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Чл. 1. СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице с нестопанска цел, учредено 

съгласно разпоредбите на Българското Законодателство, по - специално съгласно 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), УСТАВА, и Решението на 

Учредителното Събрание; 

Чл. 2. СДРУЖЕНИЕТО е доброволно, независимо сдружение с нестопанска цел, 

за осъществяване на общественополезна дейност.  

Чл. 3. Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат само физически лица, без 

разлика в пол; образование; партийна или друга принадлежност , расово, национално 

или етническо определение, идейни, политически или верски убеждения.  

Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО е самостоятелно юридическо лице, регистрирано по 

надлежния ред, с финансова и административна автономия, и организира своята 

дейност на принципите на стопанската сметка, самоиздръжка и обществена подкрепа. 

Чл. 5. СДРУЖЕНИЕТО обединява усилията на своите членове на основание 

принципите на доброволност, равнопоставеност, изборност на всички органи на 

управление, колективно ръководство.  

Чл. 6. (1). Уставът, целите, принципите, дейностите, действията и начините за 

осъществяване на целите на СДРУЖЕНИЕТО са изцяло изготвени в съгласие с тези на 

БФС (Български Футболен Съюз), респ. Устава на БФС, и при условие членство в БФС , 

СДРУЖЕНИЕТО приема безусловно неговите решения, инстанции и органи на 

управление за по - висшестоящи и приоритетни спрямо тези на СДРУЖЕНИЕТО.  

(2). СДРУЖЕНИЕТО при условие членство в БФС и при така действащия Закон 

за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), се задължава.  

1. Да спазва стриктно Устава на БФС;  

2. Да решава решенията на Конгрса и ИК, на съюзните органи на БФС, както 

и регламентиращите документи и вътрешните актове на БФС; 

3. Да заплаща в определените срокове членските и лицензионните вноски, 

както и отчисленията в определените от закона размери от сумите, реализирани при 

трансфера на футболисти; 

4. Решенията на администриращите органи на БФС СДРУЖЕНИЕТО може 

да обжалва само по установения в нормативните документи ред;  

5. Задължително да участва в съответните първенства и турнири в системата 

на БФС; 

6. Да участва и организира приятелски международни  среши и турнири в 

страната и в чужбина само с разрешение на БФС, който трябва да бъде предварително 

уведомен в едномесечен срок. За приятелски срещи и турнири между български отбори 

този срок е 36 часа.  

“ 

приет с решение на Общото събрание от 

 06.07.2019 г. 

ГЛАВА I: ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7. При участие в първенствата и турнирите в системата на БФС, 

СДРУЖЕНИЕТО безусловно признава на организатора (БФС) , правата за реклама и 

телевизионните им излъчвания при предоставен процент от постъпленията за 

участващите клубове. 

 

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява дейността си под официалното 

наименование: Сдружение с Нестопанска Цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ - 

БАТИН”; 

Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО съкратено може да използва съкратени варианти на 

наименованието си, като например: „ФУТБОЛЕН КЛУБ „ДУНАВ -БАТИН”, „ФК 

„ДУНАВ - БАТИН”; 

Чл. 9. В рекламните си материали или при необходимост СДРУЖЕНИЕТО може 

да използва същите наименования (пълни или съкратени) на английски или на други 

езици, като например: „Football Club „DUNAV - BATIN” или „FС „DUNAV - BATIN”; 

Чл. 10. (1). Наименованието, седалището, адресът, емблемата и отличителните 

белези по изискванията на българското законодателство (и на асоциациите, в които 

членува СДРУЖЕНИЕТО), се поставя върху всички документи, издавани от 

СДРУЖЕНИЕТО; 

(2). Емблемата на СДРУЖЕНИЕТО е приложена към настоящия УСТАВ;  

(3) (изм. - ОС от 11.11.2017г.). При участие в спортни турнири и различни 

видове първенства спортистите ще използват комбинацията между син и бял цвят на 

спортните си облекла за основен екип и комбинацията между бял и черен цвят на 

спортните си облекла за резервен екип. При необходимост, с решение на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дадено състезание или турнир, спортистите могат да 

използват и други цветове - резервни, само за целите на съответното състезание или 

турнир. 

 

Чл. 11. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е с. Батин, обл. Русе, Република 

България; 

Чл. 12. (1). Адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е: с. Батин, ул. „Любен 

Каравелов“ №5; 

(2). Официален стадион на СДРУЖЕНИЕТО е този в село Батин;  

(3). Дата на основаване на клуба е 05.08.2013 г. 

