УСТАВ
НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Член1
/1/.Българската асоциация спорт за всички (БАСВ), наричана по-долу в устава
“асоциацията” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза.
/2/. БАСВ е доброволно самоуправляващо се сдружение на спортни клубове и
други спортни организации, които осъществяват дейности за развитието на
физическата дееспособност и здравето на населението в Република България и които
признават този устав.
/3/ БАСВ е национална спортна организация.
Член 2
/1/. Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза съгласно чл.2 от
ЗЮЛНЦ, като ще разходва имуществото си за развититето и утвърждаването на
физическата култура.
/2/. Като организация с нестопанска цел БАСВ е партньор на държавните и
обществените структури във формирането на държавната политика за подобряване на
здравето и физическата дееспособност на населението на Република България.
Член 3
БАСВ признава и спазва Олимпийската харта на МОК, Европейската харта за
спорта, както и всички международни договори за спорта на правителствено и
неправителствено равнище, приети от Република България.
СЕДАЛИЩЕ
Член 4.
Седалището на БАСВ е град София,Район “Средец”, 1040 София, Район
“Средец”, бул.”Васил Левски” № 75
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ЦЕЛИ
Член 5.
Целите на асоциацията са:
/1/. да утвърждава и развива спорта за всички като един от решаващите
фактори за подобряване здравето и физическата дееспособност на нацията.
/2/. да обединява и координира усилията и цялостната дейност на своите
членове за създаване на предпоставки, условия и възможности за повишаване
физическото развитие и дееспособност, укрепване здравето на населението и
многостранното развитие на личността.
/3/. да осъществява преки контакти и сътрудничество със сродни национални и
международни организации за постигане на общи цели в областта на спорта за всички.
/4/. да сътрудничи с държавните органи и общините в подпомагането на борбата
срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
/5/. да подпомага и популяризира новите методи и подходи в образованието и в
отношението към спорта на подрастващото поколение.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 6.
Основната дейност на БАСВ е организиране и практическа реализация на
разнообразни форми на занимания с физически упражниния и спорт, съобразено с
интересите и предпочитанията на различните социални слоеве на населението.
Стопанска дейност
Член 7.
/1/ Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана
с основния й предмет на дейност, както следва: издателска и рекламна дейност,
представителство, посредничество, консултански услуги, отдаване под наем на
собствено имущество , търговия със спортни стоки и артикули, както и други,
незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния предмет
на дейност на асоциацията.
/2/ Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага
на Управителния съвет на асоциацията.
СРЕДСТВА
Член 8.
За реализацията на целта си, в съответствие с предмета на дейност, БАСВ:
/1/Разработва програми за самостоятелни и организирани занимания
населението.

на
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/2/Оказва методическа
различните форми.

помощ

при

внедряване

на

/3/Организира национални и регионални конференции и
популяризиране на положителния наш и чужд опит в Спорта за всички.

програмите

и

семинари

за

/4/Провежда
социологически
проучвания
и
изучава
интересите
и
предпочитанията на населението към различните форми на занимания с физически
упражнения и спорт.
/5/Осигурява участие в международни спортни прояви.
/6/Поддържа международни контакти и осигурява обмен на информация и други
специализирани материали, свързани със Спорта за всички.

ІІ. ЧЛЕНСТВО
Член 9.
/1/ Членуването в асоциацията е доброволно.
/2/ Членове на БАСВ са спортни клубове и федерации от страната, които
осъществявт спорт за всички, регистрирани са като юридически лица по ЗЮЛНЦ,
приемат този устав и плащат редовно членския си внос.
/3/ За членове на БАСВ могат да бъдат приети и други спортни организацииюридически лица, чиято дейност има отношение към здравето и физическата
дееспособност на населението.
/4/ Членовете на асоциацията запазват своята юридическа и икономическа
самостоятелност.
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.
Член 10
/1/Нови членове на БАСВ се приемат от Управителния съвет въз основа на
писмена молба, която се разглежда най-късно до 60 дни от нейното подаване. Към
молбата се прилагат:
1. решение на ръководния орган 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 обединява;
5. копие от документа за регистрация като юридическо лице.
/2/ 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.
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/3/ 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.
/4/ На приети редовни членове асоциацията издава официален документ за
членство.
/5/ Отношенията по членството възникват от датата на решението на
Управителния съвет, че кандидатът е приет.
/6/ Членствените права и задължения се уреждат с Правилника по чл.22, т.4.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ИЗКЛЮЧВАНЕ
Член 11
/1/Членството се прекратява:
1. по искане на всеки член, въз основа но писмена молба, отправена до Управителния
съвет на асоциацията,
2. чрез изключване,
3. при прекратяване на юридическото лице, член на БАСВ,
4. при прекратяване на асоциацията,
5. при отпадане.
/2/ Член на асоциацията може да бъде изключен при поведение което прави по
нататъшното членство несъвместимо, а именно:
1. При груби нарушения на настоящия Устав и издадените въз основа на него
вътрешни актове, както и на решенията на Общото събрание;
2. Ако с действията си е нанесъл морални и финансови щети на БАСВ;
3. При неприлично, конфронтационно и нелоялно поведение, сериозни обидни
или други умишлени действия, извършени пряко или чрез подставени лица,
които уронват престижа на асоциацията или на нейните членове.
/3/ Решението за изключване се взема с мнозинство 2/3 от членовете на УС и
може да се обжалва пред Общото събрание. В този случай Управителния съвет е
длъжен да включи в дневния ред на следващото Общо събрание постъпилите срещу
негови решения жалби.
/4/ Отпадането на членство е налице когато има системно невнасяне на членски
внос и неучастие в дейността на дружеството. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява
членството.
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ЧЛЕНСКИ ВНОС
Член13
/1/Всички членове на БАСВ заплащат годишен членски внос.
/2/Размерът и начинът на плащане на първоначалния и на годишния членски
внос се определят от Управителния съвет с Правилника.
/3/Годишният членски внос се плаща в срок до 30 април на текущата година, а
първоначалният членски внос се плаща в срок от 1 месец от решението за прием на
съответния член на БАСВ.

IІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА БАСВ
Член14
Органи на управление на БАСВ са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Контролен съвет
Член15
/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.
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 16
/1/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една
трета от членовете на асоциацията. 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.
/4/. Редовни заседания се свикват от Управителния съвет ежегодно.
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Член 17.
Общото събрание се ръководи от председателя на БАСВ, заместникпредседателя или от друг упълномощен член на Управителния съвет.
Член 18.
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.
Член 19.
/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 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 валидно удостоверение за актуално състояние за юридическото
лице, което представляват, лична карта (паспорт), както и писмено пълномощно, когато
същите не са законни представители на съответното юридическо лице.
/4/ Членове, които не са платили към датата на общото събрание дължимия
членски внос, нямат право на глас, съгласно Правилника.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 20
Общото събрание има следната компетентност:
1.Приема, допълва и изменя Устава на БАСВ.
2. Избира и освобождава председателя (президента), УС заместник-председателя и
членовете на Управителния съвет.
3. Избира и освобождава председателя и членовете на Контролния съвет .
4.Приема основните насоки и програми за дейността на БАСВ..
5.Приема правилник и наредби, свързани с целта и предмета на Сдружението.
6. Одобрява решенията на Управителния съвет за избор на нови членове;
7.Взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията.
8.Приема отчета за дейността на УС.
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9.Отменя решенията на другите органи, които противоречат на закона , устава или
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията.
10.Приема бюджета на Сдружението.
11. Разпорежда се с имуществото на асоциацията.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. КОМПЕТЕНТНОСТ
Член 21.
/1/. Изпълнителен орган на Общото събрание е Управителния съвет.
/2/. Управителният съвет се състои най-малко от 5 /пет/ члена, които се избират
за срок от 5 години.
Член 22. Управителния съвет:
1.Ръководи дейността на БАСВ между две Общи събрания.
2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3.Взема решения по всички въпроси, които по закон или Устав не спадат в
компетенциите на друг орган.
4 Приема, допълва и изменя Правилника за организационната дейност и
вътрешния ред на асоциацията .
5.Избира помощни органи за подпомагане на дейността си.
6.Подготвя и внася в общото събрание отчета за дейността на Сдружението.
7.Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджета.
8. Утвърждава проекти и взема решения за финансирането им
9. Избира Председател на КС.
10.Приема щатното разписание на асоциацията.
/11/. Приема, освобождава и изключва членове на асоциацията.
/12/.Взема решения за участие в други организации.
/13/. Подпомага дейността на членовете на асоциацията./14/. Управлява
имуществото на асоциацията при спазване на изискванията на Устава.
/15/.Определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
/16/. Изготвя доклад за дейността на асоциацията, съгласно чл.40 ал.2 от
ЗЮЛНЦ.
/17/. Определя адреса на асоциацията.
Член 23.
/1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя, а в негово
отсъствие от заместник-председателя или друг упълномощен член на УС.
Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета
от неговите членове. Ако председателя не свика заседание на УС в седмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
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/2/ Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове. В заседанията на съвета могат
да бъдат канени ръководители на други органи на асоциацияна без право на глас.
Решения на УС
Член 24.
/1/ Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите.
Присъствуващо е и лице с което има двустранна телефонна, интернет или друга
връзка, гарантираща установяване на самоличността му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява от председателствуващия
събранието.
/2/ Решенията по чл.22., т.т. 11 и 12 се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителния съвет може да взема решения е без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки от всички
членове.
/4/ Решенията на УС, които са взети в противоречие със закона, устава или
предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото
събрание по искане на заинтересованите членове на асоциацията, отправено в
едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от вземането на
решението.
Член 25.
Контролният съвет на БАСВ се избира за срок от пет години от Общото
събрание и се състои от 3 души.
Член 26.
Контролният съвет осъществява превантивен и постоянен контрол по
разходването и набирането на финансови средства и стопанисването на имуществото,
контролира законосъобразното и целесъобразното изразходване на паричните
средства и изпълнението на финансовите планове, редовността на приходноразходните документи, на финансовите отчети, баланси и други.
Член 27.
/1/ Председателят представлява Сдружението и осъществява общо
ръководство при спазване на законите в страната, решенията на Общото събрание и
клаузите на този Устав.
/2/ Председателят представлява Сдружението пред трети лица, подписва
договори и изходящата кореспонденция на Сдружението до физически и юридически
лица в страната и чужбина, контролира изпълнението на задачите.
/3/ Председателят на БАСВ отговаря за изпълнението на бюджета и на
решенията на Общото събрание.
/4/ Заместник-председателят подпомага
дейност.

