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ПРОЕКТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА БСФС – 2017 год. 

  

В раздел „ Определяне на извършваната дейност “  

 

1. В чл.10. Настоящ текст. 

Чл. 10. БСФС ще осъществява дейност в обществена полза, като ще 
разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на националната 
система за физическо възпитание и спорт. 

 
Предложение за нов текст. 
Чл.10. БСФС ще осъществява дейност в обществена полза, като ще 

разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на националната 
система за физическо възпитание и спорт. 

 
(1) БСФС, 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. 

 
МОТИВИ: По пълно съответствие със Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. По-
добра защита  интересите на   всички членове на Съюза. 

 
 
В раздел „Придобиване на членство”    

2. В чл.14, ал(2) Настоящ текст. 

(2) Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани в него въз 

основа на мотивирана писмена молба до Управителния съвет, придружена 

с копие от съдебното решение за регистрация на кандидата и с 

удостоверение за актуалното му състояние, както и с декларация, в която 

кандидатът заявява, че приема настоящия устав и е съгласен с него. 

  

Предложение за нов текст. 

Ал.(2) Нови членове на сдружението могат да бъдат приемани в него при 

представяне на: 

  мотивирано писмено заявление за членство до Управителния 

съвет на БСФС. 

 копие от съдебното решение за регистрация на кандидата. 

 валидно удостоверение за актуално състояние. 

 декларация, че приема и ще спазва настоящия устав.  
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Документите се подават не по-късно от три месеца преди провеждане на 

Общо събрание.   

 

МОТИВИ: По-категорично формулиране на необходимата документация за 

придобиване на членство. Ограничават се възможностите за тенденциозно 

манипулиране на избори за ръководни органи на Съюза, чрез спешно 

приемане на нови членове, преди провеждане на Общо Събрание. 

 

 

3. В чл.14, ал(3) Настоящ текст. 

(3) Решението за приемане на членове на сдружението се приема от 

Управителния съвет, който е длъжен да разгледа молбите по ал.2 на 

първото си заседание след тяхното постъпване. 

 

Предложение за нов текст. 

Чл.14,ал.(3) Решението за приемане на членове на сдружението се приема 

от Управителния съвет, който е длъжен да разгледа молбите по ал.2 в срок 

от един месец след тяхното постъпване.  

 

Мотиви: По пълно съответствие със ЗЮЛНЦ и по-добра експедитивност при 

разглеждане на документите в УС на БСФС. 

 

В раздел „Права и задължения на членовете”  

 

4. В чл.15 Настоящ текст. 

Членовете на БСФС имат следните права: 

 Да участват в управлението на Съюза; 

 Да бъдат информирани за неговата дейност; 

 Да ползват имуществото на Съюза; 

 Да се ползват от резултатите от дейността на Съюза съгласно 

разпоредбите на този Устав. 

 

Предложение за нов текст.  

Чл.15 Членовете на БСФС имат следните права: 

(1) Да участват в управлението на Съюза; 

(2) Да бъдат информирани за неговата дейност; 

(3) Да ползват имуществото на Съюза; 

(4) Да се ползват от резултатите от дейността на Съюза съгласно 

разпоредбите на този Устав; 
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(5) Да издигат кандидатури за Председател и членове на 

Управителния съвет на БСФС и на Контролния съвет.  

 

МОТИВИ: По-ясно формулиране на основно право на членовете на Съюза.  

 

 

В раздел „Общо събрание”  

5. В чл.26, ал.(3) Настоящ текст. 

(3) Лицата по ал.2 могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно 

физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на 

общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече 

от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си 

трети лица. 

 

 

 

Предложение за нов текст.     

(2) Лицата по ал.2 могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно 

физическо лице-член на УС на юридическото лице, да ги 

представлява на едно или повече заседания на Общото събрание. 

Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си 

трети лица. 

 

Мотиви: .   Предложението се оттегля !!!! 

Ограничава се възможността по различни причини да се упълномощават с 

представителни функции лица, които не са членове на ръководния орган на 

организацията – член. Засилва се изискването за активно членство. 

 

 

В раздел „Компетентност на Общото събрание”. 

6. В чл.27, ал.(1), т.12 Настоящ текст. 

12.Отменя решения на други органи на Съюза, които противоречат на 
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза; 

 

Предложение за нов текст. 

 12. Отменя решения на клонове, Управителния съвет и Контролния 

съвет , които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, 

регламентиращи дейността на Съюза; 

 

Мотиви: Конкретизира се на кои ръководни органи, Общото събрание може 

да отменя решения. 
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В раздел „Гласуване”. 