 

Чл. 13. Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са:  

1. Развитие на футбола и футболната култура в България;  

2. Увеличаване броя на занимаващите се с футбол - професионално и 

любителски; 

3. Да обединява усилията на желаещите да се занимават с футбол за 

постигане на високо състезателно майсторство и спортна култура;  

4. Да спомага за популяризиране на футбола и превръщането му в средство 

за физическо и духовно израстване на занимаващите се с футбол, да координира и 

подпомага развитието, практикуването и администрирането му, както и да представя 

членовете си пред държавни органи и обществени организации в страната и чужбина;  

ГЛАВА II: НАИМЕНОВАНИЕ: 

ГЛАВА III: СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: 

ГЛАВА IV: ЦЕЛИ: 
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5. Да възпитава в младите хора любов и познание към футбола, а също към 

физическата култура, хигиена и опазване на здравето;  

6. Да сближава хора с различни професии, интереси, възраст и социална 

ориентация, да спомага бягството от градския стрес и вредните (за живота, здравето и 

духовността) предизвикателства на модерната цивилизация;  

7. Да спомага сближаването на граждани на България и тези на други 

страни, да реализира културен и спортен обмен, да спомага по  - лесното интегриране 

в общия европейски дом, като подържа връзки с клубове и организации от чужбина, 

развиващи сродни по същността си дейности и имащи сродни цели;  

8. Да издига авторитета на футбола и този на СДРУЖЕНИЕТО в село Батин 

и община Борово, в страната и в чужбина, да популяризира успехите му, да стимулира 

възможно най-добрите инициативи и резултати в общината и в страната с цел да се 

издигне по-високо авторитета и интереса към футбола; 

9. Да възпитава у хората от всички възрасти висока култура и да се бори 

срещу всички прояви на хулиганството и лошото възпитание, които се наблюдават по 

време на спортни прояви; 

10. Да създава условия за занимание с футбол на членовете си и на 

заинтересованите покрай тях; 

11. Да създава условия за повишаване на професионализма у футболисти и 

треньори, чрез работа със собствени футболисти, възпитание на младежи и юноши, 

привличане на достойни за СДРУЖЕНИЕТО други футболисти и треньори от други 

футболни клубове от страната и чужбина;  

12. Да работи за превръщането и утвърждаването си като авторитет и достоен 

пример от международна величина;  

13. Да работи и създава условия за отстраняването на всякакви негативните 

явления, петнящи футбола, спорта и футболния клуб;  

14. Да спомага развитието и авторитета на футбола в България, БФС и всички 

останали асоциации, съюзи или организации, които имат сходни цели и средства за 

постигането им с тези на СДРУЖЕНИЕТО; 

Чл. 14. Специфични цели на СДРУЖЕНИЕТО са:  

1. Да стимулира интерес към по-редки, модерни или неспецифични 

разновидности на футбола, които:  

- изискват по – висока концентрация; 

- протичат при по – висока динамика; 

- изискват по – високо спортно майсторство и техника; 

- изисква по – висок интелект и бързина у съзтезателите; 

- изискват по-висока етика у състезателите, другите участници и/или 

публиката; 

- предизвикват по голям интерес или има по-голяма атрактивност. 

2. Да стимулира и спомага под различни форми интереса и развитието на 

различни форми на футбола за жени и футбола за деца и юноши . 

 

 

Чл. 15. (1) При спазване принципите на доброволност, спомоществователство и 

инициативност, СДРУЖЕНИЕТО има за цел да спомогне действащите институции, 

инстанции, съюзи, асоциации, организации и други лица, когато преследват сродни 

цели и използват сродни средства с тези на СДРУЖЕНИЕТО – на место, регионално, 

национално, европейско и международно ниво. 

(2). Общите средства за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО  включват: 

ГЛАВА V:СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
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2.1. Подпомагане спортните занимания на гражданите и организирането им в 

практикуване на физически упражнения и спортни дейности чрез практикуване на 

разлчни разновидности на футбола.  

2.2. Организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно – състезателна 

дейност за практикуване на различни разновидности на футбола.  

2.3. Организиране на спортни съзтезания по различни разновидности на 

футбола. 

2.4. Изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения, спомагащи 

практикуването на различни разновидности на футбола.  

2.5. Извършване на подготовка на съзтезатели, практикуващи различни 

разновидности на футбола. 

2.6. Осъществяване на други дейности, свързани с развитие и насърчаване на 

различни разновидности на футбола. 

(3). Специфичните средства за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО 

включват: 

3.1. Провеждане на учебно – образователни, учебно – възпитателни и 

квалификационни курсове, културно – просветни дейности и научни програми 

провеждани по съответния законов ред и в съответствие  с целите на СДРУЖЕНИЕТО.  

