УСТАВ
На СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО ТАЕКУОН-ДО АЙ-ТИ ЕФ”
Благоевград
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛ.1.(1) Настоящият устав е приет на Общо събрание на “Бълграска
федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ” , проведено на 28.10.2001г. в гр. Благоевград
от членовете на федерацията и урежда основните устройствени правила на
дейността на сдружението, неговата организация, правата, задълженията и
отговорностите на членовете му и на органите на управление.
В устава са направени промени, приети на Общо събрание, проведено на
31.03.2002г., с които същият е съобразен с изискванията на Закона за физическото
възпитание и спорта.
(2) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, уредено и
съществуващо по правото на Република България.
(3) Българска федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ е независимо,
демократично, доброволно, самоуправляващо се сдружение на спортни клубове,
практикуващи спорта таекуон-до, които са регистрирани като юридически лица.
(4) Федерацията е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза, обединяващо на доброволни начала спортни клубове
по таекуон-до, които са регистрирани като юридически лица.
(5) Федерацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(6) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на федерацията.
(7) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
(8) Сдружението има собствена финансова сметка и печат и може да
притежава свое имущество.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2(1) Наименованието на сдружението е: Българска федерация по
таекуон-до АЙ ТИ ЕФ /изписва се на латиница/.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището,
адреса , съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната
регистрация и БУЛСТАТ се поставят върху всички писмени изявления от името на
сдружението.
СЕДАЛИЩЕ
Чл.3. Седалището и адресът на сдружението са в гр.Благоевград, област
Благоевградска, ул.”Димитър Талев”№5, ет.1.
СРОК
Чл.4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.5. Българска федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ е юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.6. Основни цели на сдружението са:
1. Да съдейства за утвърждаването на таекуон-до ITF, чрез спорта дава
възможност за изява както на отделната личност, така и на спортните
клубове, които членуват в нея. Федерацията ще създава условия както за
професионално, така и за любителско практикуване на таекуон-до ITF.
2. Осъществява национални и международни контакти и договореност за
сътрудничество с други федерации, клубове , сдружения, юридически и
физически лица, с които намира общи цели за утвърждаване и развитие
на спорта таекуон-до ITF.
3. Сдружението полага грижи за професионалните изяви на своите членове
чрез организация и участие в национални и международни състезания и
други прояви, свързани с развитието на този спорт.
4. Сдружението защитава интересите на своите членове пред всички
държавни и обществени органи и организации.
5. Сдружението изгражда и стопанисва материално-спортната база, с която
разполага.
6. Извършва подготовка на състезатели по таекуон-до за участие в
регионални, национални и международни състезания.
7. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна
дейност по таекуон-до.
8. Извършва спортни услуги.
ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Чл.7. Средствата за постигане на целите и извършване на дейността на
сдружението са:
организиране на учебно-тренировъчна дейност/групова и
индивидуална/, спортно-състезателна групова и индивидуална
подготовка; курсове, демонстрационни игри и други спортни
прояви, популяризиране на спорта таекуон-до ITF и упражняването
му и владеенето на спортното майсторство в този спорт.
обучението и подготовката на начинаещи и изявени спортисти.
Осъществяване на контакти и срещи със сродни сдружения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.8. Българската федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ (ITF) е доброволно
сдружение на спортни клубове, развиващи спорта “таекуон-до АЙ ТИ ЕФ (ITF)”.
Българската федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ (ITF) координира развитието,
практикуването и администрирането на спорта таекуон-до АЙ ТИ ЕФ (ITF) на
национално ниво на територията на Р България и го представлява пред държавата и
международните спортни организации.
Чл.9 Всеки член на сдружението има право:
А/ да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
Б/ да избира и да бъде избиран в органите на сдружението
В/ да се ползва от имущесвото на сдружението и от резултатите от
дейността му по реда, предвиден в настоящия устав
Г/ да поставя на обсъждане от органите на сдружението всякакви въпроси и
да търси решаването им с помощта на сдружението
Д/ да бъде информиран за дейността на сдружението
Е/ да напуска доброволно сдружението
Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
А/ да спазва настоящия устав, да изпълнява решенията на ръководните
органи
Б/ да съдейства за постигане целите на сдружението
В/ да заплати при встъпване в дружеството встъпителна вноска, определена
от Общото събрание и да плаща ежегодно членски внос.
Г/ да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на
неговия авторитет
Д/ да пропагандира развитието на спорта таекуон-до ITF
Чл.11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на
членството. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските
права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично
пълномощно.
Чл.12.(1) Членският внос се определя като годишна вноска. Конкретният
размер на годишната вноска, начините и срокът за внасяне на членският внос се
определят от Управителният съвет.
(2)Промени в реда за внасяне и определяне на размера на
имуществените вноски се правят от Общото събрание.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.13.(1) Нови членове на сдружението се приемат по отправена писмена
молба до Управителният съвет чрез председателя на УС. В молбата кандидатът
заявява приема ли устава и споделя ли целите на сдружението.
Ако молбата бъде отхвърлена, нова такава може да се подаде отново не порано от 6/шест/ месеца.
(2) Управителния съвет се произнася по молбата с решение на първото
заседание след постъпването й. Членството се придобива от датата на решението на
УС.
(3) Новите членове на сдружението се вписват в книгата на членовете.
Юридическите лица следва да представят решението за регистрация. В книгата
първо се вписват членовете-учредители, приели този устав.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14.(1) Членството в сдружението се прекратява:
А/ доброволно напускане – с едностранно волеизявление до сдружението
Б/ с изключването
В/ с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел- член на
сдружението
Г/ при отпадане
Чл.15. При прекратяване на членството внесеният членски внос и други
имуществени вноски остават в полза на сдружението.
Чл.16. Всеки член на сдружението може да поиска да бъде освободен от
членството. Искането следва да се отправи до Председателя на УС на сдружението
в писмена форма, след което се извършва съответното отбелязване в книгата за
членство.
Чл.17. Член на сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет
когато:
- нарушава законите и този устав
- не изпълнява решенията на органите на сдружението
- не плаща членски внос след писмена покана и даден срок за издължаване,
които не е спазен
- когато уронва доброто име на Федерацията
- когато с дейността си уврежда интересите на федерацията
Чл.18. Решението за изключване на член от сдружението може да се
обжалва пред Общото събрание.
Чл.19. Отпадането на член от сдружението се констатира от Управителния
съвет по документи и с надлежно решение, когато съответния член:
1.Не е внесъл годишния си членски внос в определения от
Управителния съвет срок.

