УСТАВ
НА ФЕДЕРАЦИЯ
„СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ
УВРЕЖДАНИЯ”

Приет на заседание на Учредителното събрание
на Федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания”
на 11 декември 2006 година

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, наричано по-долу за
краткост Федерацията, е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.

(2) Във Федерацията членуват:
1.

Спортен клуб за слепи „УСПЕХ” – Варна

2.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – „ПАУТАЛИЯ СПОРТ 2005”
– Кюстендил

3.

Спортен клуб за лица с увреждания „ИЗГРЕВ” – Пловдив

4.

Спортен клуб „ВАЯ – Бургас”

5.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен

6.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „ВЕРЕЯ” – Ст.Загора

7.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „СВЕТЛИНА” – Шумен

8.

Спортен клуб за интеграция „ВИТОША” – София

9.

Спортно-туристически клуб за хора със сензорни увреждания „РОДОПИ” –
Кърджали

10.

Спортен клуб „ТУИДА” – незрящи, Сливен

11.

Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” – София

12.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „ФЕНИКС” – Монтана

13.

Училищен спортен клуб „БОЛИД” – София

14.

Младежки спортен клуб „АТЛЕТ” – Варна

15.

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „ЗОРА 2011” – Силистра

16.

Спортен клуб за хора с увреждания „ДОРОСТОЛ” 2011 – Силистра

17.

Спортен клуб за хора с увреждания „БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” – Габрово

18.

Спортен клуб за хора с увреждания „РАХОВЕЦ 2011” – Горна Оряховица

19.

Спортен клуб за хора с увреждания „УСПЕХ” – Дряново

20.

Спортен клуб „ДОСТОЕН ЖИВОТ” – с. Покровик, община Благоевград
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21.

Спортен клуб за интеграция „КРАКРА” – Перник

22.

Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „ВИХЪР” – Варна

23.

Спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ 99” – Ямбол

24.

Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт „КУБАР” – Силистра

25.

Спортен клуб за интеграция „ДУНАВ 2013” – Русе

26.

Сдружение „ПИРИН-СПОРТ 2013” – Благоевград

27.

Спортен клуб за лица със зрителни увреждания „ОРФЕЙ” – Смолян

(3) Членове на Федерацията могат да бъдат Спортни клубове, които развиват и
популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и
спортно-състезателна дейност по един или няколко вида спорт за хора със зрителни
увреждания.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК
Чл. 2. (1) Наименованието е Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”,
което може да бъде изписано и на английски език.

(2) Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” е със седалище гр. София,
район „Илинден” и с адрес на управление – ул. „Найчо Цанов”,172.

(3) Федерацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 3. Целта на Федерацията е популяризирането и развитието на физическата
култура, спорта и туризма сред лицата със зрителни увреждания, като едно от
основните средства за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.

Чл. 4. Средствата за постигане на целите на сдружението са:
1.

Осигурява на членовете на сдружението на възможности за масов спорт и
специализирани спортни изяви със състезателен характер (първенства,
турнири и др.) като им създава подходящи условия за практитуване на
различни спортове (материална база, опитни специалисти, финансиране).

Отправя искания и предложения за съвместна дейност пред държавни и общински
институции и други обществени организации със сходни цели и дейности.
Партнира с други спортни федерации и международни спортни сдружения.
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РАЗДЕЛ 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза изразяваща се в развиване
на различни видове спортовете като голбал, шахмат, спортна табла, тенис на маса
(шоудаун), канадска борба, лека атклетика, ски бягания, спортен риболов, туризъм,
електронни спортове и др.подходящи за хора със зрителни увреждания чрез:
1.

Организиране и провеждане на национални и международни състезания и
първенства за хора със зрителни увреждания.

2.

Регламентиране правилата на спорта за хора със зрителни увреждания на
територията на страната, в съответствие с международно утвърдените.

3.

Стимулиране изграждането и стопанисването на спортни обекти и
съоръжения и адаптирането им за ползване от хора с увреждания.

4.

Определяне на изискванията към подготовката и квалификацията на
треньори, съдии, мениджъри и други спортни специалисти.

5.

Регламентиране критериите и реда за определяне на националните
състезатели и отбори, организиране тяхната подготовка и участие в
международни състезания и параолимпийски игри.

6.

Санкциониране на лица, допуснали употреба на допинг и допингови методи
в спорта.

7.

