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УСТАВ 

на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ ДО” 

Приет на извънредно общо събрание, състояло се 

в гр. София на 19.03.2016 г. 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СТАТУТ 

 

 Чл.1/1/ Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредителния акт и 

устава. 

 /2/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 

 /3/ Членовете на сдружението не отговарят за задължения на сдружението. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл.2/1/ Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН 

КАРАТЕ ДО”   /БФШК/ 

/2/ Наименованието се изписва на български език и може да бъде 

допълнително изписано на чужд език. 

/3/ Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел 

съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата 

регистрация, включително и БУЛСТАТ номер. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.3 Седалището и адресът на управление на сдружението са – гр. София, бул.Васил 

Левски №75, офис 408 

СРОК 

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, определен съгласно чл.2 от ЗЮЛНЦ 

 

Чл.5 /1/Сдружението осъществява дейност в обществена полза, с цел развитието и 

утвърждаването на физическата култура и спорта Шотокан Карате До и 

разновидностите му. 

/2/ Сдружението организира, провежда и участва в спортни прояви и състезания от 

републиканския и международен спортен календар по правилника на Шотокан Карате 

До  

/3/ Сдружението осъществява дейността си в съответствие със законовата нормативна 

уредба в страната, Устава си, в духа и принципите на държавните органи и организации 

в страната и в съответствие с устава и правилниците на световните организации в 

Шотокан Карате До, като подпомага чрез дейността си процесите за развитие на 

физическата култура в гражданското общество. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 6 Основните цели на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ШОТОКАН КАРАТЕ ДО”   са: 
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/1/  Да обединява усилията на спортистите, спортните деятели и организациите по 

Шотокан Карате До, като развива спорта Шотокан Карате До, съдейства за 

нравственото възпитание на децата и младежите, и стимулира здравословния начин на 

живот. 

/2/ Да провежда инициативи за  утвърждаване и развитие на българския спорт, в 

частност спорта Шотокан Карате До, както и да популяризира дейността на 

федерацията за създаване на интерес към практикуване на този вид спорт и към 

неговата духовна същност във всички възрастови и социални  групи, включително и 

сред хората с увреждания и да осигурява възможности за изява на личността чрез 

спорта. 

/3/ Да повишава непрекъснато спортните резултати на спортистите и да стимулира 

свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта Шотокан Карате До. 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл.7 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: 

организира дейността си на широка обществена основа, като насърчава и подпомага 

всестранно творческата дейност и инициатива на спортистите, спортните деятели и 

специалисти и любителите на  спорта Шотокан Карате До; 

осъществява сътрудничество с други органи и организации в България и чужбина, с цел 

подпомагане и развитие на спорта Шотокан Карате До; 

информиране, организиране и провеждане на семинари, състезания, конкурси, курсове, 

спортни прояви, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети 

форми на общуване и контакти, свързани със спорта Шотокан Карате До; 

провеждане и осъществяване спортна подготовка на състезатели и отбори за участие в 

републикански и международни състезания и демонстрации по  Шотокан Карате До; 

привличане към участие в спорта Шотокан Карате До на любители и симпатизанти от 

всички възрасти, включително и на хора с увреждания; 

 разработва и издава правилници, програми и други материали, свързани с дейността на 

сдружението; 

подпомагане, популяризиране и вземане на решения по всички проблеми, свързани със 

спорта Шотокан Карате До, както и подпомагане на социално слаби деца и юноши за 

участието им в тренировки и състезания чрез освобождаване от членски внос; 

утвърждава вътрешни правила за организация и администрация на цялостната си 

дейност, които са задължителни за всички членове на сдружението; 

разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно 

подпомагане на обучението и тренировъчната дейност в спорта Шотокан Карате До; 

взема решения, относно реда, организацията и поведението на състезателите при 

провеждане на състезания и прояви от регионален, републикански, международен и 

демонстративен характер; 

организира и провежда в подходящи форми обучението и повишанването на 

квалификацията на кадрите работещи за развитие на спорта Шотокан Карате До; 

извършва всякаква друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на 

Република България и международното право, както и други дейности, свързани с 

осъществяването на целите на сдружението 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 8 /1/Сдружението извършва стопанска дейност, средствата от която ще се използват 

за постигане на целите на сдружението, със следния предмет: рекламна дейност, 
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търговия със спортни артикули  и всички други дейности, свързани с предмета на 

основната дейност, за която е регистрирано сдружението и които не са забранени от 

закона. 

