
У С Т А В 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА 

КЪРЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ” 
 

 

                                                      ГЛАВА 1 

                                        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1.Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в 
обществена полза, сдружаващо спортни клубове с нестопанска цел, които 
признават този устав и имат за основна цел развитието и популяризирането 
на спорта кърлинг в Р.България и е регистрирано съгласно разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

                                 НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.2 Наименованието на сдружението е   “БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ 
ФЕДЕРАЦИЯ”. Всяко писмено изявление от името на сдружението 
трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за 
регистрация, БУЛСТАТ номер. 
 
 
                                     СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС  
 
Чл.3 Седалището на сдружението е в гр.София.Адресът на сдружението е 
гр.София 1040,район „Средец”,бул. ”Васил Левски” №75 

 

                                                   СРОК 

Чл.4 Сдружението се учредява за неопределен срок. 

 

                              ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО 



Чл.5 Сдружението има за цел развитието и популяризирането на спорта 
кърлинг, както и утвържадаването на спорта като средство за интеграция и 
социално включване. 

 

 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

Чл.6 Сдружението ще постига своите цели чрез: 
 Популяризирането на спорта кърлинг сред различни социални групи 
 създаване на условия за постигане на високо спортно майсторство в 

условията на правилата за честна игра  
 организиране и провеждане на състезанията от държавния календар, 

както и участието в международни спортни мероприятия. 
 контрол на подготовката на националните отбори и обезпечаване 

участието им в международни състезания в това число и световни, 
европейски първенства за хора с увреждания и параолимпийски 
игри. 

 създаване на условия за повишаване на квалификацията на спортните 
специалисти в кърлинга 

 развитие на научноприложната и социална дейност за развитие и 
популяризиране на спорта кърлинг 

 защита на правата на своите членове, както и правото на достъп до 
спортни занимания за атлети с и без увреждания 

 членство в международната федерация по кърлинг 
 

 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.7 Предмет на дейност на сдружението са всякакви мероприятия и 
дейности подпомагащи реализацията на следните цели: 

 Създаване на предпоставки за развитие и популяризиране на спорта 
кърлинг в Р.България 

 Съдействие за развитие на рекреативния спорт и спорта за хората с 
увреждания 

 Организация и планиране на участието в национални и 
международни прояви- спортни, научни и други във връзка с 
развитие на спорта кърлинг 

 Създаване на условия за динамично взаимодействие с държавните и 
общински органи, като и с всички институции и организации имащи 
отношение към тази проблематика 



 Организация и провеждане на обучения и тренировки и последващ 
контрол 

 Разработване и представяне на национална програма за развитие и 
координиране на дейностите имащи отношение към спорта кърлинг 

 Организиране на мероприятия насочени към откриване на спортни 
таланти и подготовка на спортно – технически кадри 

 Разработване на програми против употрабата на допинг и за 
превенция на насилието  

 Осъществяване на организационно, административно и техническо 
обслужване на дейности свързани със спорта кърлинг, включително 
разработване и приемане на правила за спортно правосъдие и 
спортно- технически арбитраж 

 Всички други дейности незабранени от закона и свързани с целите на 
сдружението и средствата за постигането им 
 

Чл.8 Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност,като 
предоставяне на спортни услуги, организиране на спортни мероприятия 
отдаване под наем на спортна материална част и други само ако това е 
свързано с основния предмет на дейност, като използва приходите за 
постигане на определените в този Устав цели.Предемета на на 
допълнителната стопанска дейност не трябва да противоречи на 
действащата нормативна база и дах се подчинява на условията и реда 
предвидени в законите регламентиращи съответния вид дейност. 
 
 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 

Чл.9  Органи на сдружението са: 
 Общо събрание 
 Управителен съвет  
 Контролен съвет. 

 
Чл.10 С решение на общото събрание могат да се създават клонове на 
сдружението. Управителят на клона представлява юридическо лице с 
нестопанска цел за дейността на клона . 