председателя в цялостната му
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/5/ При отсъствие на председателя, задълженията по предходните алинеи се
изпълняват от заместник-председателя.
/6/ Председателят може да възложи някои от представителните си
функции на заместник-председателя или на друг член от УС с изрично пълномощно.

ІV. ИМУЩЕСТВО
Член 28.
/1/. БАСВ може да придобива и притежава имущество, реализиращо целите на
сдружението, включващо: материална база, екипировка, пособия, помощни Средства,
движимо и недвижимо имущество съгласно законите на Република България.
/2/. БАСВ има право на собственост и други вещни права, придобити със
собствени средства, дарения, завещания или по друг възмезден или безвъзмезден
начин.
Член 29.
/1/Имуществото на асоциацията се състои от:
1.Движими и недвижими вещи и други вещни права.
2.Спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на
асоциацията от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени
организации в страната и чужбина.
3.Допълнителни имуществени вноски от членове на асоциацията по решение на
Общото събрание.
/2/ Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява
дейността, насочена за постигане на целите, определена по реда на този устав и
ЗЮЛНЦ.
/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на асоциацията е необходимо
мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове,
когато е в полза на лицата, изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.
/4/ Подбора на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършва в
зависимост от целите и финансовите възможности на асоциацията съгласно обявения
ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се
извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централния регистър.
V. БЮДЖЕТ
Член 30.
/1/. Бюджетът на БАСВ се формира от:
1. средства набирани от членски внос.;
2. маркетингова и спонсорска дейност;
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3. допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност,
за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използват за постигане
на определените в този Устав цели.
3. субсидии, дарения и други източници, позволени от закона.
/2/. Бюджетът на БАСВ се утвърждава от Общото събрание, а разпределението
на бюджета се извършва по критерии и нормативи, утвърдени от Общото събрание.
/3/. Като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено
полезна дейност БАСВ има право да получава субсидия от държавата, както и
данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически
облекчения, при условия и ред определени в съответните специални закони.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАСВ
Член 31.
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.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Член 31.
При наличието на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото
събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от
членовете на асоциацията. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
членовете на асоциацията.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 32.
Ежегодно до края на месец март, Управителния съвет съставя годишен
счетоводен отчет и доклад за дейността на асоциацията за изтеклата календарна
година.
КНИГА НА АСОЦИАЦИЯТА
Член 33.
/1/.На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води
протокол, в който се отразяват разискванията, направените прадложения и взетите
решения.
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/2/. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния
орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Членовете на асоциацията
могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават
преписи или извлечения от протоколите.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 34.
Асоциацията се прекратява:
1. с решение на общото събрание,
2. при обявяването й в несъстоятелност, с решение на Окръжния съд по
седалището в случаите и по реда, предвидени в закона.
ЛИКВИДАЦИЯ
Член 35.
/1/. При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Тя се извършва
от УС или от определено от него лице.
/2/. Ако ликвидатора не е определен по реда на предходната алинея, както и в
случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от Окръжния съд по
седалището на дружеството.
Член 36.
/1/. Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за
извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел,
ако не е определена такава в устава или учредителния акт.
/2/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на
общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно найблизка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.
/3/. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на сдружението до размера на придобитото.
VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 37.
/1/. За неуредени въпроси в настоящия Устав се прилагат разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на
Република България..
/2/. При прекратяване на дейноста на БАСВ, наличните средства и имущество се
разпределят съгласно ЗЮЛНЦ.
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Член 38.
БАСВ има свой печат, емблема, бланка и други символи, които се утвърждават
от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
Настоящият актуализиран Устав е приет на Общо събрание на БАСВ проведено
на 16.10. 2014г.
Настоящият Устав се изготви в два еднообразни екземпляра един за СГС и един
за архива на БАСВ.

Председател на събранието:.................................................................................

Секретар на събранието:......................................................................................
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