УСТАВ
НА “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ”,
ГР.СОФИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. / 1 / “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ”
/СБФК/ е независимо самоуправляващо се сдружение с нестопанска цел за
обществено-полезна дейност на юридически лица-спортни клубове по спорта
крикет,регистрирани като сдружения по ЗЮЛНЦ.
/ 2 / “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” е
юридическо лице със свой устав.
/ 3 / “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” се
създава за неопределен срок.
Чл.2. Наименованието на сдружението е : “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” /СБФК/ и се изписва на български език като може
да се изписва и на латиница.
Чл.3. Седалището на сдружението е гр.София, а адресът му на
управление : гр.София,район “Средец”, бул.” Васил Левски “ № 75.
Чл.4. / 1 / “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” се
смоопределя като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност
по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ. Самоопределянето на сдружението като такова
за осъществяване на общественополезна дейност е неотменимо.
/ 2 / “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” не
може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
ІІ.ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.ПРЕДМЕТ НА
ДЕЙНОСТ
Чл.5. Целите на “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КРИКЕТ” са:
- осигуряване на необходимите социални, управленски, методически,
материално-технически и финансови предпоставки и условия за

преспективно изграждане на устойчива система за развитие и
повишаване социалните функции на играта крикет сред младежта,
студентите, преподавателите и служителите във висшите учебни
заведения /ВУЗ/ и сред всички останали слоеве и групи от
населението на Република България;
- спазване и популяризиране на хуманните принципи на спорта и
спортната етика и активна дейност против употребата на наркотични
вещества, допинг и насилието в спорта сред студентската младеж;
- пропагандиране, популяризиране и развиване на физическата
култура сред всички възрастови групи на населението по спорта
крикет;
- структури регулиращи дейността на сдружението координирано с
държавната агенция за младежта и спорта, държавните ведомства,
общините, висшите училища и министерството на образованието и
науката;
- подпомагане на спортните занимания на всички желаещи;
- изграждане, поддържане , стопанисване и модернизиране на спортни
обекти и съоръжения;
- осигуряване на необходимата материално – техническа база за
упражняване на играта крикет;
- организиране подготовката и участието в състезания от държавния
спортен календар, както и участия в международни спортни прояви и
турнири на всички отбори на сдружението под надслов “Спорта
против дрогара,допинга и насилието”;
- осигуряване провеждането на учебно-тренировъчния процес и
спортно – състезателна дейност съобразно съвременните изисквания
и постижения по играта крикет;
- обучението и тренировките се извършват единствено от лица,
притежаващи съответната квалификация;
- организиране и ръководство на състезания по крикет;
- пропагандиране на играта крикет чрез съдействане за издаването на
периодично списание,материали и литература с професионална
насоченост;
- осъществаване на международни контакти, обмяна на опит и
сътрудничество със сродни сдружения и организации и техни
представители,действуващи в областта на спорта крикет, членство и
представяне на Република България в международните спортни
организации и федерации по спорта крукет.

Чл.7. Предметът на дейност на “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ” е координиране развитието ,практикуването и
администрирането на крикет спорта на национално ниво на територията на
страната и представителство пред държавата и международните организации.
ІІІ. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. Членове на “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КРИКЕТ” могат да бъдат юридически лица – спортни клубове по спорта
крикет,регистрирани като сдружения по ЗЮЛНЦ, които приемат и спазват
настоящия устав.
Чл.9. Членуването в “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КРИКЕТ” е доброволно.
Чл.10. /1 / Членовете на сдружението се приемат по тяхна писмена
молба,отправена до Управителния съвет ,чрез Председателя на сдужението,в
която е изразено изричното желание на кандидата да стане член на
сдружението и изявление за приемане на Устава на сдружението и другите му
устройствени документи. Молбата за приемане се разглежда и утвържадва от
Управителния съвет в едномесечен срок,считано от датата на подаването
й.Управителният съвет не е длъжен да мотивира решението си.
/ 2 / Новоприетият член дължи членски внос от датата на подаване
на молбата за членство в сдужението.
Чл.11. Членовете на “СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КРИКЕТ” имат право :
- да участват в управлението му;
- да избират и да предлагат за избор лица в ръководните органи на
сдужението;
- да бъдат информирани за дейността на сдружението;
- да поствят на обсъждане от органите на сдтужението принципиални
въпроси, свързани с крикет спорта и да търсят защита във връзка с
тях;
- да ползват осигурената от сдружението материално-техническа база.
Чл.12. Членовете на сдружението са длъжни :
- да спазват Устава и останалите вътрешно-нормативни документи на
сдружението;
- да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет
на сдружението;

