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У С Т А В
 

НА „БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
ПО АВТОМОДЕЛНИ СПОРТОВЕ“

 
 
         ГЛАВА І
         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
         Чл. 1. „Българската федерация по автомоделни спортове” е спортна организация и
доброволно сдружение на спортни клубове, по-нататък в устава: /Сдружението/.
 
         Чл. 2. Наименованието на сдружението е „Българска федерация по автомоделни
спортове”.
 
         Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. Враца,
ул.“Лукашов“№8.
 
         Чл. 4. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на
Врачанския окръжен съд и в Централния регистър на Министерството на правосъдието.
 
         Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.
 
         Чл. 6. (1) Сдружението има емблема, която се поставя върху документите на
сдружението и спортните екипи, както и върху рекламни материали.
         (2) Сдружението има печат, който се съхранява от председателя на Управителния съвет.
 
         Чл. 7. (1) Сдружението може да бъде прекратено при условията и по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
 
 
         ГЛАВА ІІ
         ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
         Чл. 8. Сдружението осъществява дейност за развитие и утвърждаване на физическата
култура и спорта и има за цел:
         1. да координира развитието, практикуването и администрирането на автомоделните
спортове на територията на страната и чужбина;
         2.    да издига авторитета на автомоделизма в страната и чужбина;
         3. да съдейства за укрепване здравето на членовете си, за усъвършенстване на
физическите, интелектуалните и психическите им възможности и разширяване на
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техническите им познания в областта на автомоделните спортове;
         4.  да отстоява спортните, творческите и социалните интереси на членовете си пред
държавата и обществото;
         5. да насърчава към висока спортна етика, солидарност и взаимопомощ при
практикуването на автомоделните спортове.
 
         Чл. 9. (1) За изпълнение на целите си сдружението изпълнява следните основни задачи:

1. организира спортно-състезателната дейност;
2. осъществява контакти и сътрудничество със сродни организации в страната и
чужбина, като може да членува в тях;
3. организира конференции, семинари, събрания, спортни прояви и демонстрации;
4. приема резолюции, апели, обръщения и декларации;
5. оказва експертна помощ, провежда обучение, организира курсове и предоставя
консултации и специалисти.
(2) За изпълнение на целите си сдружението може да изпълнява и други задачи в

съответствие с този устав и със закона.
 
 
ГЛАВА ІІІ
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. СТРУКТУРА. ЧЛЕНСТВО.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
 
Чл. 10. Основните принципи, въз основа на които сдружението осъществява дейността

си, са:
1. доброволност на членството;
2. право на членовете да избират и да бъдат избирани в органите на управление;
3. изборност и отчетност на органите на управление;
4. организираност и плановост.
 
Чл. 11. (1) Структурата на сдружението е изградена от:
1.     членове съгласно чл. 1;
2.     секции;
 (2) Членовете на сдружението доброволно участват в секции, съобразно интересите си.

Броят и наименованието на секциите се предлагат от Управителния съвет и се утвърждават
от Общото събрание.

 
Чл. 12. (1) Дейността на секциите се организира от председатели, които са членове на

Управителния съвет.
 (2) Секциите планират и осъществяват дейността си съобразно целите на сдружението.
 
Чл. 13. (1) Членството на учредителите на сдружението възниква по право с неговата

регистрация.
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(2) Нови членове се приемат с решение на Общото събрание въз основа на мотивирано
заявление.

(3) При възникване на членството клубът заплаща встъпителна вноска, в размер,
определен от Общото събрание, която не се възстановява.

(4) Членовете на сдружението декларират, че приемат неговия устав и цели.
(5) Членовете на сдружението заплащат членски внос.
 
Чл. 14. (1) Членството в сдружението се прекратява:
1.     при прекратяването на сдружението;
2.     при прекратяване на юридическото лице на спортния клуб;
3.     с доброволно напускане чрез подаване на заявление;
4.     при изключване.
(2) Изключване на член се извършва с решение на Общото събрание в следните случаи:
1. при системно неучастие в дейността на сдружението, неизпълнение на решения на

Общото събрание или неплащане на членски внос;
2. уронване на престижа на сдружението или други тежки нарушения на устава.
(3) Членството в сдружението се прекратява след уреждане на финансовите и

имуществените отношения, като внесен членски внос не се възстановява.
(4) Членството в сдружението не се прехвърля върху правоприемници на членовете.
 
