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УСТАВ 
НА 

“ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ” ( АРБС)  

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел I 

Правен статут, седалище и срок 

Възникване и наименование 

 

Чл.1.  (1) “ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ”, ( АРБС)  
е основана на 12 април 2010 г. в гр. София. 

Правен статут 

 

Чл.2.  (1) АРБС е юридическо лице с нестопанска цел, 
регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел ( ЗЮЛНЦ). 

(2) АРБС осъществява своята дейност в обществена полза като 
асоциация за развитие на българския спорт съобразно действащото 
българско законодателство и правилата на международното младежко и 
спортно администриране и сътрудничество. 

(3) АРБС е доброволна, демократична, неправителствена и 
неполитическа обществена огранизация, включваща физически и 
юридически лица, споделящи целите и задачите на АРБС. 

 

Членуване в други спортни организации 

 

Чл.3.  (1) В АРБС могат да членуват дееспособни български 
физически и юридически лица, регистрирани по българското 
законодателство. 

(2)  По решение на Общото си събрание ( ОС), АРБС може да 
членува  и да сътрудничи с национални и международни организации и 
институции. 

Седалище, адрес и наименование 

 

Чл.4.  (1) АРБС е със седалище гр. София и адрес на управление 
гр. София, район “ Младост”, ЖК “ Младост” бл.349, вх.2, ап.44. 

(2) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел с 
уреден правен статут по настоящия устав е “ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ” ( АРБС) . Наименованието на сдружението може да 
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бъде изписвано със съкращение “ АРБС”, както и да бъде изписвано с 
латински букви “BULGARIAN SPORTS DEVEPOPMENT ASSOCIATION” (BSDA) 

Срок 

 

Чл.5.  АРБС е учредена за неопределен срок. 

 

Символи 

 

  Чл.6.  (1) АРБС има печат и символи - емблема, значка и  знаме, 
както  и информационни издания. 

(2) Символите се утвърждават от ОС и са изключителна 
собственост на АРБС. Използването им става по ред определен от 
Управителния съвет / УС/ на АРБС . 

(3) АРБС притежава изключителните права върху рекламата, 
телевизионното и радио разпространение на мероприятия, организирани 
от асоциацията или с нейно участие. 

 

Раздел II 

Цели, задачи и дейност 

Цели 

 

Чл.7.  Основните цели на АРБС са: 

(1)       Устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта в 

България; 

(2)       Модернизация на съществуващата спортна инфраструктура, 

както и изграждане на нова; 

(3)       Разработване, кандидатстване, реализиране и координиране 

на национални, общински, бюджетни, европейски, международни и 

други проекти и програми с цел развитие на спорта, спортната 

инфраструктура и физическата култура; 

(4)      Подобряване на здравето, физическата дееспособност и 

спортната култура на нацията, като младежките проблеми имат 

приоритет; 

(5)      Оптимизиране и мобилизиране на човешкия и материален 

потенциал в областта на спорта; 

(6)      Създаване на благоприятна среда за устойчиво и ефективно 

управление на спорта; 
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(7)     Развитие на образованието във физическата култура и спорта 

и чрез спорта, продължаващо и неформално образование в 

областта на спорта, професионална реализация; 

(8)      Защита правата на спортисти, треньори, спортни деятели, и 

спортни организации 

(9)      Развитие и налагане на прозрачността в спорта; 

(10) Развитие на превенцията чрез спорт. 

Задачи и дейност: 

Чл. 8. Асоциацията може да развива всякакви разрешени от закона 

дейности в обществена полза, допринасящи за осъществяване на целите 

и задачите й като: 

(1)      Приоритетно развитие на физическото възпитание и спорта 

чрез създаване на платформа за обединяване усилията на 

спортисти, специалисти и деятели. 

(2)      Организиране и участие в регионални, национални и 

международни форуми 

(3)      Участия в сдружения с други сродни организации за 

реализиране на планираните дейности 

(4)      Предоставяне на консултации на фирми, институции, 

държавни, общински и обществени структури 

(5)      Подпомагане органите на управление за идентифициране на 

актуалните проблеми в сферата на физическото възпитание и 

спорта и допринасяне за тяхното решаване 

(6)      Разработване и подпомагане създаването на съвременни 

стратегии за национално, регионално, икономическо и социално 

развитие на физическото възпитание и спорта; 

(7)      Проучване, анализиране и прогнозиране на развитието на 

физическото възпитание и спорта в България; 

(8)      Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани 

със ресурса в областта на спорта в България; 

(9)      Разработване, координиране и осъществяване на проекти и 

програми за национално, регионално и социално развитие на 

спорта, финансирани по национални, европейски и международни 

програми; 
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(10) Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи 

евроинтеграцията и евросътрудничеството;  

(11) Усъвършенстване на системата за спортна подготовка и 

спортни занимания, масовия спорт, ученическия и детско-

юношески спорт, подбор и подготовка на спортни таланти, спорта 

за високи постижения. 