2. Е преустановил учазтието си в дейността на сдружението, като не е
присъствал на повече от три заседания но Общото събрание на сдружението.

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО
Чл.20. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, имуществени вноски
от членовете, вземания и други права, регламентирани он закона.
Чл.21. Сдружението набира финансови средства от :
А/членски внос
Б/спонсорство от физически и юридически лица
В/дарения от физически и юридически лица
Г/приходи от участия в спортни състезания
Д/предоставени средства от международни спортни организации
Е/постъпления от управление на собственото имущество
Ж/приходи от реклами, телевизионни права и други права на
разпространение
Чл.22.Набирането и разходването на средства за осъществяване дейността
на федерацията се извършва чрез собствена банкова сметка в лева и валута.
Разпоредител с тези средства е Председателя на УС или упълномощен от него друг
член на УС.
Чл.23.Сдружението може да предоставя за ползване част от своите
дълготрайни активи на други физически и юридически лица само по решение на
Общото събрание.
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл.24.Имуществото на сдружението може да се разходва безвъзмездно за
осъществяване на дейността за постигане целите на сдружението.
Чл.25.Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от
сдружението се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на
сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
Чл.26.За безвъзмездното разходване на имуществото е необходимо
мотивирано решение, взето от УС с мнозинство 2/3 от всички негови членове,
когато е в полза на :
лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините
им по права линия- без ограничение, по съребна линия- до четвърта
степен, или по сватовство- до втора степен включително
лица , били в състава на управителните му органи до две години
преди датата на вземане на решението
юридически лица, финансирали организацията до три години преди
датата на вземане на решението

-

юридически лица, в които посочените лица от горните 1 и 2
подточки са управители или могат да наложат или възпрепятстват
вземането на решения.

