На заседанията на общото събрание всеки от членовете на
сдружението може да изпрати по още един свой представител, който може да
участвува само в обсъжданията, но не и в гласуването.
(3) В заседанията на общото събрание участват със съвещателен глас
и членовете на управителния съвет.
Компетентност на общото
събрание Чл.20.(1) Общото
събрание:
1. Изменя и допълва устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове на сдружението;
3. Приема и изключва членове на сдружението;
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на
управителния съвет на сдружението;
5. Избира и освобождава председателя на управителния
съвет, който представлява сдружението;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
7. Взема решение за участие в други организации;
8. Взема решение за преобразуване и прекратяване на
сдружението;
9. Приема основните насоки и програма за дейността на
сдружението;
10. Приема бюджета на сдружението;
11. Взема решения за дължимостта и размера на членския
внос или на имуществените вноски;
12. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
13. Отменя решения на другите органи на сдружението, които
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността на сдружението;
14. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова
компетентност от закона и настоящия устав.
(2) Правата по т.1, 4, 5, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други
органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите
органи на сдружението.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да
бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки негов член,
както и от органите на сдружението или от прокурора в едномесечен срок от
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узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Свикване на общото събрание
Чл.21.(1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най- малко
веднъж годишно.
(2) Свикването на общото събрание се извършва по инициатива на
управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако
в последния случай управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено
покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено
от тях лице.
(3) Всички документи, които предстои да се обсъждат от Общото
събрание се изпращат по електронен път до всички членове (клубовете) на
Сдружението най-малко 10 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.
(4) В срок до 31 март членовете на Сдружението могат да внасят
предложения за включване на точки в дневния ред на редовното заседание на
Общото събрание.
Чл.22.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена
покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, мястото и часа за
провеждане на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която
се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочената
дата на общото събрание. Поканата се изпраща и на членовете на сдружението в
същия срок.
Кворум
Чл.23.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват чрез свои
представители с право на глас по реда на т.19, ал.2 от този Устав повече от
половината от членовете на Сдружението.
(2) При липса на кворум за провеждането му заседанието на общото
събрание се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе независимо от броя на явилите се редовно представлявани
членове.
Гласуване
Чл.24. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание (респ. негов представител) няма право
на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг (-а) или роднини по права линия - без
ограничения на степените, 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.
(3) Общото събрание може да вземе решение по някои въпроси да се
гласува тайно.
Вземане на решения
Чл. 25.(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на
присъстващите, освен тези по чл. 20 ал.1 т.1 и 8, които се вземат с мнозинство от
2/3 от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен
ред, не може да се взимат решения.
Протокол
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Чл. 26. За заседанието на общото събрание се води протокол, който се
подписва от председателстващия заседанието и протоколчика.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Състав
Чл.27.(1) Управителният съвет на сдружението се състои най-малко от
три лица като конкретният им брой се определя с решение на общото събрание.
(2) За членове на управителния съвет могат да бъдат избрани
членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението,
могат да посочат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на
сдружението.
(3) Членовете на управителния съвет и председателя му се избират
за срок от четири години.
Правомощия на управителния съвет
Чл.28. Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване
изискванията на устава;
3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на
сдружението;
5. Определя реда за извършване дейността на сдружението,
включително като приема и изменя вътрешни актове, регламентиращи дейността,
организира дейността и носи отговорност за действията си.
6. Определя адреса на сдружението.
7. Взема решения по всички въпроси, които според закона или
съгласно устава не са от компетентността на друг орган.
8. Изпълнява други задължения, предвидени в устава.
Заседания на управителния съвет
Чл.29.(1) Заседанията на управителният съвет се свикват от
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет
при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика
заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от
всеки от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя,
а при негово отсъствие - от определен от управителния съвет негов член.
(3) Управителният съвет информира всички свои членове до една
седмица предварително за всяко предстоящо свое заседание. Информацията
трябва да съдържа дата, място и дневен ред.