3.2. Изготвяне и реализация на програми и проекти, провеждане и организиране 

на курсове, обучения, семинари, срещи, събеседвания, проучвания, тренировки, 

демонстрации, изложби, концерти, писмени, медийни, публични, рекламни, тематични 

и други прояви, неротиворечащи на обществения и законовия ред, които са способни 

да окажат необходимото въздействие за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО. 

3.3. Организиране и провеждане на състезания и различни видове турнири, в 

квалификации на страната по футбол и други спортове. Олганизиране на регулярни 

спортни и предимно футболни прояви.  

3.4. Организиране и извършване на други стопански или нестопански дейности, 

с цел осигуряване н асдредствата за финансиране на гореописаните мероприятия, 

включително влизане в договорни взаимоотношения с български или чуждестранни 

физически и юридически лица, както и търговци по смисъла на Търговския закон.  

Чл. 16. За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО може да използва и някои 

специфични средства за постигането им: 

1. Членство в БФС и негови асоциации, подразделения, органи ил извена.  

2. Членство в други футболни съюзи, асоциации, техни подразделения, 

органи или звена, доколкото не противоречат на УСТАВА и на текуущото членство на 

СДРУЖЕНИЕТО в такива организации. 

 

 

ЧЛ. 17. СДРУЖЕНИЕТО осъществява общественополезна дейност за развитието на 

футбола. 

 

 

Чл. 18. (1). Предмет на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е осъществяване на дейност в 

обществена полза, изразяваща се в развитието и популяризирането на физическата култура на 

лицата, чрез практикуване на футбол. 

(2). За постигане на целите си, СДРУЖЕНИЕТО осъществява следните дейности в 

обществена полза: 

ГЛАВА VI: ВИД НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

ГЛАВА VII: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
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2.1. Организация н аспортно състезателна и тренировъчна дейност с цел 

популяризиране на футбола и постигане на високо спортно майсторство. 

2.2. Организация на турнири, съзтезания, контролни срещи и други мероприятия между 

футболни отбори, в които СДРУЖЕНИЕТО да участва активно като участник и/или 

организатор – на регионално, държавно или международно ниво. 

2.3. Организиране и участие в различни обучения, курсове и семинари с цел 

повишаване квалификацията на съзтезатели, спортисти, треньори и членове. 

2.4. Провеждане на възпитателна работа сред занимаващите се със футбол, с цел защита 

и развитие а моралните и етични основи на футбола. 

2.5. Организиране и осъществяване на клубна дейност – срещи, семинари, обсъждания, 

турнири, лагери, излети и други подобни мероприятия за любителите на футбола в страната и 

чужбина. 

2.6. Придобиване и предоставяне на съзтезателни права на членове на 

СДРУЖЕНИЕТО, участващи в състезания, както в страната, така и в чужбина, управление и 

упражняване на тези права. 

2.7. Приемане на издателска, рекламна и спонсорска дейност в полза на производители 

и търговци по сисъла на Търговския закон. 

2.8. Участие в обществени, държавни и местни програми и програми на еврпейския 

съюз, които стимулират дейности, съвпадащи с целите и дейностите на СДРУЖЕНИЕТО. 

2.9. Участие във всички възможни подобни мероприятия, организирани от БФС или 

сродни организации, влючително от асоцииации към тях, или техни партньори. 

2.10. Развитие и насърчаване на футбола, като се осигуряват възможности и подходящи 

условия на гражданите да спортуват за здраве и дълголетие. 

2.11. Изграждане и стопанисване на собствена материална база за целите на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

Чл. 19. (1). СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

свързана с основната му дейност, като използва приходите от нея за постигането на 

определените в този УСТАВ цели. 

(2). Допълнителната стопнаска дейност може да бъде в следните направления: 

2.1. Обучение на футболисти и спортно – технически специалисти; 

2.2. Предоставяне, използване и управление на материална и нематериална собственост 

и средства, маркетинг, информационни и консултантски услуги, свързани с предмета на 

дейност на СДРУЖЕНИЕТО. Възмездно осигуряване на материално – техническа база, 

спортно – технически специалисти и други условия за подготовка и възстановяване на 

състезателни отбори в страната и чужбина. 

2.3. Организиране и участие в частни турнири и първеннства. 

Чл. 20. СДРУЖЕНИЕТО е сформирано с нестопанска цел и не разпределя печалба. 

 

Чл. 21. СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок. 

 

Чл. 22. (1). СДРУЖЕНИЕТО изразява волята си и извършва правни действия чрез 

своите органи. 

(2). (изм. с Решение на ОС от 11.11.2017 г.). СДРУЖЕНИЕТО се представлява от 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – 

заедно и поотделно. 

