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УСТАВ
на сдружение „Българска федерация по гребане”

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование
/загл.изм. на ОС от 16.12.2001г./

Чл.1./1/ /изм. на ОС от 16.12.2001г./ Пълното наименование на сдружението е
„Българска федерация по гребане”.Съкратеното наименование на сдружението е
БФГ.На латиница наименованието се изписва Bulgarian Rowing Federation.

     /2/ /изм. на ОС от 16.12.2001г./ БФГ е доброволно сдружение с нестопанска
цел, представляващо самостоятелно юридическо лице и действа на принципа на
самоуправлението.

Седалище
/загл.изм.на ОС от 16.12.2001г./

Чл.2. Седалището на сдружението е в гр. София. Адресът на сдружението е в гр.
София, район „Средец”, бул.”В. Левски”№75.

Цели
/изм. на ОС от 16.12.2001г./

Чл.3./1/ /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Сдружението има за цел  популяризиране,
развитие и постигане на високо спортно майсторство на гребането в Република
България.

Средства за постигане на целите
Чл.4 Средствата за постигане на целите на сдружението се изразяват в:

- масовизиране на гребния спорт в Република България;
- създаване на условия за постигане на високо спортно майсторство от

най-талантливите в този спорт;
- организиране и реализиране на държавния и международен спортен

календар и популяризирането на този календар сред всички слоеве на
населението;

- контрол на подготовката на националните отбори и обезпечаване
участието им в международни състезания, в т.ч. регати, балканиади,
световни първенства, европейски първенства и олимпийски игри;

- създаване на условия за повишаване квалификацията на
специалистите в гребането;

- развитие на научноприложната и изследователска дейност, свързани с
гребния спорт;

- защита правата и интересите на свойте членове, свързани с целите
насдружението и при необходимост материално подпомагане на
членовете според възможностите на сдружението;

- членство в Международната федерация по гребане /FISA/,Балканската
асоциация по гребане, Български олимпийски комитет /БОК/ и други
вътрешни и международни организации, както и представляване на
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- гребния спорт пред всички държавни, общински и други органи и
лица;

- участие в други сдружения в съответствие с интересите си.

Определяна на извършваната дейност
Чл.5 / нов, ОС от 16.12.2001г./ Сдружението осъществява дейност в

обществена полза, като ще изразходва имуществото си за постигане на посочените по-
горе цели.

Предмет на дейност
Чл.6 / нов, ОС от 16.12.2001г./  Предмет на дейност на сдружението са

всякакви мероприятия и дейности, чрез които могат да бъдат постигнати целите като:
· създаване на условия за популяризиране, развитие и практикуване на гребния

спорт в Република България;
· съдействие за разширяване участието в масовия и организиран спорт и други

спортни дейности;
· планиране, организиране в държавни и международни прояви – спортни, научни

и други във връзка с гребането;
· взаимодействие и съгласуване условията на държавните, общински  и

обществени органи и институции, насочени към подпомагане и в полза на
гребането;

· организиране и осъществяване на обучение и тренировки и управление на тези
мероприятия;

· разработване и предлагане на национална програма за развитие и координиране
дейността във връзка с гребането;

· организиране на мероприятия насочени към откриване на спортни таланти и
подготовка на спортно-технически кадри;

· разработване на програми за борба с употребата на допинг и насилието;
· осъществяване на организационно, административно и техническо обслужване

на дейности във връзка с гребането, включително разработване и приемане на
правила  за спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж;

· всякаква друга дейност,  която не е забранена от закона и е във връзка с целите
на сдружението и средствата за постигането им.

    Допълнителна стопанска дейност
Чл.7. / нов, ОС от 16.12.2001г./  Сдружението осъществява допълнителна

стопанска дейност, като предоставяне на спортни услуги, организиране на спортни
прояви, отдаване под наем на спортна материална част /лодки, гребла, моторници и др./
на сдружението и пр., само ако тя е свързана с основния му предмет на дейност, като
използва приходите за постигане на определените в този Устав цели. Предметът на
допълнителната стопанска дейност не трябва да противоречи  на закона. Извършването
на  допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в
законите, регламентиращи съответния вид дейност.

Нормативна основа
Чл.8. /нов, ОС от 16.12.2001г./  Сдружението осъществява своята

дейност на базата на действащото законодателство на Република България, настоящия
Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

Срок
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Чл.9. /нов, ОС от 16.12.2001г./  Сдружението е  създадено за неопределен
срок на съществуване.

Глава II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕТО

/ загл. и съдърж. на гл.II изм. на ОС от 16.12.2001г./

Членство
Чл.10. /1/ Членството в сдружението е доброволно. Членските права и

задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху
други лица при прекратяване на юридическото лице – член. Изпълнението на членски
задължения и упражняването на членски права, може да бъде предоставено на друго
лице, само с изрично нотариално заверено пълномощно.