 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

Чл.11 Общото събрание е върховен орган на сдружението. 
1. Общото събрание се състои от всички юридически лица членове 

на сдружението. 



2. Когато член на сдружението е юридическо лице, член на общото 
събрание е неговия представител или упълномощено от него 
лице. При преобразуване на юридическото лице, членството в 
сдружението преминава върху правоприемника. Членовете на 
сдружението – физически лица участват в заседанията на общото 
събрание лично. 

 
 

КОМПЕТЕНТНОСТ 
 

Чл.12 Общото събрание: 
 изменя и допълва устава; 
 приема други вътрешни актове; 
 взема решение за откриване и закриване на клонове; 
 взема решение за участие в други организации; 
 взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
 приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
 приема бюджета на сдружението; 
 избира и освобождава членовете на Управителния съвет и  

Контролния съвет за петгодишен мандат; 
 избира Председател и Секретар на сдружението. 
 взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или 

на имуществените вноски; 
 приема отчет за дейността на Управителния съвет; 
 решава всички въпроси, които са от неговата компетентност в 

съответствие със закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението. 

 разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет. 
 

 
 

ЗАСЕДАНИЯ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

Чл.13 Заседанията на общото събрание се провеждат веднъж на две 
години.  

 
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 
Чл.14 (Изменения съгласно решения на Общо събрание от 23.07.2013 г. и  
30.07.2019 г.) Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния 
съвет. 
 



1. Общото събрание се свиква и по писмено искане на една трета от 
членовете на сдружението. Ако Управителния съвет в месечен срок 
не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се 
свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на 
заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

2. Управителният съвет може да свика извънредно заседание по всяко 
време, ако работите на сдружението налагат това. 

3. (Изменения съгласно решения на Общо събрание от 23.07.2013 г. и  
30.07.2019 г.) Свикването на Общото събрание се извършва чрез 
публикуване на покана в съответния раздел на „Регистъра на 
ЮЛНЦ” на Агенция по вписванията при Министерство на 
правосъдието. Поканата следва да бъде публикувана най-малко 14 
дни преди датата на заседанието. 

4. За всяко заседание се изготвя протокол и списък на присъстващите 
членове. 

5. Присъстващите членове удостоверяват присъствието си с подпис. 
 

 
КВОРУМ  

Чл.15  Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от  
половината  от всички членове на сдружението. 

1. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и 
членове да се явят. 

 

 
ГЛАСУВАНЕ 

 

Чл.16 Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване като 
всеки член има право на един глас. 

1. С обикновено мнозинство може да се приеме, че за взимане на 
определено решение следва да се извърши тайно гласуване.  
2. Член на общото събрание няма право да гласува при решаване на 

въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а), неговите роднини 
по права линия-без ограничения,  както и до роднините му по 
съребрена линия или по сватовство до ІV степен. 

 

 
МНОЗИНСТВО 

 



Чл.17 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено 
мнозинство (половината плюс един) на гласовете  от присъстващите на 
заседанието членове. 

1. За приемането на решения относно прекратяване на членство в 
сдружението, смяна на Управителния съвет на сдружението или 
управител на клон, както и за създаването на нови такива, за 
промени в устава, прекратяването или сливането с друго сдружение 
се изисква квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете от 
присъстващите членове. 
 

 

РЕШЕНИЯ 
 

Чл.18 Решенията на общото събрание влизат в сила веднага освен ако 
действието им не бъде отложено. 

1. Всеки член на сдружението може да сезира съда по регистрация на 
сдружението  да се произнесе относно законосъобразността на 
решение на общото събрание или съответствието му с този устав. 
Това следва да стане най-късно в едномесечен срок от узнаване на 
решението, но не по-късно от една година от датата на  приемането 
му.  

 

 
ПРОТОКОЛ 

 

Чл.19  За заседанието на общото събрание се води протокол в специална 
книга съгласно изискванията на закона и настоящия устав. 

1. Протоколът се подписва от Управителния съвет и протоколиста на 
събранието. 