ГЛАВА VIII: СРОК 

ГЛАВА IХ: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
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(3). (изм. с Решение на ОС от 11.11.2017 г.). При отсъствие или невъзможност на 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ – СДРУЖЕНИЕТО се 

представлява от друг член на УРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. 

(4). Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, емблема, както и данни за регистрацията, 

включително данъчен номер и БУЛСТАТ. Подписва се и се подпечатва от 

представляващото го лице. 

 

 

Чл. 23. Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.  

Чл. 24. Членуването в СДРУЖЕНИЕТО може да бъде само индивидуално - на 

физически лица, които са дееспособни граждани, желаещи да допринесат за постигане 

целите на СДРУЖЕНИЕТО, подали молба за членство и заплащащи редовно членски 

внос. 

Чл. 25. Членовете в СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат: 

1. Извънредни - под 16 - годишна възраст. 

2. Редовни - над 16 - годишна възраст. 

3. Почетни - записани в специална книга.  

Чл. 26. При условие членство в БФС, в СДРУЖЕНИЕТО не могат да членуват по 

време на срока на договора си футболисти с неаматьорски статут (със статут на 

професионалисти). Това важи и за всякакви подобни ограничения, които БФС или 

организациите, в които СДРУЖЕНИЕТО  членува и те налагат към членството на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

 

 

Чл. 27. (1). Приемане на нови членове се извършва от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ въз 

основа на писмена молба, подадена до УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, в която кандидатът 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия УСТАВ.  

(2). Кандидати, които са юридически лица, не се приемат за членове в 

СДРУЖЕНИЕТО, молбите им се отказват и се предлага индивидуално членство на 

членовете на управителните им органи.  

(3). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ внася молбата за гласуване на следващото 

заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ след постъпването й, като свиква ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ за целта не по - късно от три месеца след постъпване на молбата.  

(4). Членственото правоотношение възниква от датата на гласуване на ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ за приемане на новия член.  

 

 

Чл. 28. Всеки член има право:  

1. Да участва с право на глас в работата па ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.  

2. Да избира, да бъде избиран и да участва активно в органите На управление на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

3. Да участва активно във всяка от дейностите на СДРУЖЕНИЕТО.  

4. Да бъде информиран за всяка дейност на СДРУЖЕНИЕТО.  

5. Да се ползва от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и от резултатите от 

дейностите му. 

ГЛАВА X. ПРАВА ЗА ЧЛЕНСТВО 

ГЛАВА XI: ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 

ГЛАВА XII: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
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6. Да участва като член или на длъжност в структурите на БФС или на други 

организации, в които СДРУЖЕНИЕТО членува, стига това да не прави членството му 

в СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо.  

Чл. 29. Всеки член е длъжен: 

1 Да работи съзнателно и активно за осъществяване на поставените в УСТАВА 

цели и дейности. 

2. Да Спазва безусловно УСТАВА и произтичащите от него задължения.  

3. Да изпълнява решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и на УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ, разпорежданията на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  и/или на 

другите управляващи органи на СДРУЖЕНИЕТО.  

4. Да съдейства за организационното и финансово укрепване на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

5. Активно да участва в провеждането на всички мероприятия, организирани от 

СДРУЖЕНИЕТО. 

6. (изм. с Решение на ОС от 06.07.2019 г.). Да заплаща в срок членски внос в 

размера, определян ежегодно от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.  В случай, че Общото събрание 

не е определило нов размер на членския внос за следващата календарна година, се 

запазва размера на определения членски внос за текущата календарна година. 

7. Да работи активно за утвърждаваме престижа и авторитета на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

Чл. 30. За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО всеки член отговаря до размера на 

членския си внос. Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.  

Чл. 31. (1). Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица - при смърт, съответно при 

прекратяване на членство.  

(2). Членството в СДРУЖЕНИЕТО се доказва с редовно заверена членска карта 

и/или с представена квитанция за внесена последната изискуема членска вноска в 

СДРУЖЕНИЕТО. 

(3). СДРУЖЕНИЕТО е задължено да води на отчет своите членове и да следи за 

редовно плащане на членския внос. Контролни функции за тази дейност се изпълняват 

от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.  

(4). (Нова, с Решение на ОС от 06.07.2019 г.). Редът и сроковете за внасяне на 

членския внос се уреждат с решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по чл.  29, т. 6 , респ. 

в приет от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – Правилник за вътрешния ред и организацията на 

работа в Сдружението.  

Чл. 32. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските 

права не може да бъде предоставено или делегирано на трето лице.  

 

 

 

Чл. 33. Членството се прекратява при:  

(1). Едностранно волеизявление до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕТО.  