Чл. 15. (1) Членовете на сдружението имат следните права:
1.     да избират и да бъдат избирани в органите на управление;
2.     да вземат участие в дейността на сдружението и да ползват имуществото му;
3.     да получават информация за дейността на сдружението;
4.     да правят предложения и да поставят въпроси пред Общото събрание и

Управителния съвет, както и да изискват от тях отчет за изпълнението на решенията.
(2) Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на управление на

сдружението;
2. да работят активно за осъществяване на целите и задачите на сдружението и да

участват в проявите му;
3. да заплащат редовно членския си внос.

 
ГЛАВА ІV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 16. (1) Органите на управление на сдружението са:
1.     Общо събрание;
2.     Управителен съвет.
Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на управление на сдружението.
(2) Общото събрание се състои от по един представител на всички членове.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на управление и
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за членовете на сдружението.
 
Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква, провежда заседанията си и взема решения при

условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други актове;
3. приема и изключва членове;
4. определя броя и избира членовете на Управителния съвет;
5. избира председател на Управителния съвет;
6. избира ръководителите на направления;
7. утвърждава броя и наименованието на секциите и техните председатели;
8. определя размера на встъпителната вноска и на членския внос;
9. приема бюджета на сдружението и отчета за изпълнението му;
10. утвърждава емблемата и печата и удостоверителните и отличителните знаци на

сдружението;
11. приема планове, програми и други ръководни документи и отчетите за тяхното

изпълнение;
12. приема други решения съгласно Устава и закона.
(3) За заседанията се водят протоколи в протоколна книга.
 
Чл. 19. (1) Управителният съвет е оперативен орган на сдружението, който ръководи

дейността му между заседанията на Общото събрание.
(2) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове и се състои от председател,

един заместник председател и членове, включително председателите на секции.
 (3) Членовете на Управителния съвет се избират с мандат от 1 година.
(4) По важни причини Общото събрание може да прекрати мандата на член на

Управителния съвет, като в този случай избира нов член.
 
Чл. 20. (1) Управителният съвет планира и провежда дейността си съобразно решенията

на Общото събрание и отчита изпълнението й пред него.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и провеждат при условията и по реда

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 (3) Решенията на Управителния съвет са задължителни за всички членове на

сдружението.
 
Чл. 21. (1) Председателят на Управителния съвет:
1.     организира и ръководи дейността му;
2.     представлява Управителния съвет и подписва необходимите документи;
3. представлява сдружението съгласно Устава или по негово решение.
(2) Заместник-председателя на Управителния съвет:
1. подпомага председателя и изпълняват възложени от него функции;
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2 .подпомага и наблюдава дейността на председателите на секции.
(3) Председателите на секции:
1. организират и ръководят дейността на секцията;
2. подпомагат членовете при организирането и провеждането на дейностите, свързани с

вътрешния спортен календар;
3. подпомагат състезателите на БФАМС за участие в състезания и други международни

прояви.
 

 
         ГЛАВА V
         ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
 
         Чл. 22. (1) Сдружението може да притежава имущество за осъществяване на дейността
си.

(2) Имуществото се придобива, съхранява и използва с решение на Общото събрание
съгласно закона.

(3) Оперативното управление на имуществото се осъществява от Управителния съвет.
 
         Чл. 23. (1) Сдружението формира приходите си:

1.     от встъпителни вноски и от членски внос на членовете си;
2.     от дарения и други постъпление съгласно закона.

(2) Финансовите средства се изразходват за осъществяване на дейността на
сдружението с решение на Управителния съвет.

(3) Сдружението има банкова сметка, с която се оперира от Управителния съвет по ред,
определен от Общото събрание.

 
Чл. 24. (1) В началото на всяка календарна година Управителният съвет възлага

изготвяне на  счетоводен отчет за предходната година при условията на Закона за
счетоводството.

 
 
 
Уставът е приет на заседание на Общото събрание, проведено на 14.03.2015 г.
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