2. Към протокола се прилагат списък на присъстващите и документите 
свързани със свикването на събранието. 

3. Протоколът и приложенията към него имат доказателствена сила за 
данните и обстоятелствата, отразени в тях. 

4. Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за 
точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в 
протокола.  

 



 
ПРОЦЕДУРА 

 

Чл.20 Общото събрание протича при следния дневен ред: 
1. Проверка на кворума-от Управителния съвет; 
2. Избор на председател на събранието и протоколист; 
3. Обсъждане на въпросите, включени в дневния ред и вземане 

на решения по тях с необходимото мнозинство. 
 

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
Чл.21 (Изменение съгласно решение на Общо събрание от 30.07.2019 

г.) Сдружението се управлява от Управителен съвет, който се състои от 
три лица избрани от членовете на сдружението, като броят им се определя 
от Общото събрание с обикновено мнозинство, който извършва своята 
дейност под контрола на Общото събрание. 

1. Председателят се избира от Общото събрание. 
2. Секретарят се избира от Общото събрание. 
3. Управителният съвет заседава периодично най-малко веднъж на 
три месеца. 
4. Управителният съвет ръководи работата на сдружението и отчита 
дейността си пред Общото събрание. 
5. Управителният съвет представлява федерацията и определя обема 
на представителната власт на отделни негови членове. 
6. Разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване 
изискванията на устава. 
7. Управителният съвет решава всички въпроси свързани с 
финансовата дейност на федерацията. 
8. Разработва стратегии за бъдещо развитие на федерацията. 
9. Отчита и оценява дейността на федерацията. 
10. Приема и изключва членове на сдружението. 
11. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
Председателя. 
12. Управителният съвет може да взима решения ако на заседанието 
му присъстват повече от половината негови членове. 
13. При равен брой гласове, решаващ е гласа на Председателя. 

 14. Управителния съвет може да взема решения и без да бъде 
провеждано заседание ако протокола за взетото решение бъде подписан 
без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет. 



МАНДАТ 
 

Чл.22 Председателя и секретаря на сдружението и управителите на 
клоновете му могат да бъдат избирани за срок не по-дълъг от пет години. 
 

1. Председателят и секретаря на сдружението и управителите на 
клонове могат да бъдат преизбирани без ограничения. 

 

 
ИЗИСКВАНИЯ 

 

Чл.23 Председател и секретар на сдружение и управител на негов клон 
може да бъде дееспособно физическо лице. 

1. Председателя и секретаря на сдружението и управителите на 
клонове са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 
сдружението и да действат за постигане на целите му. 

2. Председателя и секретаря може да бъде освободен от длъжността 
си преди изтичане на мандата в следните случаи: 

 По негово желание с двумесечно писмено предизвестие. 
 При невъзможност да осъществява функциите си. 
 При злепоставяне интересите на сдружението. 
 При извършване на съществено нарушение на настоящия устав. 
 Управителите на клоновете на сдружението могат да бъдат 

освободени преди изтичане на мандата им по решение на 
Управителния съвет. 

 
 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
Чл.23 Представлява сдружението, както и определя обема на 
представителна власт на отделни негови членове. 
Чл.24 Определя реда и организира извършването на дейността на 
сдружението, включително и в обща полза 
Чл.25 Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, 
контролира и координира дейността на управителите на клонове на 
сдружението. 
Чл.26 Председателят е пряко подчинен на общото събрание и се отчита за 
изпълнението на своите задължения пред него. 

 
 



        ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ 
 

Чл.27 Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното 
му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото. 
Чл.28 Взема решения за извършване на стопанска дейност, чрез 
регистриране на търговски дружества по реда предвиден в ТЗ с оглед на 
преките цели сдружението, както и решения за сключване на договори с 
физически и юридически лица. 
Чл.29 Сключва граждански и трудови договори с щатния персонал на 
сдружението. 
Чл.30 Определя длъжностните задължения на щатния персонал и 
контролира неговата работа. 
Чл.31 Секретаря е пряко подчинен на Общото събрание и се отчита за 
изпълнението на своите задължения пред него. 
 

        КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 

Чл.32 Упражнява контрол над цялостната дейност на асоциацията. 
Чл.33 Избира се за срок от пет години. 
Чл.34 Контролния съвет се състои от трима членове. 
Чл.35 За направените констатации и препоръки се отчита пред Общото 
събрание. 
 

 
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.36 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и 
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и 
други права, регламентирани със закон. 
Чл.37 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на 
членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения  и 
завещания от физически и юридически лица, спонсорство.  
Чл.38 Даренията и завещанията в полза на сдружението се правят в 
страната и чужбина  съгласно изискванията на съответното 
законодателство. 
Чл.39 За направените дарения и завещания се води специална книга. 
Чл.40 За имуществото и финансовите средства се води отчетност в 
съответствие със Закона за счетоводството и други нормативни актове, 
съгласно действащите закони.   
Чл.41 Средствата на сдружението се изразходват за осъществяване на 
неговите цели и задачи. 



Чл.42 Сдружението може да увеличава имуществото си чрез приходи от 
търговската дейност на дружества към сдружението, регистрирани по ТЗ. 
Тези търговски дружества са самостоятелни юридически лица и в 
учредителния акт за създаването им се определят както реда и условията за 
осъществяване на дейността им, така и отношенията им със сдружението. 
Чл.43 Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
Учредителите не отговарят за задълженията на сдружението. 
Чл.44 Сдружението набира средства чрез: 

 членски внос;  
 такси от участия в турнири;  
 рекламиране по време на състезания; 
 отчисления от БСТ; 
 целеви средства отпуснати от обществени и държавни организации. 

 
Чл.45 Сдружението изразходва средства за: 

 тренировъчна дейност;  
 състезателна дейност; 
 средства за осигуряване на материална база и екипировка; 
 канцеларски материали, телефони и други. 

Бюджета на сдружението се утвърждава от Общо събрание и се 
отчита пред него. Финансовата дейност се извършва в съответствие с 
нормативните изисквания.  
 

 
 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО 

 
Чл.46 Членуването в сдружението е доброволно. 
Чл.47 Всеки член има право: 

 да участва в управлението на сдружението; 
 да бъде информиран за неговата дейност; 
 да се ползва от имуществото на сдружението само доколкото това е 

свързано с упражняването на дейности и функции в неговите 
управителни органи или такива, възложени с решение на тези 
органи; 

 да ползва резултатите от дейността на сдружението съгласно 
разпоредбите на този устав. 

Чл.48 Всеки член на сдружението е длъжен: 
 да спазва разпоредбите на този устави да изпълнява решенията на 

ръководните органи на сдружението; 



 да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване 
на целите му; 

 да издига авторитета на сдружението, да спомага за увеличаване на 
имуществото му и да не извършва действия и бездействия, които 
противоречат на целите му и го злепоставят; 

 да внася в срок имуществените вноски, предвидени в настоящия 
устав.  

