Правилник за организационната дейност и функциониране на
Българска асоциация спорт за всички

Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда организационната дейност и вътрешния ред на
Българска асоциация спорт за всички (БАСВ).
(2) Правилникът е съобразен с действащото законодателство в Република
България иправилата на Световна асоциация спорт за всички /ТАФИСА/, Европейска
асоциация /ТАФИСА Европа/ и Балканска асоциация спорт за всички.
(3) Всички документи на БАСВ (Устав, правилници, списък с клубове, и др.) се
намират на официалната интернет-страница на БАСВ на адрес: http://sportforall-bg.org/
Членство
Чл. 2.(1) Спортни клубове и федерации от страната, регистрирани са като
юридически лица с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, които осъществяват дейности в
сферата на спорта за всички, и желаят да станат членове на БАСВ подават заявление за
членство до УС на БАСВ.
(2) За членове на БАСВ могат да бъдат приети и други спортни организацииюридически лица, чиято дейност има отношение към здравето и физическата
дееспособност на населението.
(3) Към заявлението за приемане в БАСВ се прилагат:
1. решение на Общото събрание на организацията, която желае да стане редовен член
на БАСВ и приема нейния Устав;
2. копие от Устава на организацията;
3. имената и адресите на членовете на Управителния съвет на организацията;
4. списък на клубовете, които обединяват федерациите;
5. копие от документа за регистрация като юридическо лице;
6. удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд по
регистрация на организацията, с дата на издаване не по-рано от 3 месеца от
подаване на заявлението за членство;
7. копие на ЕИК;
8. копие от удостоверение от Министерство на правосъдието (за организациите,
осъществяващи общественополезна дейност);
9. информация за развитие на спорта за всички в съответната спортна организация;
10. адрес и телефон за контакти.

(4) Заявлението за членство се разглежда най-късно до 60 дни от нейното
подаване.
(5) Решението на Управителния съвет за приемане на нови членове подлежи на
одобрение от Общото събрание на първото му заседание след приемането на членовете.
До одобрението, новите членове се ползват с всички членствени права, с изключение на
правото на глас в Общото събрание.
(6) В случай на отказ от приемане, кандидатът има право да обжалва отказа
пред Общото събрание на асоциацията, като Управителният съвет е длъжен да включи
разглеждането на жалбата в дневния ред на следващото заседание на Общото събрание.

Чл. 3. (1) Отношенията по членството възникват от датата на решението на
Управителния съвет, че кандидатът е приет.
(2) На приети редовни членове асоциацията издава официален документ за
членство.
(3) Членовете на асоциацията запазват своята юридическа и икономическа
(финансова) самостоятелност.

Членски внос

Чл. 4. (1) При приемането им за членове в БАСВ всички новоприети членове
заплащат еднократна такса в размер на 300 лв. Таксата се заплаща в срок до един месец
от възникване на членственото правоотношение.
(2) Всеки член на БАСВ дължи годишен членски внос в размер на 100
лв.Годишният членски внос се плаща в срок до 30 април на текущата година.
(3) Таксата по ал.1 и членският внос по ал.2 се плащат по банков път в
банкаДСК, Клон „Отечество”, бул. „Васил Левски”№73, по сметката на БАСВ:
IBAN – BG03STSA93000000024189
BIC – STSABGSF
Права и задължения на членовете
Чл. 5. Всеки член на БАСВ има право:
1. Да участва в управлението на асоциацията – да избира, да бъде избиран и да
предлага кандидатури на лица, които да бъдат избирани в ръководните и
помощните органи.
2. Да бъде информиран за дейността на асоциацията по всяко време при писмено
поискване , на което следва да бъде отговорено от Управителния съвет или от
упълномощено от него лице в 45 дневен срок от датата на получаване на искането.
3. Да участва във всички форми на дейността на БАСВ.

4. Да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на
асоциацията.
5. Да сигнализира пред съответните органи на БАСВ за констатирани нередности във
връзка с нейната дейност, да внася в Управителния съвет писмени предложения,
препоръки и жалби, на които Управителния съвет е длъжен да отговори в 45 дневен
срок от датата на получаването им.
6. Да получава морални и материални награди, звания и грамоти за активно участие и
принос в постигане на целите на асоциацията.
7.

Да използва логото на БАСВ при организиране и провеждане на спортни събития и
други инициативи за популяризиране на спорта за всички, след предварително
съгласуване с БАСВ.
Чл. 6. Всеки член на БАСВ е длъжен :

1. Да изпълнява разпоредбите на този правилник, Устава на БАСВ, решенията на
Общото събрание и Управителния съвет на БАСВ.
2. Да работи за постигане целите на асоциацията.
3. Да съдейства за финансовото и организационно укрепване на асоциацията.
4. Да уважава и утвърждава традициите в масовия спорт, БАСВ и нейните органи.
5. В дейността си да спазва стриктно правилата на ТАФИСА, ТАФИСА Европа,
Балканска асоциация спорт за всички, БОК.
6. Да плаща редовно членски внос в размер и срокове определени с настоящия
правилник.
7. Да не подписва, внася и представя писма, поздравителни адреси и други документи
намесващи името на БАСВ от собствено име,вследствие на което да предявяват
претенции за плащане/погасяване на подписаните документи.
Чл. 7.(1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване.
(2) Изпълнението на членските задължения, и упражняването на членските права
може да бъде предоставено другиму само с изрично заверено пълномощно.