/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в 

Търговския закон, Закона за счетоводството, данъчните и другите закони в страната. 

/3/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на 

Управителния съвет на сдружението. 

 

ІІ. ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.9 /1/ Членуването във федерацията е доброволно и свободно.  

/2/  Член на сдружението може да бъде всеки спортен клуб, регистриран по ЗЮЛНС 

или ТЗ,  който споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, 

приема  и изпълнява устава му. 

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право: 

1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание 

2. да бъде избиран в неговите органи на управление 

3. да осъществява контрол върху дейността на сдружението 

4. да бъде информиран за дейността на сдружението 

5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му 

Чл.11 Всеки член на сдружението е длъжен: 

-да внася редовно членския си внос, при условия и ред и в размер, определени от 

Общото събрание 

-да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели 

-да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и за издигане на неговия 

авторитет 

Чл. 12  Членските права и задължения, с изключение на имуществените са 

непрехвърлими и не преминават върху други ФЛ и ЮЛ в случай на смърт или 

прекратяване на ЮЛ. Упражняването на членски права може да бъде предоставено 

другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална зоверка на подписа.  

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 13. /1/Нови членове – спортни клубове се приемат с решение на Общото събрание. 

/2/ Кандидатите за членове подават писмено заявление до УС, съдържащо декларация, 

че приемат устава на сдружението и споделят неговите цели, към което прилагат 

протокол, съдържащ решение за присъединяване на ЮЛ с данни за неговото 

наименование, седалище и адрес, удостоверение за актуално състояние и регистрация в 

съответния Окръжен съд, името на лицето, което ще го представлява в сдружението 

/3/Решенията за приемане на нови членове се вземат от Общото Събрание след 

предложение от УС  с явно гласуване и обикновено мнозинство на първото му 

заседание след подаване на необходимия набор от документи. До приемането им, 

кандидатите за членство могат да участват в мероприятията от Спортния Календар на 

БФШК, при спазване наредбите за провеждане на съответното мероприятие 

/4/ На приетите членове на федерацията се издава официален документ за членство 

/5/ Отношенията по членството възникват от датата на решението на Общото събрание, 

че кандидатът е приет. 
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/6/ Отказът за приемане може да бъде обжалван пред следващото Общо събрание. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.14 /1/ Членството се прекратява: 

-с едностранно волеизявление до сдружението 

-с прекратяване на юридическото лице, член на сдружението 

-със смъртта или поставянето под пълно запрещение  

-с изключване 

-при отпадане 

/2/ Решението за изключване се взема от Общото събрание при наличие на виновно 

поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за 

изключване може да се обжалва пред следващото Общо събрание 

/3/ Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членския внос 

две поредни години и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира 

от Управителния Съвет по документи и се предлага пред следващото заседание на 

Общото Събрание за решение, като предварително писмено уведомява провинилият се 

член и му определя срок не по-малък от 6 месеца за изправяне на нарушението.  

/4/ Възстановяване на членството се извършва и разглежда по общия ред за приемане 

на нови членове. 

ІІІ ИМУЩЕСТВО 

Чл. 15 /1/Имуществото на сдружението се състои от средства, набирани от членски  

внос, от допълнителни имуществени вноски на членове на сдрежението, от 

допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, от 

правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, 

спонсорство, дарения, завещания в пари и вещи, целеви средства по програми и 

проекти на Министерство на физическото възпитание и спорта, Европейски съюз и 

други институции, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни 

актове. 

/2/ сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и 

ЗЮЛНЦ. 

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо 

мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови  членове, 

когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ. 

/4/ Подборът на  лицата  и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от 

целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата 

за осъществяване на дейността. Информация за реда,по който се извършва подбора е 

общодостъпна и се вписва в Централния регистър.   

Чл.16  Имущество на сдружението не може да се прехвърля по никакъв начин на 

лицата, посочени в чл. 43, ал.2 от ЗЮЛНЦ. 

Чл. 17  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание 

може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете 

на сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласове от 

всички членове на сдружението.  

 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
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Чл. 18 Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. Общото 

събрание може да утвърждава временни или постоянно действащи помощни органи с 

конкретно посочени функции и срок на действие, както и да назначава длъжностни 

лица. 