/2/ /доп., ОС от 16.12.2001г./.  Член на сдружението може да бъде
всяко юридическо лице, чийто основен предмет на дейност е свързан с гребане, което
подаде молба за членство, заяви, че приема този Устав и редовно плаща членски внос.

Приемане на нови членове
/изм. на ОС от 16.12.2001г./

Чл.11.  /1/.   Приемането на нов член на сдружението се извършва с
решение на Общото събрание въз основа на писмена молба от лицето и мотивирана
препоръка  от Управителния съвет за приемане.

/2/. /изм. на ОС от 16.12.2001г. и ОС от 08.04.2006г./ На  първото
заседание след подаването на молбата, Общото събрание, взема решение по нея с
обикновено мнозинство.

Права на членовете
Чл.12. Всеки член има право:
- да участва в управлението и дейността на сдружението;
- да прави предложения до Управителния съвет и Общото събрание,

отнасящи се до дейността;
- да бъде изслушван  при разглеждане на въпроса за прекратяване на

членството му;
- да бъде информиран за дейността на сдружението, да получава

документация  и разяснения  по паставените от него въпроси;
- да се ползва от имуществото му,   от резултатите и  социалните и

битови придобивки от дейността.

Задължения на членовете
Чл.13. Всеки член е длъжен:
- да пази авторитета на сдружението и да уважава традициите в гребния

спорт;
- да внася редовно определения от Общото събрание членски внос;
- да прави други имуществени вноски, когато за тях е взето решение от

Общото събрание;
- да спазва устава на сдружението;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
- да съдейства лично за осъществяване целите на сдружението;
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- да обезщетява сдружението за вреди, които са виновно причинени от
него или негови служители.

Прекратяване на членството
Чл.14. /1/. /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Членството в сдружението се

прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление до Общото събрание на

сдружението;
- с прекратяването на юридическото лице;
- с изключването;
- с отпадане;
- с прекратяване на сдружението.

/2/.  Решението за изключване се взема от Общото събрание по
предложение на Управителния съвет с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите
на заседанието членове, при неизпълнение на задължения , предвидени в този Устав
или поведение, несъвместимо с членуването в БФГ.

/3/.  Отпадане на член става след като той не внесе установените с
решение на Общото събрание имуществени вноски или не внася членски внос  за
период от една година. Отпадането се констатира с решение на Общото събрание след
проверка на съответните документи.

Членски внос. Имуществени отношения при прекратяване на членството
Чл.15. /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Размерът, периодът и начинът на

внасяне на членския внос се определят с решение на Общото събрание. Със същото
решение се определя и реда за уреждане на имуществените отношения при
прекратяване на членството.

Глава ІІІ. ОРГАНИ
/загл. изм. на ОС от 16.12.2001г./

Чл.16. /1/  / изм. на ОС от 16.12.2001г./ Върховен орган на сдружението е
Общото събрание, в което участват всички членове на Сдружението.Общото събрание
провежда редовни заседания веднъж годишно и извънредни заседания – за решаване на
важни и нетърпящи отлагане въпроси.

/2/. / изм. на ОС от 08.04.2006г./ Управителен орган на сдружението е
Управителния съвет, който се избира за срок от четири години и се състои до
единадесет физически лица.

/3/.   /Нова от ОС от 26.05.2007г./  ОС освобождава всеки член на УС
наБФГ , когато той пожелае това и на негово място може да избере друг, за попълване
на състава на УС.

Общо събрание
Свикване

Чл.17.   /1/   /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Общото събрание се свиква от
Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на
сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в
последния случай  Управителният съвет в месечен срок не отправи -  писмено  покана
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за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището по писмено
искане на заинтересованите членове или натоварена от тях лице.

/2/.  Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/.   Поконата се обнародва в  „ Държавен вестник” и се поставя на
мястото за обявления в сградата , в която се намера управлението на сдружението, най-
малко един месец преди насрочения ден.

Чл.18. /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Общото събрание е законно, ако
присъстват 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 явят.

Гласуване и вземане на решения
Чл.19. /1/  / изм. на ОС от 16.12.2001г./  Всеки член на Общото събрание

има право на един глас.
/2/.  Член на общото събрание няма право на глас при решаването

на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той управлява или може да
наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/.  Едно лице може да представлява не повече от един от другите
членове на заседанията на Общото събрание възоснова на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.

Чл.20. /1/ /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Решенията на Общото събрание се
вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/.  Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 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.