Чл.27 Сдружението не може да сключва сделки с лица от състава на
органите му за управление, техните съпрузи, роднините им по права линиябез ограничения, по съребрена- до четвърта степен или по сватовство- до
втора степен включително, както и с юридически лица, в които посочените
лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на
решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са
сключени при общи условия, публично обявени.
ГЛАВА ШЕСТА
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.28. Органи за управление на сдружението са:
- Общо събрание- върховен орган
- Управителен съвет- управителен орган
ОБЩО СЪБРАНИЕ
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.29(1) Общото събрание на сдружението е негов върховен орган и се
състои от всички негови записани членове.
(2) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично
пълномощно физическо лице, което да ги представлява на един или неограничен
брой заседания на Общото събрание. Едно лице може да представлява не повече от
трима членове на Общото събрание. Преупълномощаването не се допуска.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.30. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава на сдружението
2. Приема други вътрешни актове
3. Избира и освобождава членовете на УС на сдружението
4. Взема решение за участие в други организации
5. Взема решение за прекратяване на сдружението
6. Приема основните насоки и програмата за дейността на сдружението
7. Приема бюджета на сдружението
8.Взема решения относно дължимостта и размера на имуществените вноски
9. Приема отчета за дейността на УС
10. Отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат
на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността
на сдружението.
Чл.31. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи
на сдружението.

Чл.32. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
Чл.33. Споровете по чл.30 могат да бъдат повдигани пред съда по
седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или
от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година
от датата на вземане на решението.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.34.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно- редовно
Общо събрание.
(2) Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС –
извънредно Общо събрание.
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.35.(1) Общо събрание се свиква от УС по негова иниациатива или по
искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, където се
намира седалището на сдружението. Ако в последния случай УС не отправи
писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището
на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или на натоварено
от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на Общото събрание и по чия иниациатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко
един месец преди насрочения ден.
КВОРУМ
Чл.36. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове или ако са се явили членове, представляващи 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, колкото и членове
да се яват.
ПРАВО НА ГЛАС
Чл.37. Всеки член на Общото събрание има право на глас.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 38. Член на Общото събрание има право на глас при решаването на
въпроси, отнасящи се до:

-

него, неговия съпруг/съпруга/ или роднини по права линия, по
съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство-до втора
степен включително;
юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.

МНОЗИНСТВО
Чл.39. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на
присъстващите членове. За изменения и допълнения на Устава, за прекратяване
дейността на сдружението или за преобразуването му е необходимо
квалифицирано мнозинство от две трети от присъствалите на събранието членове.
РЕШЕНИЯ
Чл.40.(1) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен
ред, не може да се вземат решения.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно , освен ако
действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след
обнародване.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.41.(1)Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет
(2) Управителният съвет се състои от трима членове, членове на
сдружението и се избира от Общото събрание за срок от пет години.
(3) След изтичане на петгодишния мандат на Управителния съвет, той
продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов УС.
(4) Управителния съвет управлява работата на сдружението, взема решения
по текущи въпроси, представлява сдружението, определя обема на управителната
власт на отделни негови членове.
(5) Управителният съвет избира от своя състав председател, който ще
представлява дружеството.
(6) УС привежда в действие решенията на ОС, наблюдава и контролира
дейността на Председателя на УС.
(7) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.42.Управителния съвет:
1. Представлява сдружението, определя обема на представителна власт на
отделни негови членове.
2. Осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание.
3. Взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на
сдружението.
4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
6. Подготвя реда и организира извършването на дейността на сдружението
и носи отговорност за това.