(12) Създаване на условия за самостоятелни занимания с 

физически упражнения и спорт от населението, включително и 

набиране на средства за изграждане и подобряване на спортни 

бази и създаване на информационно- консултантски центрове. 

(13) Организиране на спортни състезания, дискусии, форуми, 

обсъждания, кръгли маси, обучителни семинари, фестивали, 

обучения за повишаване на информираността и квалификацията, 

конкурси и др. 

(14) Издаване и разпространение на информационни материали 

като бюлетини, листовки, брошури и др. с цел популяризиране на 

дейността. 

(15) Стимулиране развитието на общественото начало в спорта и 

хармонизирането му с дейността на държавните органи, общините 

и дейността на спортните организации. 

(16) Защитаване нравствените ценности и принципи на 

спорта( феърплей) и човешкото достойнство, както и здравето на 

участниците в спортната дейност. 

(17) Популяризиране на спортуването за здраве сред младите 

хора до 31 години, както и за повишаване на желанието им за 

здравословна физическа активност и спортната им култура; 

(18) Промотиране и защита на независимостта, правата и 

автономията на спортисти, треньори, спортни деятели и спортни 

организации в България; 

(19) Посредничество между обществени, политически, държавни и 

икономически интереси в областта на спорта в България; 

(20) Утвърждаване на спорта за всички, училищния и 

университетски спорт, ведомствения спорт и спорта за високи 

постижения в България; 
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(21) Утвърждаване на физическата култура като способ за 

здравословен начин на живот и за подобряване на общественото 

здраве чрез спорт; 

(22) Превенция на зависимости, наднормено тегло и други 

проблеми на съвремието чрез спорт; 

(23) Модернизиране на съществуващата спортна инфраструктура и 

изграждане на нова такава; 

(24) Развитие на научната дейност в физическото възпитание и 

спорта, развитие на управлението на спорта и спортния 

мениджмънт; 

(25) Привличането на инвестиции в областта на спорта; 

(26) Подпомагането на спортното сътрудничество на национално, 

регионално и международно ниво; 

(27) Издигане статута и доверието към физическото възпитание и 

спорта, борба с негативните тенденции в спорта; 

(28) Развитие на доброволчеството, като активен фактор в 

развитието на спорта и обществото; 

(29) Популяризиране ценностите на спорта и на демократичното 

гражданско общество чрез спорта; 

(30) Работа в сферата на равнопоставеността на половете в 

спорта; 

(31) Развитие на спорта като платформа за диалог за 

регионална, национална и международна интеграция и 

сътрудничество; 

(32) Промотиране и подпомагане за прилагането на европейското 

и световно законодателство и тенденции в областта на спорта; 

(33) Налагане на спорта като инструмент за активен 

международен диалог; 

(34) Подпомагане изготвянето на нормативни документи в 

областта на спорта; 

(35) Представляване на България в международни организации със 

сходни цели и идеи и утвърждаване на международен опит и добри 

практики в сферата на физическото възпитание и спорта. 

(36) Промотиране на социалното включване, интеграцията и 

равните възможности чрез спорт 
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(37) Промотиране на спорта като средство за активно опазване 

на околната среда; 

(38) Борба с допинга и повишаване на анти- допинговата култура 

сред спортистите; 

(39) Стимулиране на държавното и регионално финансиране в 

областта на спорта, както и привличане на частни инвеститори и 

промотиране на корпоративната социална отговорност в областта 

на спорта; 

(40) Подобряване на икономическите показатели чрез спорта и в 

спорта; 

(41) Промотиране на спорта като активно средство за борба с 

насилието; 

(42) Постигане на прозрачност и доверие в и между спортните 

организации; 

(43) Взаимодействие с държавни органи, органи на местно 

самоуправление, обществени и спортни организации за 

утвърждаване на спорта и здравословната физическа активност; 

(44) Развитие на формалното и неформалното образование в 

спорта и чрез спорта; 

Чл. 9. АРБС осъществява общественополезна дейност. 