Чл.19 В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на 

сдружението участват в Общото събрание чрез представител.  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл.20 /1/ Членовете – ЮЛ се представляват в Общото събрание от законните им 

преставители или изрично упълномощено лице 

/2/ Пълномощник на ЮЛ може да бъде само дееспособно физическо лице 

/3/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица 

/4/ Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото 

събрание. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

Чл. 21 /1/Общото събрание: 

1. приема, изменя и допълва Устава на сдружението 

2. приема други вътрешни актове 

3. избира и освобождава членове на Управителния съвет и неговия председател и 

зам.председател 

4. Приема и изключва членове на сдружението 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове 

6. взема решение за участие в други организации 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението 

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението 

9. приема бюджета на сдружението 

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на други 

имуществени вноски 

11. приема отчета за дейността на Управителния съвет 

12. отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението 

13. взема и други решения, предвидени в Устава 

14. определя размера на възнаграждението на членовете на УС, помощните органи и 

длъжностни лица. 

/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 

/3/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

/4/ Решенията на органите на сдружението, 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 им, но не по-късно от една година 

от датата на вземане на решението. 

Чл. 22 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо 

събрание.  

Чл. 23 /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или 

по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай 

управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на 
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общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено 

искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

/3/ Свикването се извършва чрез писмени покани до членовете, включително и с обща 

такава, която се публикува в интернет страницата на сдружението най-малко един 

месец преди насрочения ден. 

Чл.24 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се 

предоставят на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до 

датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание. 

Чл. 25 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото 

място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на членовете, 

които присъстват. 

Чл.26 Всеки член – юридическо лице има право на един глас.  

Чл. 27 Член на общото събрание или негов представител няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) 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.28 /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите. 

/2/ Решения по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 

вземат решения. 

Чл. 29 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието 

им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване или 

обнародване.  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 30  /1/ Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на 

сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват 

за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. 

Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години. 

/2/ Членове на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

/3/ Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение. 

Правомощия на управителния съвет 

Чл. 31. Управителният съвет: 

1. представлява сдружението 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; 

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

7. определя адреса на сдружението; 

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган; 

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
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Заседания на управителния съвет 

Чл. 32. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, 

освен ако уставът не предвижда друго. 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 седмичен срок, то може да 

се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При 

отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния 

съвет негов член. 

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

/3/ 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/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от 

ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. В устава може да се 

предвиди решенията, с изключение на тези по предходното изречение, да се вземат и с 

друго мнозинство.  

/5/ 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. 

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 33. /1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си 

органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило 

протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

/2/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да 

съдържа данни относно: 

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. 

/3/ Докладът за дейността на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за 

мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина на 

централния регистър.  

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 34. /1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва 

ликвидация. 

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. 

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2 

ОТ зюлнц, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с 

нестопанска цел. 

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация 

и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския 

закон. 
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Чл. 35. /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 

от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на 

движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с 

нестопанска цел. 

/2/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

1. учредителите и настоящите и бившите членове; 

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 

4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 

5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - 

до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения. 

Имущество след ликвидацията 

Чл. 36. /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за 

извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако 

не е определена такава в устава или учредителния акт. 

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, 

в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е 

длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите 

на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел  

Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел 

Чл. 37. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по 

седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 

Прекратяване 

Чл. 38. /1/ Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, 

когато: 

а) не е учредено по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред 

или на добрите нрави; 

в) е обявено в несъстоятелност. 

 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 

Чл. 39. Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел, определено за 

осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в 

юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

Чл. 40 Сдружението не разпределя печалба.  
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СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ 

 

Чл. 41 /1/ Българска Федерация Шотокан Карате До има свое знаме, емблема, 

инициали, бланка, печат и значка, а също така и почетен знак и диплом. Правата върху 

символиката на федерацията са нейна изключителна собственост. Използването им от 

трети лица е възможно само по договаряне. 

/2/ Федерацията има свои ритуали, свързани с използването на символите и знаците от 

предходната алинея, както и със състезателната и представителната дейност 

/3/ Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от Управителния съвет. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.42 За неуредените въпроси по настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и 

общото законодателство на Република България. 

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на 

19.03.2016г. в гр. София, единодушно от всички членове на сдружението, в уверение на 

което са положените подписи на присъстващите членове.  

 

 

гр. София 

19.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