Компетентност
Чл.21. /1/  / /изм. на ОС от 16.12.2001г./   Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и

председателя на управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване  или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността  на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения  относно дължимостта и размера на членския внос или

на имуществените вноски;
11. приема отчета  за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, ако закон предвижда това.
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/2/.  Правата по ал.1,  т.  1,  3,  7,  9,  11  и 12  не могат да се възлагат на
други органи на сдружението.
/3/. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите
органи на сдружението.

Управителен съвет
Правомощия

Чл.22 /изм. и доп. на ОС от 16-12-2001г./  Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя  обема на

представитерната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на

сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на

сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност
за това;

7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно

устава не спадат в правата на друг орган;
9. извършва ликвидация на сдружението или определя ликвидатор;
10. избира представители или делегати за международни и вътрешни

конгреси и форуми, които да представляват сдружението;
11. /изм. на ОС от 08.04.2006г./  създава помощни органи треньорски

съвет, съдийска комисия, арбитражна комисия;
12. взема решение за назначаване на старши-треньорите на

националните отбори  по гребане и други административни
служители и помощен персонал

13. изработва  и предлага за приемане от Общото събрание вътрешни
правилници  на сдружението;

14. взема решение за назначаване и освобождаване на щатните
служители на сдружението и за сключване на договорите за
управление  с Изпълнителния директор;

15. изпълнява задълженията си , предвидени в Устава.

Чл.23. /1/ / нов, ОС от 16.12.2001г./ Управителният съвет провежда
 заседания най-малко веднъж на два месеца. Управителния съвет може да взема
решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/2/.  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. Гласуването на този член се
удостоверява в протокола от председателстващшя заседанието.

/3/. Решенията се вземат  с мнозинство от присъстващите, а
решенията по чл.22, т.3, 6 и 9 – с мнозинство от всички членове.

/4/.   Управителният съвет може да вземе решение и без да  бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички  членове на Управителния съвет.
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Чл.24. /1/ /нов, ОС от 16.12.2001г. и изм. на ОС от 08.04.2006г./  Общото
събрание избира един от членовете на Управителния съвет за Председател на съвета.
Председателят на Управителния съвет има право на не повече от два
последователни мандата.

/2/. Председателят:
1. осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. представлява сдружението;
3. свиква Управителния съвет и ръководи заседанията му;
4. назначава и освобождава щатните служители на сдружението и

сключва договори за управление с Изпълнителния директор;
5. осъществява текущото оперативно ръководство на сдружението.

/3/. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния
съвет най-малко веднъж на два месеца, както и при писмено искане на една трета от
членовете на съвета.. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на
Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от
определен от Управителния съвет негов член.

Глава ІV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
/загл. и съдърж. изм. на ОС от 16.12.2001г./

Чл. 25.  /1/.  Сдружението формира имуществото си от:
- членски внос;
- спонсорство;
- дарения, завещания;
- целеви средства от други органи или организации.

/2/.  Разпореждането със средствата на сдружението се извършва
По решение на Управителния съвет и съобразно условията, предвидени в този устав и
закона.

/3/.  Паричните средства на сдружението се изразходват съгласно
приетия бюджет, действащите нормативни документи в тази област.Сдружението има
собствени банкови сметки в левове и валута.

Глава V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.  26  /изм. на ОС от 16.12.2001г./  Сдружението може да бъде
прекратено:

1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния съд по седалището, когато извършва дейност,

която противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави или е обявено в
несъстоятелност.

Ликвидация
Чл. 27. /1/. / нов, ОС от 16.12.2001г./  Прекратяването се извършва

с ликвидация.
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/2/. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на
кредиторите имущество става съгласно решение на Общото събрание, а ако такова
решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

Глава VІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Българската федерация по гребане има свой флаг, емблемен
печатен знак, значка и употребява в кореспонденцията си свои специфични бланки.

Чл.29. /изм. на ОС от 16.12.2001г./ Сдружението издава
подпечатани със своя печат и номерирани членски карти, удостоверяващи членството в
него.

Чл.30.  /1/   /изм. на ОС от 16.12.2001г./ Решенията на Общото
събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с устава.

/2/. Споровете по ал.1 могат да бъдат повдигани пред съда
по регистрацията на сдружението  от всеки  член или орган на сдружението, или от
прокурора в едномесечен срок от узнаването им , но не по-късно от една година от
датата на вземане на съответното решение.

Чл.31. /изм. на ОС от 16.12.2001г./   За неуредените с този Устав
въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Този Устав е приет на учредително събрание на сдружение „Българска
федерация по гребане”, проведено на 05.05.1990 г. и е изменен и допълнен с решения
на Общото събрание от 16.12.2001 г.,  08.04.2006 г.  и  26.05.2007 г.