Извършване на допълнителна стопанска дейност, приходите от която са за
постигане на целите и предмета на дейност, определени в този Устав.

8.

И всички разрешени от закона дейности, които са в обществена полза.

ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО
РАЗДЕЛ 1. ПРИНЦИПИ
Чл. 6. Сдружението се изгражда в съответствие с принципа на солидарността и
социалната справедливост, което се изразява в:
1.

Изграждане на единна политика в областта на физическото възпитание,
спорта и туризма за хората със зрителни увреждания в страната.

2.

Равенство в права и задълженията, съгласно Устава.

3.

Лична отговорност за приетите решения и извършените действия.

4.

Изборност на всички ръководни органи за срок от 4 години.
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Чл. 7. (1) Всеки член на Федерацията има право на един глас при вземане на решения,
освен в случаите, когато в този Устав е предвидено друго.

(2) Член на общото събрание 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. 8. (1) Решенията на органите на Федерацията се вземат с мнозинство повече от
половината от присъстващите, освен в случайте, в които е предвидено друго.

(2) Органите на Федерацията се избират с тайно гласуване, а също така може да се
избират и с явно гласуване, ако повече от половината от състава им гласуват за това.

Чл. 9. (1) В общото събрание участват всички членове на Федерацията.
(2) Спортните клубове се представляват в Общото събрание от законните им
представители или изрично упълномощено лице.

(3) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание
възоснова на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 10. (1) В управителният съвет не могат да бъдат избирани лица, които се намират
в брак или роднински връзки по права линия без ограничения и по съребрена линия до
четвърта степен.

(2) Не могат да бъдат избирани:
− едни и същи лица едновременно в Управителният и Контролният съвет на
Федерацията;
− в органите на Федерацияталица осъдени с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление от общ характер или с доказани психически отклонения.

Чл. 11. (1) Правомощията на председателят и членовете на УС и КС могат да бъдат
прекратявани предсрочно в случаите:
1.

по лична молба;

2.

при липса на качества за ефективно изпълнение на задълженията си;

3.

невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
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4.

нарушения на устава, нормативните документи и решенията на органите;

5.

при действия уронващи доброто име на Федерацията и членовете й;

6.

при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

7.

при смърт или поставяне под пълно запрещение.

(2) Предсрочното прекратяване на правомощията в случайте на т. 2, 4, 5 и 6 от ал.1
става с решение на Общото събрание на Федерацията, при наличие на мнозинство 2/3
от състава им, ако за това са гласували повече от половината от избраните членове.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Чл. 12. Органите на Федерацията са Общото събрание, Управителния съвет,
Контролния съвет, председателя на УС и изпълнителния директор.

Чл. 13. (1) Общото събрание на Федерацията се свиква от управителния съвет
− по негова инициатива;
− по искане на КС;
− по искане на 1/3 от членовете на общото събрание на Федерацията.

(2) В случай че управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писменна покана
за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по
писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(3) Поканата за свикване на общото събрание на Федерацията трябва да съдържа
дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се
свиква.

(4) Поканата се публикува в сп. „Зари” и се поставя на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди
насрочения ден.

Чл. 14. (1) Общото събрание на Федерацията:
1.

приема, изменя и допълва устава;

2.

взема решение за преобразуване или прекратяване (ликвидация) на
сдружението и за назначаване на ликвидатор;

3.

приема бюджета на Федерацията;

4.

приема отчета за дейността на управителния съвет и контролния съвет;

5.

приема програма за дейността на Федерацията;
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6.

избира председателя и членовете на управителния съвет на Федерацията;

7.

избира председателя и членовете на контролен съвет на Федерацията;

8.

взема решение за разпореждане с имущество на стойност над 50 000 лв.

9.

приема правилници, свързани с дейността на общото събрание, съобразно
правомощията му по устава;

10.

разглежда жалби за отказ за приемане и изключване на членове на
Федерацията от Управителният й съвет.

11.

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

(2) Правата по ал. 1 не могат да се възлагат на други органи на Федерацията.
Чл. 15. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на
Федерацията.

Чл. 16. (1) Общото събрание на Федерацията се свиква на редовни заседания наймалко един път годишно.

(2) Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от членовете на
Федерацията.

(3) В случай, че не е налице необходимият кворум Управителният съвет определя нова
дата за провеждане на Общо събрание.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не могат да се
вземат решения.