(2). Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на някой член.  

(3). (Изм. с Решение ОС от 06.07.2019  г.). При отпадане поради невнасянето на 

годишния членски ВНОС или установените имуществени вноски. 

(4). При системно неучастие в дейностите на СДРУЖЕНИЕТО.  

(5). При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.  

(6). При изключване поради: 

ГЛАВА XIII: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 
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1. нарушаване на УСТАВА и или други вътрешни писмени правила на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

2. виновно неизпълнение на законови решения на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;  

3. виновно неизпълнение на законови решения на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;  

4. виновно неизпълнение на законово поети от члена задължения към 

СДРУЖЕНИЕТО; 

5. при поведение, което уронва авторитета или престижа на СДРУЖЕНИЕТО или 

неговите членове, и прави по-нататъшното членство несъвместимо;  

6. при изнасяне пред други лица на ноу-хау на СДРУЖЕНИЕТО или на служебна 

информация, която не противоречи на изискванията на българското законодателство.  

Чл.34. (1). Изключването на член от СДРУЖЕНИЕТО става само с решение на 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 

(2). Предложението за разглеждане от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на случая може да 

бъде внесено от: 

1. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ; 

2. 25% или повече от членовете на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.  

Чл.35. (1). (Изм. с Решение ОС от 06.07.2019 г.). Отпадането поради невнасяне 

на установения годишен членски внос или имуществени вноски и системно неучастие 

в дейностите на СДРУЖЕНИЕТО, се констатира с документи - извлечение от 

счетоводните документи, протоколите от заседанията и други.  

(2). Внесените имуществени вноски и членски внос от член, който е прекратил 

членството си, остават собственост на СДРУЖЕНИЕТО.  

 

 

 

Чл. 36. (1) Ръководни органи на СДРУЖЕНИЕТО са:  

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ; 

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС); 

3. (изм. с Решение на ОС от 11.11.2017 г.) ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК - 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ . 

(2). Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.  

(3). Управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО с УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ.  

(4). (изм. с Решение на ОС от 11.11.2017 г.) Представителни функции на 

СДРУЖЕНИЕТО има ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и ЗАМЕСТНИК  - ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, а при 

невъзможността им да ги изпълняват – писмено упълномощен от тях за конкретна 

ситуация член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.  

 

 

Чл. 37. (1). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на управление на 

СДРУЖЕНИЕТО и  се състои от всички негови членове.  

(2). Членовете участват в него само лично.  

(3). Всеки член на ОБЩОТО СББРАНИЕ участва в него с право на един глас, 

независимо от неговия принос, заслуги или констатирани нарушения. 

Чл. 38. (1). Правомощията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ са.  

1. Да изменя и допълва УСТАВА;  

2. Да приема други вътрешни актове на СДРУЖЕНИЕТО;  

3. Да избира и освобождава членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

4. Да приема и изключва членове;  

ГЛАВА XIV: РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

ГЛАВА XV: ОБЩО СЪБРАНИЕ 
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5. Да взема решения относно откриване и закриване на клонове/секции на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

6. Да взема решения за участие в други организации;  

7. Да взема решения за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;  

8. Да приема основните насоки и програма за дейността на  СДРУЖЕНИЕТО; 

9. Да приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;  

10. Да взема ежегодно решения относно вида, размера и срока на внасяне на 

имуществени вноски или членския внос;  

11. Да приема отчета за дейността на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ;  

12. Да определя разпоредителните права и задължения на УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ; 

13. (Изм. с Решение ОС от 06.07.2019 г.). Да определя разпоредителните права 

и задължения на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ; 

14. Да отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които  

противоречат на законите на Р. България, УСТАВА или други вътрешни актове, 

регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;  

15. Да се разпорежда с интелектуалната собственост и ноу-хау на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

16. Да приема символите на СДРУЖЕНИЕТО;  

17. Да избира почетен ПРЕДСЕДАТЕЛ, като знак на признателност.  

(2). Правата по ал.1 т.1. 3.4. 6. 7.9. 10. 11. 12. 14 и 17 по-горе не могат да се 

възлагат на други органи на СДРУЖЕНИЕТО. По т.6 правата се възлагат на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ако другите организации са БФС или негови структури. 

(3). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ възлага своите права по ал. 1 т.2, 5. 8. 10. 13. 15 и 16 

по-горе да се упражняват и от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, като в този случай 

последният е длъжен да информира ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за взетите от него решения 

на следващото заседание. 

(4). Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ са задължителни за останалите органи 

на СДРУЖЕНИЕТО, ако са законосъобразни и съответстват на УСТАВА.  

(5). Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с УСТАВА. 