Общо събрание. Свикване и провеждане на общото събрание
Чл. 8.(1) Общото събрание е колективен върховен орган на асоциацията и в
него участвуват всички членове на асоциацията.
(2) Членовете на асоциацията участват в Общото събрание чрез своите законни
представители или упълномощени от тях лица, както следва - по двама представители
от федерация и по един представител на клубовете и другите спортни организации.
(3) Членовете на Управителния съвет на БАСВ участват по право в Общото
събрание без да имат право на глас.

(4) 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 вкл.
2. Юридически лица в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички останали органи
и членове.

Чл. 9. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на
една трета от членовете на асоциацията. Към писменото искане на всеки един член за
свикване на общото събрание следва да бъде приложен протокол за взето решение за
такова искане от ръководния му орган, както и упълномощеното лице, което е
натоварено да представи искането в Управителния съвет.Ако в срок от един месец от
искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена
покана за свикването му, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по
писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(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 мястото за обявление в сградата, в която се намира
управлението на асоциацията и на интернет страницата на БАСВ.
(4) Редовни заседания се свикват от Управителния съвет ежегодно.

Чл. 10. (1) Общото събрание се ръководи от председателя на БАСВ, заместникпредседателя или от друг упълномощен член на Управителния съвет.
(2) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко 1/2 от
неговите членове. Ако Общото събрание няма необходимия кворум, се отлага с 1 час
по-късно, след което се провежда на същото място и при обявения дневен ред,
независимо от броя на присъстващите членове. В този случай Общото събрание няма
право да решава въпроси, които не са включени в предварително обявения дневен ред.

Чл. 11.(1) Общото събрание приема решенията си с явно гласуване, освен в
случаите на избори, когато гласуването е тайно, и с обикновено мнозинство. Решенията
по чл.20, т.1, 6 и 10 от Устава се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от
присъстващите с право на глас.
(2) Представителите на членовете на БАСВ имат право на един глас.
(3) За да бъдат допуснати до гласуване, представителите на членовете на БАСВ
трябва да представят:

1. лична карта (паспорт);
2. писмено пълномощно, когато същите не са законни представители на
съответното юридическо лице;
3. валидно удостоверение за актуално състояние за юридическото лице, което
представляват, издадено от съответния окръжен съд по регистрация на организацията, с
дата на издаване не по-рано от 3 месеца от датата на провеждане на общото събрание.
(4) Членове, които не са платили към датата на общото събрание дължимия
членски внос, нямат право на глас. Ако същите заплатят дължимия членски внос
непосредствено преди провеждане на общото събрание, ще бъдат допуснати до
гласуване.
Разходване на средствата на БАСВ
Чл. 12.(1) Средствата на БАСВ се разходват за:
1. Издръжка на асоциацията.
2. Спортни събития, организирани от БАСВ.
3. Участие в международни събития.
4. Подпомагане на спортни събития, организирани от спортни клубове-членове
на БАСВ, съгласно Правилника.
(2) Спортните организации - членове на БАСВ могат да внасят проекти за
подпомагане на спортни събития (единствено за спортна дейност) в срок до 30
октомври на годината, предхождаща спортното събитие.
(3) Проектите по ал.2 трябва да съдържат: обосновка на необходимостта от
спортното събитие, планирани цели, партньори по реализацията, място на провеждане,
очаквани официални лица, очакван брой участници, социално-възрастови групи,
очаквани социални ползи и ефекти, собствено финансиране и материално-техническо
осигуряване, план за популяризиране и медийно отразяване на събитието.
(4) Всички проекти по ал. 2, депозирани от спортните организации, се
разглеждат от Управителния съвет на БАСВ до края на текущата година.
(5) Одобрените проекти се планират в бюджета на БАСВ за следващата
календарна година.
Чл. 13.(1) При провеждане на спортни мероприятия, подпомагани от БАСВ,
спортният клуб-организатор поставя на видно място логото на Министерство на
младежта и спорта ина БАСВ.
(2) В срок от 7 дни от провеждане на спортното събитие организиралата го
спортна организация представя на БАСВ: снимков материал, рекламни материали на
хартиен и електронен носител, брой и вид на участниците, медийно отразяване, обхват
на участниците и реализираните преки социални ефекти, финални документи

(първичен счетоводен документ и всички изискани документи с точни данни по право
от счетоводството на асоциацията), както и подробен отчет за проведеното събитие,
включително относно целесъобразното разходване на средствата, предоставени от
БАСВ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените от Устава и от този правилник въпроси се прилагат
разпоредите на Закона за физическото възпитание и спорт, Правилника за прилагането
му и другите нормативни актове, регламентиращи спортната дейност в Република
България.
§ 2. Този правилник се приема на основание чл.22, т.4 от Устава на БАСВ.
§ 3. Правилникът е приет от Управителния съвет на БАСВ с протокол № от
2014г.
§ 4. Този правилник влиза в сила от 1 януари 2015г. и се прилага за всички
членове на БАСВ.