(5) Решенията на общото събрание на Федерацията по чл. 14. ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 се
вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 17. (1) Управителният съвет на Федерацията се избира за срок от 4 години.
(2) Управителният съвет заседава в периода между общото събрание на Федерацията,
като:
1.

Оганизира дейността на Федерацията и носи отговорност за това;

2.

Приема и изключва членове на Федерацията;

3.

Взема решение за участие в други организации в страната и чужбина, приема
учредителните им документи и информира за това Общото събрание на
Федерацията на следващото му заседание;
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4.

Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

5.

При необходимост по предложение на председателя УС избира и
освобождава изпълнителния директор на Федерацията и одитори за
проверка и заверка на балансите;

6.

Обсъжда резултатите от проверки на КС и приема решения по тях;

7.

Взема решение за санкциониране на лица, допуснали употреба на допинг и
допингови методи в спорта;

8.

Приема спортен календар;

9.

Утвърждава състава на националните отбори и треньорите им;

10.

Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други;

11.

Приема проект за бюджет на Федерацията;

12.

Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими
имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под
наем за срок над една година;

13.

Приема правилници и наредби свързани с дейността си, съобразно
произтичащите правомощия от този устав;

14.

Ръководи работата на стопанската дейност на Федерацията;

15.

Взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не спадат в
правата на друг орган.

(3) Заседанията на управителният съвет се свикват от председатля, а също и по
писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в
седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки заинтересован член.

Чл. 18. (1) Решенията на УС на Федерацията за разпореждане с имущество на стойност
до 50 000 лв се вземат с мнозинство повече от половината от избраните членове на УС
на Федерацията.

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако за това бъде получено писменото съгласие на всички членове на управителния
съвет.
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Чл. 19. (1) Председателят на Управителния съвет на Федерацията:
1.

представлява и управлява Федерация;

2.

организира заседанията на Управителния съвет на Федерацията и предлага
дневният им ред;

3.

управлява финансовите средства на Федерацията в рамките на приетия
бюджет и носи отговорност за това;

4.

има право да отдава под наем имущество на Сдружението за срок до 1
година;

5.

взема решения по всички въпроси извън правомощията на общото събрание
и управителният съвет на Сдружението.

(2) При отсъствие на председателя, функциите по ал.1 се изпълняват от изпълнителния
директор или упълномощено лице от състава на УС на Федерацията.

Чл. 20. (1) Контролният съвет на Федерацията:
1.

следи за спазването на устава, нормативните документи и изпълнението на
взетите решения;

2.

контролира изпълнението на бюджета, правилното и законосъобразно
изразходване на средствата, състоянието, ползването и опазването на
имуществото на Федерацията и предоставеното му за ползване от ССБ.

(2) Във връзка с направените констатации КС внася информация пред управителният
съвет и общото събрание на Федерацията, които вземат решения за търсене на
отговорност.

(3) Контролния съвет на Федерацията не осъществява контрол върху дейността на
отделните спортните клубове – членове. Контрола върху тяхната дейност се извършва
от избраните от тях контролни органи.

Чл. 21. Изпълнителният директор на Федерацията:
1.

отговаря за текущата работа на Федерацията;

2.

по решение на УС на Федерацията назначава и освобождава персонала в
Сдружението;

3.

осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Федерацията.
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ГЛАВА ТРЕТА. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
РАЗДЕЛ І. ЧЛЕНСТВО
Чл. 22. Членуването във Федерацията е доброволно. Членове на Федерацията могат да
бъдат Спортни клубове, които приемат целите и предмета на дейност на сдружението и
средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския
си внос.

Чл. 23. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира,
че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав и решение за членство на
управителния съвет на Спортния клуб.

Чл. 24. Управителният съвет прави проверка на подадените от кандидат-членовете
документи и в случай на непълнота или нередоност дава препоръчителен срок за
привеждането им в съответствие с изискванията на този Устав.

Чл. 25. (1) Управителният съвет разглежда молбата по същество и взема решение за
приемането на членове на Федерацията.

(2) Членството по предходната алинея се придобива от датата на решението.
Чл. 26. (1) Всеки кандидат за член на Федерацията, чието заявление за прием е
отхвърлено, има право след изтичането на препоръчителния срок по чл. 24 да подаде
отново заявление до УС.

(2) Спортен клуб, на който е било отказано членство от УС, може да внесе молбата си
за разглеждане от Общото събрание.

РЕЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 27. Всеки член на Федерацията има право:
1.