(6). Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие с 

действащото законодателството, УСТАВА или преходно решение на ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ, могат да бъдат оспорвани пред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, по искане на 

заинтересовани членове на СДРУЖЕНИЕТО или негов орган, отправено в 

едномесечен срок от узнаването им. но не по-късно от една година от датата на вземане 

на решението. 

 

 

Чл. 39. (1). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква и организира от УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ по инициатива на:  

1. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

2. Минимум 25% от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.  

(2). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се провежда в селището, където е седалището на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

(3.) Ако УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ в едномесечен срок не отправи писмена 

покана за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ, когато инициаторът е по ал. 1 т.2 по -горе, 

ГЛАВА XVI: ОБЩО СЪБРАНИЕ. РЕД ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ 
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то се свиква от Съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО, на база писмено искане на 

заинтересованите членове или на натоварено от тях лице.  

(4). Поканата за провеждане на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ трябва да съдържа:  

1. Дневният ред; 

2. Датата и часа; 

3. Мястото на провеждане; 

4. Инициатор или мотиви за провеждането му.  

(5). (изм. с Решение на ОС от 06.07.2019 г.) Поканата за провеждане на Общото 

събрание се обявява в клубният сайт www.dunavbatin.bg и се поставя на мястото за 

обявления на сградата, в която се намира управлението на сдружението  - най – 

малко един месец преди датата на събранието .   

(6). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ провежда редовни заседания един път годишно.  

(7). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е законно и има кворум, ако присъстват повече от 

половината му членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един или два 

часа по-късно на същото място и при съшия дневен ред, и тогава може да се проведе 

колкото и членове да се явят. 

(8). Член на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ няма право на глас при решаване 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 член на управителния им орган, или има права 

да им наложи или да възпрепятства вземането им на решения.  

(9). Едно лице не може да представлява повече от себе си в ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ, като не се допуска упълномощаване на друго лице, дори и с нотариално 

заверено пълномощно, независимо какви причини налагат това.  

(10). Решенията по чл.38 ал. 1 т. 1 и 7 се вземат с мнозинство минимум от 67% от 

присъстващите. 

(11). Всички останали решения се вземате мнозинството (50% + 1 глас) на 

присъстващите. 

(12). Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ не е задължено да ги разглежда и не е задължено да взема решения по тях.  

 

 

 

Чл. 40. (1). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е изпълнителен орган на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

(2). Той управлява дейността  му в изпълнение на УСТАВА и решенията на 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 

(3). Действията на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ могат да бъдат контролирани само 

от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 

(4). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е задължен да търси и осигурява по законен и по 

непротиворечащи на настоящия УСТАВ начини необходимите финансови средства за 

успешно изпълнение 

Чл. 41. (1). (изм. ОС от 11.11.2017г.). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се състои от 

седем физически лица, които са членове на СДРУЖЕНИЕТО.  

(2). (изм. ОС от 11.11.2017г.).  Членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се 

избират за срок от пет години. 

ГЛАВА XVII: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ 

http://www.dunavbatin.bg/
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(3). (изм. ОС от 11.11.2017г.). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ избира 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ от своя състав с изключение на 

председателя, избран при учредяването на сдружението, който се избира от общото 

събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ и ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ представляват 

СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица заедно и поотделно.  

Чл. 42. (1). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ управлява СДРУЖЕНИЕТО съобразно 

правомощията си, в изпълнение на поставените в УСТАВА цели и решенията на 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, като:  

1. Определя обема на представителната власт на неговите членове; 

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;  

3. Разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО, при спазване на 

изискванията на УСТАВА;  

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. Осъществява надзор върху финансовата отчетност;  

8. Изготвя и внася за гласуване проекти за вътрешни актове в ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ; 

9. Определя възнагражденията и договорните условия на наетите лица;  

10. Разпорежда се с финансовите средства;  

11. Упражнява делегираните му права с чл.38 ал.З по -горе; 

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно УСТАВА не 

спадат в правата на друг орган.  

(2). (Нова, с Решение ОС от 06.07.2019  г.) При изпълнение на своите 

задължения, Управителния съвет може да разпределя определени функции и задачи, 

свързани с реда и организацията на работа на Сдружението, да бъдат изпълнявани от 

конкретни членове на Сдружението, като изпълнението на определените им функции 

и задачи, в този случай, става изцяло на доброволни начала.  

(3). (Нова, с Решение ОС от 06.07.2019  г.) Отказът на определените по 

предходната алинея членове, да изпълняват разпределените им функции и задачи, не 

може да бъде самостоятелно основание  за изключването им от Сдружението.    

Чл. 43. (1). (изм. ОС от 11.11.2017г). Заседанията на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

се свикват и ръководят от Председателя и/или от заместник - председател. 