 (1)   АРБС може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

като информационни кампании, продажба на рекламни продукти със 

собствени символи, обучение на треньори, инструктори, съдии и 

други специалисти в сферата на физическото възпитание и спорта, 

огранизиране на обучителни семинари, изграждане и експлоатация 

на спортни обекти и съоръжения и други дейности, незабранени със 

закон които са необходими за осъществяването на дейността на 

асоциацията. 

 (2)  АРБС използва прихода от допълнителната стопанска 

дейност по предходната алинея за постигане на определените в 

устава й цели.  

 (3)  АРБС не може да се преобразува, като сдружение в частна 

полза.  
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Чл. 10.  АРБС предоставя организационна и методическа помощ на 

своите членове. 

Глава втора 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Раздел I 

Членуване в АРБС 

Членове на АРБС 

 

Чл.11. (1)  Членуването в АРБС е доброволно, без ограничения 
по отношение на  политическа, етническа и религиозна принадлежност. 

(2) Членове на  АРБС могат да бъдат спортни клубове, Български 
спортни федерации и асоциации, сдружения от сферата на спорта и 
физическото възпитание,  регистрирани, като юридически лица по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел ( ЗЮЛНЦ) или 
регистрирани според специфичен общински и/ или ведомствен статут. 

(3). Членове на АРБС могат да бъдат търговски дружества от 
сферата на спорта, които желаят да допринесат за постигане целите 
на сдружението, приемат и спазват този Устав и плащат членски внос. 

(4) Членове на АРБС могат да бъдат дееспособни физически лица, 
които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението, 
приемат и спазват този Устав и плащат членски внос. 

(5) Членовете юридически лица запазват юридическата си и 
икономическа самостоятелност 

(6) Юридическите лица могат да бъдат приемани за членове на 
асоциацията въз основа на мотивирана писмена молба от Управителя 
или Управителния съвет, придружена с копие на съдебното решение на 
кандидата, удостоверение за актуалното му състояние, списък на 
членовете на управителните ограни и длъжностни лица, както и с 
декларация, в която кандидатът заявява, че приема настоящия Устав и 
се задължава да го спазва. 

(7)   Физическите лица, членове на сдружението се приемат с 
мотивирана писмена молба, адресирана до управителния съвет, както и  
декларация, в която кандидатът заявява, че приема настоящия Устав и 
се задължава да го спазва.  

(8)    Нови членове се приемат въз основа на решение на Общото 
събрание( ОС) на АРБС. 

(9)  След одобряване от УС на молбата до нейното разглеждане 
от ОС съответото физическо/ юридическо лице упражнява правата и 
изпълнява задълженията си на член на АРБС, освен правото на глас на 
ОС. 

Раздел II 

Права и задължения на членовете 

Равнопоставеност на членовете  
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Чл.12 . (1) Всички членове на АРБС са равно поставени по 
отношение на правата и задълженията, определени в настоящия устав. 

 

Членски права 

 

Чл. 13 . Всеки член на АРБС има право: 

1.   да участва в дейността на АРБС за постигане на 
определените в устава цели; 

      2.  да участва в работата на ОС на АРБС съгласно 
представителството, определено съобразно устава; 

      3. да поставя за обсъждане и решаване от компетентните 
органи на АРБС въпроси, свързани с развитието на физическото 
възпитание и спорта в страната; 

     4. да бъде информиран за дейността и решенията на органите 
на АРБС 

Задължения на членовете 

 

       Чл. 14.  Всеки член на АРБС е длъжен : 

1.  да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява 
решенията на ръководните органи на АРБС; 

2.  да изпълнява решенията на ОС  и УС, както и вътрешните 
актове  на АРБС; 

3.  да участва в дейността на АРБС и да не извършва действия, 
злепоставящи и уронващи престижа на асоциацията и 
противоречащи на целите и задачите й; 

4.  да издига авторитета на АРБС и да спомага за изпълнение на 
поставените в този Устав задачи; 

5.  да внася в срок членския си внос в размер и срокове 
определени от Общото събрание; 

 

Раздел III 

Прекратяване на членство 

 

            Чл. 15. Членството в АРБС се прекратява: 

1. с едностранно писмено изявление, отправено до управителния 
съвет на АРБС; 

2. с  изключване; 

3. с  прекратяване на юридическото лице;  

4. при отпадане, поради невнасяне на установения членски внос 
и системно неучастие в дейностите на АРБС; 

5. при смърт на физическото лице.  