Решения
Чл.30.(1) Управителният съвет може да взема решения ако присъстват
повече от половината от членовете му. За присъстващо на заседанието се смята 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 изрично в
протокола от председателстващия заседанието.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на
присъстващите, с изключение на решенията по чл.14 ал.2 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (за извършване на ликвидация на
сдружението), както и по чл.28 т. 3 и 6 от този устав, за които е необходимо
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мнозинство на всички членове.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(4) 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
сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването на
решението, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.
(5) Управителният съвет изпраща до всички членове на Българската
федерация по биатлон в електронен вариант със заличени лични данни извлечение
от протокола от своите заседания с взетите решения. Срокът за това е до седем
дни след провеждане на заседанието
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
31.(1) Председателят на управителния съвет представлява
сдружението.
(2) Той има други управленски и административни функции,
възложени му от управителния съвет в рамките на неговата компетентност.
(3) Председателят на управителния съвет няма право да извършва
разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижими имоти на
сдружението.
(4) Председателят на Управителния съвет на Българската федерация
по биатлон ежегодно отчита своята дейност пред Общото събрание.
(5) На отчетно изборното събрание на Българската федерация по
биатлон, кандидатите за Председател на Управителния съвет представят своя
програма за развитието на биатлона за следващите четири години – на национално
и клубно ниво.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.32. Сдружението има свое имущество и се финансира от:
1. Целеви средства, получени като субсидии от държавата,
общините и Държавната агенция за младежта и спорта;
2. Членски внос.
4. Дарения и спонсорство;
5. Приходи от участия в спортни състезания;
5.
Трансфер на състезатели и треньори, приходи от
управлението на собственото имущество и друга стопанска дейност, предвидена в
този устав;
6.
Средства, предоставени от международни спортни
организации.
Членски внос
Чл.33. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос,
чийто размер, срокове за плащане и размерът на лихвата за забава се определят с
решение на общото събрание.
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.34. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят
книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите
заседанията и лицата, изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и
отговарят за верността на съдържанието им.
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА. ОДИТ
Чл.35.(1) Сдружението изготвя годишен доклад, който трябва да
съдържа данни за:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства,
връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и
приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат.
(2) Докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и
мястото, времето и начина на запознаване с него, се публикува в бюлетина на
Централния регистър на сдруженията с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на
правосъдието.
(3) Ако не е задължително по закон, управителният съвет може да
реши годишният счетоводен отчет на сдружението да бъде проверен от одитор.
ПРЕКРА ТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.36.(1) Сдружението се прекратява:
1. По решение на общото събрание;
2.
По решение на Софийския градски съд в случаите по
чл.13. ал.1 т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответно на Търговския
закон.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ
НА КРЕДИТОРИТЕ
Чл.37.(1) Имуществото, останало след удовлетворяването на
кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска
цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или
близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се
предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение.
Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно найблизка до целите на прекратеното сдружение общественополезна дейност.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38. Членовете на Сдружението могат да отнасят свои юридически
спорове за разглеждането им от Висшия спортен арбитраж при Българския
олимпийски комитет.
Чл.39.(1) Сдружението има свой печат, емблема, флаг, почетен знак,
значка и диплом, с които да отличава свои членове и деятели. Присъждането им
става по предложния и с решение на управителния съвет.
(2) За особени заслуги към развитието на биатлона в България
управителният съвет присъжда званието "Заслужил деятел на Българската
федерация по биатлон".
Чл.40.(1) Правата за трансфер на състезатели в страната и извън нея
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принадлежат изцяло на сдружението.
(2) Права за сключване на договори за реклама за националния отбор
и националните състезатели принадлежат изцяло на сдружението.
Чл.41. По неуредени в този устав въпроси се прилагат правилата на
действащото в страната законодателство.
Този устав е в редакцията от Общото събрание на сдружението, проведено
на 29.05.2018 г.

За верността на текста:
(Екатерина Дафовска - председател на управителния съвет)
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