Председателят и/или Заместник – председател е длъжен да свика заседание  на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ в едноседмичен срок след искане на всеки един от 

членовете му. Ако Председателят или заместник-председател не свика заседание в 

седмичен срок, то може да се свика и проведе в двуседмичен срок от останалите 

членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. При отсъствие на Председателя или на 

Заместник-председателите заседанието се води от определен член на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, избран от присъстващите.  

(2). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ може да взема решения, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината негови членове. 

(3). Присъстващ в УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се счита също негов член, с когото 

има двустранна 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 председателстващия заседанието.  
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(4). Всички решения на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, включително по чл.  42 ал. 11 

по - горе, се вземат с мнозинство от присъстващите членове на УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ. 

(5). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ може да вземе решенията по чл. 14 ал. 2 и чл. 31 

т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ само с мнозинство от всичките си членове.  

(6). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ може да вземе решение и без да провежда 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения от всички членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. Съответното решение 

влиза в сила от датата на подписване на протокола.  

 

 

Чл. 44. (1). СДРУЖЕНИЕТО има свое имущество и бюджет, собствена финансова 

и счетоводна дейност, както и банкови сметки.  

(2). Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от:  

1. Право на собственост върху недвижими и движими вещи, ограничени вещни 

права, парични средства, ценни книжа, права върху акции и др.  

2 (изм. с Решение на ОС от 06.07.2019 г.) Право върху интелектуална собственост, 

ноу-хау и други имуществени и неимуществени права, които законодателството на Р. 

България допуска да бъдат собственост на юридическо лице с нестопанска цел.  

Чл. 45. (1). Приходите на СДРУЖЕНИЕТО се формират от:  

1. Внесените членски или имуществени вноски, допълнителни вноски от 

членовете на СДРУЖЕНИЕТО;  

2. Средства и имущество, предоставени от дарения, завещания, спонсорство от 

български и чуждестранни физически или юридически лица, организации, подкрепящи 

дейността на СДРУЖЕНИЕТО;  

3 (изм. с Решение на ОС от 06.07.2019 г.) Държавни или други обществени 

субсидии, финансиране по международни програми  и други видове финансирания, 

предоставени по установения от закона ред ; 

4 Приходи от дейностите на СДРУЖЕНИЕТО, включително от допълнителните 

стопански дейности. 

(2). Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО може да се формира в целеви фондове, 

образувани с решение на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, който урежда реда и начина за 

тяхното ползване. 

(3). Финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО се набират от:  

1. Приходи от футболни състезания, рекламна дейност и други свързани с тях.  

2. Трансфери на състезатели и треньори в страната и чужбина, като се спазват 

регламентите за това на БФС и организациите, в които СДРУЖЕНИЕТО членува.  

3. (изм. с Решение на ОС от 06.07.2019 г.) Целеви средства от държавния бюджет, 

фирми, фондове, фондации и други видове субсидии и финансирания. 

4. Такси от детско-юношеската школа, такси за ползване на имущество на 

СДРУЖЕНИЕТО, други видове такси, вноски и наеми.  

5. Друга дейност, разрешена от действащото законодателство на Р. България.  

(4). Дарения и завещания в полза на СДРУЖЕНИЕТО се правят съобразно 

действащото законодателство на Р. България, като:  

1. За направените дарения и завещания се води специална книга в 

СДРУЖЕНИЕТО. 

2. От СДРУЖЕНИЕТО се издават съответните дарителски свидетелства.  

ГЛАВА XVIII: ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 
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3. Дареното и завещаното имущество се управлява от СДРУЖЕНИЕТО съобразно 

волята на дарителя или завещателя за постигане целите и задачите си, в съответствие 

с УСТАВА на СДРУЖЕНИЕТО.  

4. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ приема дарения и завещания само ако: 

- дарителите/завещателите сами по себе си или чрез предоставянето на средствата 

или чрез произхода на тези средства не биха уронили авторитета и престижа на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

- посочените в даренията или завещанията мотиви и цели съвпадат с тези от 

УСТАВА на СДРУЖЕНИЕТО.  

(5). Разпореждане и управление на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се извършва 

от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ в съответствие с действащото законодателство на Р. 

България и настоящия УСТАВ, по начин осигуряваш максимални приходи за 

финансиране на дейността му.  

(6). За имуществото и финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО се води 

отчетност съгласно действащото законодателство на Р. България.  

(7). Средствата и имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се ползват само за цели и  по 

начин, съответстващ на този УСТАВ и действащото законодателство.  