 

Изключване 
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Чл. 16.  (1) Член на АРБС може да бъде изключен, с решение на 
Общото събрание при поведение на негови членове или длъжностни 
лица, което прави по нататъшното членство несъвместимо, когато: 

2.  нарушават устава на АРБС или не изпълняват задълженията си 
като член и решенията на неговите органи; 

3.  нарушават законите и обществения ред в страната; 

4.  при нанасяне на морални и материални щети на АРБС; 

5.  с действията си увреждат и накърняват престижа на АБРС и 
неговите членове. 

 

Отпадане 

 

Чл. 17.  (1) Отпадането поради невнасяне на установения членски 
внос и системно неучастие в дейността на АРБС се констатира с 
решение на УС. 

2) При прекратяване на членство или отпадане АРБС не дължи 
заплатения вече членски внос.  

 

Глава трета 

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ 

Раздел I 

Устройство на АРБС 

Органи на управление 

 

Чл. 18 . (1) Върховен орган на АРБС е Общото събрание. 

(2) Управителен орган на АРБС е Управителния съвет. 

 

Устройство на АРБС 

 

Чл.19.  (1) АРБС създава постоянни и временни комисии, работни 
групи и други помощни органи с решение на УС 

(2) Организацията и дейността на комисиите по ал.1 се уреждат 
с правилници, които се утвърждават от УС. 

(3) Постоянните комисии се състоят от 3  до 5 члена. 

 

Раздел II 

Общо събрание на АРБС 

Общо събрание 

 

Чл. 20.  (1) Общото събрание се състои от членовете на АРБС, 
като юридическите лица имат право на един делегат.  
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(2) Председателят и членовете на УС вземат участие в работата 
на ОС без право на глас, освен ако са избрани за делегати. 

(3) Общо събрание за избиране на председател  и членове на УС 
се провежда веднъж на 5 години. 

(4) Общото събрание  за приемане отчета за дейността през 
предходната година се провежда в срок до 31 март ежегодно. ОС не 
може да взема решения по други въпроси освен упоменатите в 
предварително обявения дневен ред. 

 

Права на Общото Събрание 

 

Чл. 21. (1) Общото събрание: 

1.  изменя и допълва устава с квалифицирано мнозинство от 2/3; 

2.  приема други вътрешни актове; 

3.  избира и освобождава председателя и членовете на УС, а за 
първите два петгодишни мандата те се избират от учредителите; 

4.  приема и изключва членове; 

5.  утвърждава структурата на асоциацията; 

6.  определя размера на встъпителни такси, членски внос и други 
вноски при необходимост; 

7.  взема решения за преобразуване и прекратяване на АРБС; 

8.  приема основните насоки и програма за дейността на 
асоциацията; 

9.  приема отчета за дейността на УС, финансовия отчет за периода 
след предишното ОС и бюджета за следващия период; 

10.  отменя решения на другите органи на АРБС, които 
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на АРБС; 

11.  решава и други въпроси, предоставени в неговата 
компетентност от устава или закона; 

(2) решенията на ОС са задължителни за всички членове на АРБС; 

(3) решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие със устава. 

9.  взима решения чрез явно гласуване с обикновено мнозинство, 
освен ако не е предвидено друго в устава. 

 

Свикване на ОС 

 

Чл. 22.  (1) Общото събрание се свиква от УС по негова 
инициатива или по писмено искане на две трети от членовете на 
асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на  
АРБС. 
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(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се 
свиква. 

(3) Поканата се поставя на място за обявления в сградата в 
която се намира управлението на АРБС, най – малко един  месец  
преди  насрочената дата за провеждане на ОС. 

(4) Материалите по дневния ред се изпращат на участниците не 
по- късно от 15 дни преди провеждане на ОС. 

 

Избиране на делегати 

 

Чл. 23.  (1) За участие в Общо събрание, свикано по определения 
в закона и устава ред, членовете на АРБС – юридически лица 
определят по един делегат, съобразно устройствените им актове и 
закона, по който са регистрирани. Физическите лица са делегати по 
право. 

(2) Определянето на делегати се извършва най- малко 10 дни 
преди насрочената дата за провеждане на ОС. Имената на делегатите 
заедно с протоколите от заседанията на съответните управителни 
органи, на които са били определени, се представят в деловодството 
на АРБС най- малко 7 дни преди датата на ОС. 