- да съдействат за осъществяване целите на сдружението и да опазват
имуществото му;
- да плащат редовно членския си внос, чийто размер се определя
ежегодно по решение на Управителния съвет.
Чл.13. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на
предвидените в този Устав имуществени вноски. Членът не отговаря лично за
задълженията на сдружението.
Чл.14. Членските права и задължения, с изключение на имуществените
са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на
юридическото лице-член на сдружението.
Чл.15. Членство се прекратява:
с едностранно писмено волеизявление отправено до Председателя
на сдружението , който извършва съответното отбелязване в книгата на
членовете. В този случай членството се счита прекратено от датата на
депозиране на волеизявлението пред Председателя на сдружението.
Членството се прекратява:
-

с изключването;

-

при отпадане;

-

с прекратяване на дейността;

-

с прекратяване на сдружението;

Чл.16. Решението за изключване от сдружението се приема от
Управителния съвет на сдружението при поведение на члена, което прави понататъшното членство несъвместимо. Такова поведение е всяко нарушение на
члена на задълженията му по този Устав. Решението за изключване се приема
от Управителния съвет единодушно и може да бъде обжалвано пред Общото
събрание на сдружението в едномесечен срок, считано от получаване на
писменото съобщение за изключване. Решението на Общото събрание е
окончателно. Всеки редовен член на сдружението има право да направи
мотивирано предложение за изключване и да представи доказателствата си за
това.
Чл.17. От сдружението отпадат членовете му, които не внесат шест
последователни месечни вноски и системно не участват в дейността на
сдружението. Отпадането на член от сдружението се констатира по документи
и с решение на Управителния съвет.
Чл.18. При прекратяване на членството, внесеният членски внос не се
възстановява.

ІV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.19./1/ Органите на управление на сдружението са: Общо събрание,
Управителен съвет и Председател.
/2/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
/3/Управителни органи на сдружението са Управителния съвет и
Председателя на Управителния съвет.
Чл.20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Чл.21. Компетентност на Общото събрание:
1.изменя и допълва Устава;
2.приема други вътрешни актове
3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет и
Председателя на сдружението.
Чл.22. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и
другите органи на сдружението.
Чл.23.Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие
със закона, устава или решения на Общото събрание ,могат да бъдат оспорвани
пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на
сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно
от една година от датата на вземане на решението.
Чл.24./1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в
последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено
покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
упълномощено от тях лице.
/2/Редовно общо събрание се свиква при приключване на всяка
финансова година. Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния
съвет или по искане на една десета от членовете на сдружението ,когато важни
причини налагат това.
/3/Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния
ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия
инициатива то се свиква.
/4// Поканата за свикване на Общото събрание се изпраща до редовните
членове на БФ Крикет най-малко един месец преди свикване на събранието и
се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението
на сдружението.

Чл.25. Общото събрание е законно ,ако присъстват повече от половината
му 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 явят.
Чл.26./1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/Едно лице може да представлява не повече от трима члена в Общото
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се
допуска.
Чл.27./1/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите. Гласуването е явно.
/2/Решенията по чл.21,ал.1,т.1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите.
/3/По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред
не може да се вземат решения.
Чл.28./1/ Управителният съвет се състои от седем лица. Членовете на
Управителния съвет се избират за срок от пет години и изпълняват функциите
си до избор на нов Управителен съвет.
/2/Председателят на сдружението е и Председател на Управителния
съвет и се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния
съвет за срок от пет години.
Чл.29./1/Компетентност на Управителния съвет:
1.взема решения за участия в други организации;
2.приема основните насоки и програма за дейността на
сдружението;
3.взема решения за размера на членския внос;
4.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на
действащите нормативни разпоредби и Устава;
5.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета;
6.ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за
дейността на сдружението;
7.определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
8.определя адреса на сдружението;