Да участва в дейността на Федерацията и в работата на Общото събрание;

2.

Негов представител да бъде избиран в органи на управление;

3.

Да бъде информиран за дейността на Федерацията.

Чл. 28. Всеки член на Федерацията е длъжен:
1.

да спазва разпоредбите на Устава;

2.

да изпълнява решенията на ръководните органи на Федерацията;
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3.

да участва в дейността на Федерацията и да работи за осъществяване на
целите й;

4.

да издига авторитета на Федерацията;

5.

да помага за увеличаване на имущество й;

6.

да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите й;

7.

да не злоупотребява с доверието и уронва доброто име и престижа на
Федерацията;

8.

да плаща редовно членския си внос (имуществените си вноски).

Чл. 29. Членските права и задължения са непрехвърлими.
РЕЗДЕЛ ІІІ. ОТПАДАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 30. (1) Отпадане е налице, когато член на Федерацията е преустановил участието
си в дейността на Федерацията като не е присъствал на повече от две последователни
заседания на Общото събрание.

(2) Обстоятелствата по ал.1 се констатират с решение на Управителния съвет на
Федерацията.

Чл. 31. Членството във Федерацията се прекратява:
1.

с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на
Федерацията;

2.

при прекратяване на Спортния клуб;

3.

при отпадане поради системно неучастие в дейността на Федерацията;

4.

при изключване;

5.

при прекратяване на Федерацията.

Чл. 32. (1) Член на Федерацията може да бъде изключен по решение на Управителния
съвет в следните случаи:
1.

при неспазване на Устава, вътрешните документи и решенията на органите
на управление на Федерацията;

2.

при злоупотреба с доверието и уронване доброто име и престижа на
Федерацията;

3.

при неплащане членски внос две последователни години;

4.

както и когато извърши други действия или бездействия, които правят понататъшното му членство във Федерацията несъвместимо.
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(2) При маловажни случаи на нарушения по ал.1, Управителният съвет може да
определи с решение срок за преустановяване на нарушението и отстраняване на
вредните последици.

(3) При неспазване на срока и условията посочени в ал.2 Управителния съвет взема
решение за изключване.

(4) Решението за изключване от Управителния съвет може да се обжалва пред Общото
събрание.

Чл. 33. При прекратяване на членството в случаите по чл. 31 от Устава, отношенията
между съответния член и Федерацията се уреждат по общия ред, съобразно
действащото законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИМУЩЕСТВО И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Чл. 34. Имуществото на Федерацията се състои от правото на собственост и други
вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост
от действуващите нормативни актове.

Чл. 35. Федерацията набира своите парични средства от:
1.

субсидии от държавния и общински бюджети;

2.

проекти и програми;

3.

дарители и спонсори;

4.

членски внос от членовете на Федерацията;

5.

допълнителна стопанска дейност и други източници.

Чл. 36. Федерацията не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска
дейност се ползват за постигане целите на Федерацията, определени с Устава.

Чл. 37. За задълженията на Федерацията членът отговаря до размера на предвидените
в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на
Федерацията.
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ГЛАВА ПЕТА. ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КНИГИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И ОДИТ
Чл. 38. (1) Общото събрание и Управителният съвет на Федерацията води книги за
протоколите на всички проведени заседания.

(1) Лицата, които председателстват заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги
удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

Чл. 39. Федерацията изготвя годишен доклад, който трябва да съдържа данни за:
1.

съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите
и програмите на Федерацията и постигнатите резултати;

2.

размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други
дейности за набиране на средства;

3.

финансовия резултат.

Чл. 40. Съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ, Федерацията осигурява извършването на
проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

ГЛАВА ШЕСТА. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 41. Федерацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 42. (1) Федерацията се прекратява:
1.

По решение на Общото събрание.

2.

По решение на съда, когато:
а) не е учредена 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.

(2) Решението на съда по ал.1 т.2 се постановява по иск на всеки заинтересован или на
прокурора.

Чл. 43. При прекратяването на Федерацията се извършва ликвидация.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и действащото законодателство.

§2. Този Устав е приет на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел
Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” проведено на 11.ХII. 2006 год. в
гр. София, ул. „Найчо Цанов” 172 и изменен и допълнен на Общо събрание на
Федерацията, проведено на 12.04.2007 г., на 09.10.2010 г., на 05.12.2012 г. и на
27.11.2014 г.
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