 

Кворум 

 

Чл. 24.  Общото събрание е законно, ако присъстват повече от 
половината от редовно избраните делегати на АРБС. При липса на 
кворум ОС се отлага с един час по късно на същото място и при същия 
дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати  да се явят.  

Заседания на ОС 

 

Чл.25. (1)  Заседанията на ОС се ръководят от Председателя на 
АРБС или от председателстващ избран от ОС. 

(2) За подпомагане работата  на ОС се избират следните 
комисии: 

1.  за проверка редовността на делегатите; 

2.  по избора на председател и членове на УС; 

3.  по измененията на устава; 

4.  по решенията и протокола. 

(3) При необходимост могат да се избират и други комисии. 

 

Кандидати за председател и членове на УС на АРБС 

 

Чл.26. (1)  Кандидатите за председател и членове на УС се 
предлагат от членовете  и УС на АРБС. 
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(2) За председател може да бъде избиран само български 
гражданин, който не е осъждан за умишлени престъпления от общ 
характер. 

(3) Кандидатите за членове на УС се предлагат от председателя и 
делегатите. 

(4) За членове на УС могат да бъдат избирани само лица, които 
са български граждани и не са осъждани за умишлени престъпления от 
общ характер.  

Гласуване 

 

Чл. 27.  (1) Всеки делегат има право  на един глас. 

(2) Изборите за председател и членове на УС се провеждат с тайно 
гласуване. 

(3) Останалите решения се вземат с явно гласуване. 

 

Вземане на решения 

 

Чл.28  (1) Решенията за изменение и допълнение на устава, 
преместване на седалището, преобразуване и прекратяване на АРБС се 
вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати. 

(2) Председателят се избира с мнозинство от присъстващите 
делегати. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимия 
брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата 
кандидати получили най- много гласове от първото гласуване. За 
избран се счита кандидатът, получил най- много гласове. 

(3) Останалите решения се вземат с мнозинство от присъстващите 
делегати. 

(4) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако 
действието им не бъде отложено. 

(5) ОС не може да взема решения по въпроси, които не са 
включени в обявения в поканата дневен ред. 

 

Промени в устава 

 

Чл.29. Всеки проект на нов устав или за изменение и допълнение 
на устава може да бъде включен в дневния ред и гласуван, ако е 
подкрепен най- малко от три члена, комисия на АРБС, или е предложен 
от УС. 

Протокол от заседанието на ОС 

 

Чл.30. (1) Протоколите от заседанието се изготвят от 
секретариата на ОС. 

(2) Протоколите  се подписват от председателя и членовете на 
секретариата на ОС, след проверка от комисията, избрана от ОС.  
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Раздел III 

Председател, Управителен съвет 

Председател 

 

Чл. 31. (1)  Председателят се избира за срок от 5 години. Той 
ръководи цялостната дейност и представлява АРБС пред държавните  
органи, органите на местното самоуправление, юридическите и 
физическите лица в страната и в чужбина. 

(2) Председателят е разпоредител с бюджета на АРБС и управлява 
финансовите средства по предназначение. Той може да възложи 
извършването на определени действия на членове на УС при 
разпореждане със средствата от бюджета. 

(3) В случай на отсъствие на председателя правомощията му се 
изпълняват от упълномощен от него член на УС. 

(4) При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява 
задълженията си или смърт, правомощията на председателя се 
изпълняват от един от членовете на УС, до провеждането на ОС. 

(5) Председателят отчита своята дейност пред ОС. 

(6) Председателят координира дейността на всички членове на 
АРБС; 

(7) Председателят открива, ръководи и закрива заседанията на 
УС и ОС, осигурява реда при провеждането им, предлага проект за 
дневен ред на заседанията. 

(8) Председателят сключва договори от името и за сметка на 
АРБС. 

Управителен съвет 

 

Чл. 32 . (1) Управителният съвет ръководи дейността на АРБС в 
периода между две ОС. Мандатът на УС е 5 години. 

(2) Управителният съвет се състои от 5 ( пет) души: 

1. председател; 

2. двама заместник председатели; 

3. двама членове на УС. 

УС се избира за срок от пет години и осъществява оперативното 
ръководство на АРБС, въз основа на решенията на ОС и се отчита пред 
него. 