Чл. 46. Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се съставя от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и се утвърждава от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ всяка година, 

не по-късно от 31 януари. При необходимост, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ осъществява 

актуализация на бюджета.  

 

 

 

Чл. 47. (1). Разходването на средствата на СДРУЖЕНИЕТО става по ПРАВИЛА, 

приложени към настоящия УСТАВ.  

(2). СДРУЖЕНИЕТО може безвъзмездно да разходва имуществото си и да 

осъществява дейностите, насочени за постигане на целите му. За безвъзмездното 

разходване на имуществото, е необходимо мотивирано решение, взето от ОБЩОТО 

СЪБРАНИЕ с мнозинство поне от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:  

1. Лица от състава на органите на СДРУЖЕНИЕТО и техните съпрузи, роднините 

им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 

сватовство - до втора степен включително;  

2. Лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата 

на вземане на решението;  

3. Юридически лица, финансирали СДРУЖЕНИЕТО до три години преди датата 

на вземане на решение;  

4 Юридически лица, в които посочените лица по т. 1 и 2 са управители или могат 

да наложат или възпрепятстват вземането на решения.  

Чл. 48. СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по предходния член 

- ал.2. 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 с нестопанска цел, или са сключени при общи 

условия, публично обявени.  

Чл. 49. СДРУЖЕНИЕТО е отделно юридическо лице от членовете си и отговаря 

за задълженията си със своето имущество. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО отговарят 

пред кредиторите само до размера на посоченият в УСТАВА членски внос.  

ГЛАВА ХIX: РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 
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Чл. 50. СДРУЖЕНИЕТО е длъжно поне веднъж в годината да осигурява 

извършването на проверка на дейността си от счетоводител, според изискванията на 

ЗЮЛНЦ. 

Чл. 51. СДРУЖЕНИЕТО е длъжно да води книга за протоколите от заседанията, 

които се подписват от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и Секретар, и същите отговарят за верността 

на съдържанието им. 

Чл. 52. (1). СДРУЖЕНИЕТО изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, 

който съдържа данни относно: 

1. Съществените дейности. изразходваните за тях средства, връзката им с целите 

и програмите на СДРУЖЕНИЕТО и постигнатите резултати от тези дейности;  

2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства;  

3. Финансовите резултати. 

(2). Докладът но ал. 1 е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за 

мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикуват в БЮЛЕТИНА на 

централния регистър. 

 

 

Чл. 53. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:  

1. С решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;  

2. В случаите на чл. 13 ал. 1 т.3 от ЗЮЛНЦ и действащото българско 

законодателство. 

 

 

Чл. 54. СДРУЖЕНИЕТО с нестопанска цел не може да се преобразува в 

юридическо лице със стопанска цел, съобразно нормативните изисквания на 

действащото българско законодателство.  

Чл. 55. Когато СДРУЖЕНИЕТО прекрати дейността си, се провежда процедура 

по ликвидация. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ назначава ликвидатор, който е длъжен по 

възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е 

невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото 

имущество. 

Чл. 56. При ликвидация, имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е 

начин на: 

1. Учредителите, на настоящите и бившите членове;  

2. Лицата, били в състава на органите му и службите му;  

3. Ликвидатори, 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 лицата по т. 1-5 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения.  

Чл. 57. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на подобно юридическо лице с нестопанска цел, имащо 

подобни цели и практикуващо подобни дейности.  

Чл. 58. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на чл.56 по -горе, то се 

предава на Общината, в която е седалището на прекратеното СДРУЖЕНИЕ. Общината 

ГЛАВА ХX: ПРЕКРАТЯВАНЕ 

ГЛАВА ХXI: ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
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е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите 

на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.  

 

 

§.1. За нерегламентираните в този УСТАВ отношения се прилага Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и другите действащи нормативни 

актове на Р. България. 

§. 2. Печатът на СДРУЖЕНИЕТО с кръгъл.  

§. 3. СДРУЖЕНИЕТО на основание ЗЮЛНЦ се писва в регистъра на Русенски 

Окръжен Съд и Регистъра на Сдруженията с Нестопанска Цел към Министерството на 

Правосъдието. 

§. 4. Настоящият УСТАВ е съобразен и изготвен със ЗЮЛНЦ, Закона за 

Физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Устава и Устройствения Правилник на 

БФС, Ръководството за Национално Клубно Лицензиране и свързаните с тях законови 

изисквания и други документи.  

Настоящият УСТАВ с приет на ОБЩО СЪБРАНИЕ на учредителите, състояло се 

на 05.08.2013 г. и е изменян с Решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 11.11.2017  г. и 

Решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ от 06.07.2019 г.  

 

 

ГЛАВА ХXII: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 