7. Определя адресът на сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава
не спадат в правата на друг орган.
9. Приема, освобождава и изключва членове на сдружението.
10. Взема решения за участие или прекратяване на участие в други
организации.
11. Взема решения относно дължимостта , размера и начина на събиране на
дължимите имуществени вноски.
12. Приема правила за работата си.
13. Избира председател, заместник-председател и секретар на УС и определя
допълнителните им правомощия, освен тези, посочени в устава.
14. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на ОС.
15. Изпълнява задълженията, предвидени в този устав.
КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл.43(1) Решенията могат да се вземат, ако присъстват повече от половината
от членовете на УС, лично или представлявани от друг член на съвета.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а
решенията за ликвидация, разпореждане с имуществото на сдружението, за
определяне реда и организацията за извършване дейността на сдружението, се
вземат с мнозинство от всички членове.
(3) УС може да взема решения без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът на взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на УС. 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.44.(1) Председателят на УС се избира за срок от пет години.
(2) Председателят има следните правомощия:
1.Свиква заседанията на УС по своя иниациатива най-малко два пъти
годишно с писмена покана или по искане на две трети на неговите членове
извънредно.
2. Председателства заседанията на УС.
3. Представлява сдружението пред трети лица.
4. Осъществява контрол върху изпълнението на решенията на УС и ОС.
5. Подписва решенията и предложията на УС.
6. Председателства събранията на сдружението.
7. Ръководи текущата дейност на сдружението.
Чл.45. Заместник-председателят на УС
1. Замества председателя в негово отсъствие
2. Изпълнява задачи, възложени му от УС
Чл.46. Секретарят:
1. Организира и координира цялостната дейност на сдружението
2. Осигурява изпълнението на решенията на органите на сдружението

3. Подготвя правилата за провеждане на конкурси, инструкции, програми и
други актове, свързани с дейността на сдружението

ГЛАВА СЕДМА
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл.47.(1) На заседанията на ОС и на УС се води протокол, в който се
отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите
решения. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето , изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Протоколите се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя
на съответния орган. Членовете на сдружението могат да се запознават със
съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от
протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и
адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие, както и наименование ,
седалище и адрес на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и
БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.
Чл.48.(1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно,
който трябва да съдържа данни относно:
съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката
им с целите и програмите на организацията и постигнатите
резултати
размера на безвъзмездно получаваното имущество и приходите от
други дейности за набирането на средства
финансовия резултат
Чл.49. Докладът за дейността на сдружението е публичен. Съобщението за
неговото изготвяне , както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се
публикува в бюлетина на централния регистър.
ГЛАВА ОСМА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ,ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.50. Сдружението е учредено за осъществяване на общественополезна
дейност и не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.51. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание
2. С решение на Окръжния съд по седалище на сдружението, когато не е
учредено по законния ред или извършва дейност, която противоречи на

закона, добрите нрави и противна на обществения ред, както и когато е
обявено в несъстоятелност.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.52.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
Ликвидацията се извършва от УС или от друго лице, определено от УС. При липса
на изрично решение ликвидацията се извършва от председателя на УС.
(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридически лице с нестопанска цел, определено
за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска
цел.
Чл.53. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да
поиска заличаване на вписването на дружеството от Окръжния съд по седалището
на федерацията.
ГЛАВА ДЕВЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.54. При осъществяване на своята дейност сдружението разполага със
свой отличителен знак, който може да бъде поставян на бланки, рекламни
брошури, значки и други подходящи места.
Чл.55. Членовете на УС и неговия председател получават възнаграждение за
възложената им от сдружението работа.
Чл.56. По всички неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат
разпоредбите на ЗЮЛНЦ на общото българско законодателство.
Чл.57.Списъкът на делегатите, подписали устава е неразделна част от този
устав.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения и е приет на
Общо събрание на членовете на сдружението с нестопанска цел Българска
федерация по таекуон-до АЙ ТИ ЕФ , състояло се в Благоевград на 31.03.2002г.

Председател:....................................