Правомощия на УС 

 

Чл. 33.  Управителният съвет: 

1. осъществява общото ръководство в изпълнение на решенията на 
ОС на АРБС; 

2. разпорежда се с имуществото на АРБС при спазване 
изискванията на закона и устава; 

3. подготвя и внася в ОС проект за бюджет; 
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4. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на АРБС; 

5. съставя  годишния  счетоводен отчет и го представя за 
проверка от лицензиран експерт- счетоводител; 

6. определя реда и организира извършването на дейността на 
АРБС и носи отговорност за това; 

7. приема организационната структура и щатното разписание на 
АРБС; 

8. съставя постоянни и временни комисии, като избира 
председателите и членовете им и утвърждава правилниците за тяхната 
работа; 

9. прави предложения пред ОС за приемане на план- стратегия на 
АРБС за всяка следваща година; 

10. назначава и определя правомощията на администрацията на 
АРБС; 

11. утвърждава вътрешните актове в системата на АРБС; 

12. взема решения по всички въпроси които по закон или 
съгласно устава не са в правомощията  на друг орган; 

13. изпълнява задълженията предвидени в устава 

14. свиква извънредно ОС при необходимост; 

15. предлага промени в Устава, ако са необходими такива; 

16. Председателят на асоциацията е по право член на 
Управителния съвет; 

17. УС взима решения чрез явно гласуване с обикновено 
мнозинство, освен ако уставът не предвижда друго. 

 

Заседания на УС 

 

Чл. 34.  (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват 
веднъж на 2 месеца и се ръководят от председателя, а при негово 
отсъствие – от определен от УС негов член. Председателят е длъжен 
да свиква извънредно заседание на УС при писмено искане на 2/3 от 
неговите членове. 

(2) Членовете на УС трябва да бъдат уведомени най- малко 3 дни 
преди датата на заседанието. 

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на 
заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.  

           (4) Решения се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите на заседанието членове, а решенията по чл.33, т.2 и 6 
се вземат с мнозинство от всички членове. 

            (5) При равенство в гласовете, за прието се счита 
решението, за което е гласувал председателя. 

(6) Членовете на УС нямат право на глас, когато се решава 
въпрос, свързан с юридическо лице, в което членуват.  

 

Администрация на АРБС 
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Чл. 35. (1)  Администрацията на АРБС се състои от щатните 
служители и хоноруваните сътрудници на АРБС.  

(2) Администрацията се ръководи от Председателя или 
упълномощен от него член на УС. 

(3) Организацията и дейността на администрацията се уреждат с 
правилник, който се утвърждава от УС. 

 

Глава четвърта 

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 

Имущество на АРБС 

Имущество и бюджет 

 

Чл. 36. (1) АРБС има свое имущество и бюджет, собствена 
финансова и счетоводна дейност и банкови сметки в лева и валута. 

(2) Имуществото на АРБС се състои от пари, движими и недвижими 
вещи, вещни права върху тях, вземания, права върху обекти на 
интелектуалната собственост и други имуществени права, 
притежаването на които се допуска от закона. 

Чл.37. (1) АРБС осъществява своята дейност в съответствие с 
приетия от ОС бюджет. 

(2) УС има право да извършва изменения в бюджета, които 
представя за одобрения от следващото ОС. 

(3) Финансово- счетоводната дейност на АРБС се води при 
спазване изискванията на Закона за счетоводството, националния 
сметкоплан и счетоводните стандарти. 

(4) УС определя лицензиран  експерт- счетоводител или 
специализирано одиторско предприятие за проверка дейността на АРБС. 

(5) годишния счетоводен отчет се одобрява от УС след заверка 
от лицензирания експерт- счетоводител. 

           (6) УС подготвя веднъж годишно доклад за дейността на 
АРБС при спазване изискванията на закона и публикува съобщение за 
неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за 
запознаване с него.  

 

Документация на АРБС 

 

Чл. 38.  (1) АРБС води книга на членовете си, в която се 
записват наименованието и адресите на членовете, номер на фирмено 
дело за съдебна регистрация в съответния съд и идентификационен 
номер. 

             (2) На заседанията на ОС, УС,  и постоянните комисии 
се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, 
направените предложения и взетите решения. Протоколите се 
удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на 
протоколчика, и се подвързват в специални книги. Книгите се 
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съхраняват от председателя на съответния орган. Членовете на АРБС и 
членовете на УС могат да се запознават със съдържанието на 
протоколните книги и да получават преписи или извлечения от 
протоколите. 