Чл.49 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно 
при прекратяване. 
Чл.50 Членовете на сдружението имат право чрез пълномощно с 
нотариална заверка на подписа да овластяват трето лице да упражнява 
техните права и да изпълнява задълженията им, което  произвежда 
действие след писменото уведомяване на Председателя. В тези случаи те 
носят отговорност за задълженията от страна на овластеното лице.  
Чл.51 (Изменение съгласно решение на Общо събрание от 10.03.2021 г.)  
(1) Приемането на нов член в сдружението става с: Подаване на писмена 
молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира писмено, че е 
запознат и приема устава на сдружението; Представи  декларация по 
образец  по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС за съответствието му с изискванията 
на чл. 15 от ЗФВС; Представи списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 9 от 
ЗФВС и доказателства за образованието, професионалната 
правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват 
обучението, тренировъчната и състезателната дейност в клуба, както и 
договорите с тези лица; Представи списък по образеца по чл. 21, ал. 1, т. 14 
от ЗФВС на спортните обекти на клуба с приложени документи за 
собственост, договори за ползване или наем или предварителни договори 
за сключване на окончателен договор. 
(2) Освен изложеното в ал. 1 кандидатите – юридически лица представят с 
молбата  за членство и: преписи от документите за регистрация и актуално 
състояние към датата на подаване на молбата или посочване на единен 
идентификационен код, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 6 от 
ЗТРРЮЛНЦ; решение от управителните си органи за членство в 
сдружението; препоръка на поне два клуба редовни членове на БКФ. 
Чл.52 (Изменение съгласно решение на Общо събрание от 10.03.2021 г.)  
(1) Молбата се разглежда на първото поредно заседание на Управителния 
съвет след постъпването й. Членството се придобива от датата на 
решението на Управителния съвет. 
(2) Отказът за приемане на член, може да се обжалва чрез Управителния 
Съвет до Общото Събрание на Федерацията. Общото събрание на 
Федерацията разглежда жалбата на първото си заседание след 
постъпването й, като тази точка трябва да бъде включена в дневния ред. 
Ако приеме жалбата за основателна, ОС може да отмени отказът на УС и 



да приеме сдружението за член. В този случай членските права възникват 
от решението на ОС на Федерацията. 
Чл.53 (Изменение съгласно решение на Общо събрание от 30.07.2019 г.) 
Членството се прекратява: 

 с едномесечно писмено предизвестие, отправено до  
Председателя, което се разглежда от Управителния съвет; 

 при смърт или поставяне по пълно запрещение; 
 при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел; 
 при отпадане поради невнасяне на установените имуществени 

вноски, когато действа против интересите на сдружението и пречи за 
постигането на целите му, не изпълнява разпоредбите на устава и на 
Общото събрание, с поведението си уронва авторитета и доброто 
име на сдружението, извършва други действия, които правят по-
нататъшното му членство в сдружението несъвместимо, както и при 
неспазване на задълженията си предвидени в настоящия устав; 

 в случай, че член на сдружението не отговаря на изискванията на чл. 
чл. 14, чл. 15, чл. 17 от Закона за физическото възпитание и спорта. 
За установяване на обстоятелството, че членовете на сдружението 
отговарят на горепосочените изисквания, в едномесечен срок от 
приемане на настоящата разпоредба всечи член трябва да представи 
съответните доказателства.   

Чл.54 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на 
сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за 
периода на членството му.  
Чл.55 (Изменение съгласно решение на Общо събрание от 30.07.2019 г.) 
Решенията за изключване на член на сдружението се взимат от 
Управителния съвет, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 53 от 
Устава. 

 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 

Чл.56 Сдружението се прекратява : 
 с решение на Общото събрание, след изпълнението на задълженията 

към партньори, спонсори,  включително и лицата на трудови и 
граждански договори (консултанти,  сътрудници и др.); 

 с решение на Окръжния съд по седалището когато извършва дейност, 
която противоречи на закона или е противна на обществения ред и 
добрите нрави; 

 е обявено в несъстоятелност.  



Чл.57 Производство по ликвидация на сдружението, за която се прилагат 
разпоредбите на ТЗ, е по реда на чл.14 от ЗЮЛНЦ. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.58 Сдружението има печат с надпис “БЪЛГАРСКА КЪРЛИНГ 
ФЕДЕРАЦИЯ ” 
Чл.59 Всички въпроси, неуредени в настоящия устав, както и относно 
тълкуването и прилагането на неговите разпоредби  се уреждат съгласно 
ЗЮЛНЦ и останалото действащо българско законодателство. Разпоредбите 
на този устав, в случай, че противоречат на закона се заместват по право от 
повелителните му правила.  
 

Този устав е приет на учредително събрание на 01.08.2012 год. в град 
София и изменян съгласно решения на Общо събрание от 23.07.2013 г.,  
30.07.2019 г. и 10.03.2021 г. 

 

          
 
10.03.2021 г.                                       Председател: ............................... 
гр. София                                                                     Николай Рунтов 