7. В чл.31, ал.(1) Настоящ текст. 

(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. Правото на глас се 

упражнява от представителя по вписване на клуба, или от упълномощено 

от него лице с изрично пълномощно. 

 

Предложение за нов текст. 

(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас, ако в 30 

(тридесет) дневен период преди обявената дата за провеждане на 

Общо събрание е с редовно платен членски внос. Ако това 

задължение не е изпълнено, този член може да присъства на 

Общото събрание, без да ползва правата си по чл. 15, . Правото на 

глас се упражнява от представителя по вписване на спортната 

организация или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно. 

Изключени или отпаднали членове на БСФС, нямат право да 

присъстват на Общо събрание. 

 

Мотиви: Нашият устав се синхронизира с устава на ЕНГСО, в който всеки 

член има право да гласува, само ако е с платен членски внос. Подобрява се 

събираемостта на членския внос и възможността в Общото събрание да 

участват за по-голям брой редовните членове на Съюза. 

 

8. В чл.31, ал.(3) Настоящ текст. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото 

събрание въз снова на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се 

допуска. 

 

Предложение за нов текст. 

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на 

общото събрание съгласно чл.26,ал.(3) въз снова на писмено 

пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 

Мотиви:Предложението се оттегля. 

 

9. В чл.32, ал.(1) Настоящ текст. 

(1) Решения на общото събрание се вземат с явно гласуване и с 

мнозинство от присъстващите. 
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Предложение за нов текст. 

(1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване и с 

мнозинство от присъстващите с изключение на избора на 

Председател и членове на Управителния съвет и Контролния съвет. 

 

    10. Добавя се нова ал.(4) със следния текст. 

(4) Изборът на Председател и членове на Управителния съвет и 

Контролния съвет става с тайно или явно гласуване по решение на 

Общото събрание и с обикновено мнозинство.   

 

Мотиви: Предоставя се възможност за по-добра демократичност за начина 

за провеждане на избора. 

 

В раздел „Председател на Управителния съвет и Заместник 

председатели” 

 

11. В чл.42, ал.(2) Настоящ текст. 

(2) Избира се от общото събрание за срок от четири години. 
 
Предложение за нов текст. 
Създава се нова ал.2 със следния текст.  
(2) За Председател на УС имат право да се кандидатират само членове 
на действащия Управителния съвет. При липса на такива кандидатури 
се прилага чл.15, ал.5. Кандидатурите за Председател на УС  трябва да 
бъдат подадени не по-късно от тридесет дни преди датата за 
провеждане на Общото отчетно – изборно събрание, като същите се 
одобряват от Управителния съвет. 

 
Алинея (2) се преномерира в ал.(3) със следния текст: 
 

(3) Избира се от общото събрание за срок от четири години. 
Предложенията за избор на председател се подават в писмен вид 
до Управителния съвет на БСФС най-малко тридесет дни преди 
провеждане на Общо отчетно-изборно събрание и трябва да 
съдържат:  
1. копие от решението на управителния съвет на сдружението 

издигащо кандидатурата. 
2.  автобиография и съгласие на лицето, кандидатурата да бъде 

обсъждана. 
3. платформа за бъдещата дейност на БСФС. 

 
Мотиви: С предлаганите изменения се гарантира устойчивост, 
приемственост и последователност в управлението на Съюза. Гарантира се 
опазване и развитие на финансовите и материални активи  и се ограничават 
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максимално възможности за манипулации на избори с цел овладяване на 
активи на Съюза. 
 

 

 

12. В чл.42, ал.(3) Настоящ  текст. 

(3) По решение на общото събрание може да бъде с трудов договор или на 
обществени начала. 
 
 Предложение за нов текст. 
(3). Председателят предлага на Общото събрание кандидатури за 
членовете на Управителния съвет и заместник председатели. 

 
Мотиви: Утвърждава се екипния принцип на ръководство и управление. 
 
 
 
В раздел „Ежегоден контрол“ 

 
13. Чл. 57.(1) Настоящ текст  

В срок до 15 февруари на всяка календарна година управителния съвет на 
Съюза съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на 
лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание. 
 

 Предложение за нов текст. 
 Чл.57(1) В срок до 31 март на всяка календарна година управителния 
съвет на Съюза съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за 
заверка на дипломиран експерт-счетоводител или регистриран одитор, 
съгласно изискванията на „Закон за счетоводството“ и „Закон за 
независимия финансов одит“. 
 
Мотиви: Устава се синхронизира с българското законодателство и 
обичайната счетоводна практика. 

 
 

Комисия по промени в Устава на БСФС 
 

 