 

Финансиране на дейността 

 

Чл.39  (1) Приходите на АРБС са от: 

1.  членски внос; 

2.  целеви субсидии от държавните орган в областта на спорта, 
здравеопазването и др.; 

3.  отчисления и субсидии от международни организации; 

4.  приходи от допълнителна стопанска дейност; 

5.  постъпления от реклама, телевизионни и радио предавания, 
публикации, консултации;  

6.  лицензионни и трансферни вноски, които се плащат от членовете; 

7.  дарения и спонсорство; 

8.  други източници, които не са забранени от закона. 

(2) ОС определя ежегодно размера на членския внос. 

 

Разходване на имущество 

 

Чл.40  (1) Получените средства се разходват за финансиране 
дейността на АРБС в съответствие с приетия бюджет и при спазване 
изискванията на закона. 

           (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното 
подпомагане се извършват в зависимост от целта и финансовите 
възможности съгласно обявените от УС ред и правила за 
осъществяване на дейността. 

 

Награди 

 

Чл.41  (1) АРБС може да удостоява със звания и да награждава 
състезатели, треньори и спортни деятели за принос в развитието 
на физическото възпитание и спорта в България. 

           (2) Званията,  наградите и редът за удостояване и 
награждаване се определят от УС 

 

Клонове на АРБС 

 

Чл. 42. (1) С решение на общото събрание на Асоциацията могат 
да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се 
намира седалището на АРБС.  
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(2) Клоновете  не са юридически лица.  Ръководят се от 
управител, избран от управителния съвет на Асоциацията. Клоновете 
извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за 
откриването им. Със същото решение се определят ограниченията в 
правомощията и представителната власт на управителя. 

 

 

Глава шеста 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АРБС 

Основания за прекратяване 

 

Чл. 43.   АРБС може да бъде прекратена: 

      1.   с решение на ОС; 

2. с решение на съответния съд по седалището на асоциацията в 
предвидените от закона случаи. 

 

Преобразуване 

 

Чл. 44.  АРБС не може да се преобразува в юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

 

Ликвидация 

 

Чл. 45.  (1) При прекратяване на АРБС се извършва ликвидация, 
за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него 
лице. 

(3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, както и в 
случаите по чл. 43 т.2, той се определя от Софийски градски съд.  

 

Глава седма 

СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ 

Приложим закон 

 

Чл.46 . Споровете в системата на АРБС се решават в съответствие 
с разпоредбите на устава и вътрешните актове. 

 

Органи 

 

Чл.47 . Споровете между членовете, произтичащи от техните 
взаимоотношения в системата на АРБС се решават от УС на АРБС. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Заключителни разпоредби 
 

 
§. 1. Този Устав се приема на основание на чл.  20 от ЗЮЛНЦ. 

§.2 . Уставът на АРБС  и нейните нормативни документи са 
единствено за потребностите на нейните членове. Всеки, който желае 
да публикува или използва тези документи следва да получи 
разрешение от УС. 

§.3.  Неуредените в този устав въпроси се решават съгласно 
действащото законодателство. 

§.4.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по 
реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел( ЗЮЛНЦ). 
     §.5. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на 
настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско 
гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ. 

 
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали 

учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел 
„ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ” ( АРБС) състояло се на 
12. 04. 2010 г. в гр. София, в  уверение на което същите са 
положили своя подпис под този Устав. 
 
 
 
 
УЧРЕДИТЕЛИ:                                        ПОДПИСИ: 
 
 
 1. ЙОАННА ПЛАМЕНОВА ДОЧЕВСКА, ЕГН 8401014374     …………………………………… 
 
 2.  ХРИСТИЯН НЕДЯЛКОВ ЯНКОВ, ЕГН 7807307080       …………………………………… 
 
 3. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРУЛЕВ, ЕГН 4008116587         …………………………………… 
 
 4. ИВАЙЛО СПАСОВ ЗДРАВКОВ, ЕГН 7512306765        …………………………………… 
 
 5. КАЛИНКА БОГДАНОВА ВЕЦЕВА, ЕГН 8112146514      …………………………………… 
 

  6.  АНТОН ПЕТРОВ БОНОВ, ЕГН 7407083600            …………………………………… 
 

 7.  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 6401316961       …………………………………… 
 
 
София, 12 април 2010 година. 