9.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
Устава не са от компетентност на Общото събрание;
10.изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
/2/Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свиква
заседание на Управителния съвет най-малко веднъж на три месеца и при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика
заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от
всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При
отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от опреден от
Управителния съвет негов член.
/3/Управителният съвет може да взема решение ,ако на заседанието му
присъстват повече от половината от членовете му.
/4/Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията по
чл.29,т.4 и т.7 и чл.40,ал.1 – с мнозинство от всички членове.
Чл.30.Ръководен орган на сдружението е Председателят на
Управителния съвет, който ръководи текущата му дейност и го представлява.
Чл.31.Председателят на сдружението:
1.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет;
2.осигурява разработването на програмите на учебнотренировъчния процес и отговаря за научно- методическата дейност;
3.изпълнява
сдружението;

приетия

от

Общото

събрание

бюджет

на

4.подготвя доклада за дейността на сдружението веднъж годишно,
който трябва да съдържа данни относно:
-съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката
им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
-размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
другите дейности за набиране на средства;
-финансовия резултат;
-изпълнява и други функции възложени му от закона, този Устав
и другите вътрешно-нормативни документи на сдружението.
Чл.32.Сдружението води книга за: решенията на Общото събрание и за
протоколите от заседанията на Управителния съвет. Ръководещият Общото

събрание или заседанието на Управителния съвет и лицето изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
V. ИМУЩЕСТВО
Чл.33.Имуществото на сдружението се състои от вещни права върху
движими и недвижими вещи и вземания ;учредено от държавни и общински
органи, обществени организации, ВУЗ и търговски дружества право на
ползване на материална база; права върху интелектуална собственост.
Чл.34.Източници на имуществото на сдружението са:
1.членски внос. Членския внос се внася доброволно до десето
число на текущия месец в касата на сдружението;
2.дарения,завещания и спонсорство;
3.приходи
разпространение;

от реклама, телевизионни

и

други

права на

4.трансфер на състезатели;
5.приходи от участия в спортни състезания;
6.субсидии от държавни и общински органи и обществени
организации.
Чл.35.Сдружението разходва имуществото си з развитие и утвърждаване
на физическата култура, подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация, съобразно целите на сдружението и средствата за постигането им
по този Устав.
Чл.36./1/За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е
необходимо мотивирано решение , взето от Общото събрание с мнозинство 2/3
от всички негови членове в случаите на чл.41 от ЗЮЛНЦ;
/2/Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41,ал.3 от
ЗЮЛНЦ, 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 включени при общи
условия публично обявени.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
на:

Чл.38.Сдружението може да прекрати съществуването си по решение

1.Общото събрание на сдружението взето с мнозинство две трети
от присъстващите;
2.Съда в предвидените от закона случаи.

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.39.При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
Чл.40./1/Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от
определено от него лице.
/2/Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите
на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно –
чрез осребряване на движимото, а след това на недвижимото имущество на
сдружението.
/3/Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1.учредителите и настоящите и бивши членове;
2.лицата били в състава на органите и служителите му;
3.ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4.съпрузите на лицата по т.1-3;
5.роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение
,по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
включително;
6.юридическите лица ,в които посочените лица по т.1-5 са
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл.41.Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване
на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел или на
общината, в която е седалището на „СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ“.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42.Сдружението има свой печат, емблема, значка, флаг и бланка,
които се одобряват от Управителния съвет. Изключителните права върху
символите, принадлежат само на сдружението.
ЗА неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на
глава трета „Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност“ от Закона за юридическите лица с идеална цел и другите относими
законодателни разпоредби.
Този Устав е приет с решение на Общото събрание на „СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КРИКЕТ“, проведено в гр. София на
26.03.2014г.

