
 

УСТАВ 
НА 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ 
 

 
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1. Този устав е върховният вътрешен нормативен акт, уреждащ целите, 

устройството, управлението, дейността и прекратяването на национално спортно 

сдружение за развитие на спорта за учащи.   

 Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ 

ЗА УЧАЩИ”, съкратено “БАСУ”. То се изписва на български език и може да бъде 

допълнително изписано на латиница или чужд език. 

 (2) БАСУ е самостоятелно юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, 

осъществяващо дейността си в съответствие с законодателството на Република България, 

ратифицираните от нея международни норми и при спазване на принципите на 

доброволност, изборност и самоуправление в рамките на закона. 

 (3) БАСУ осъществява дейността си в обществена полза по смисъла на ал. 1, от чл. 

2 на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

(4) БАСУ е носител на всички права и задължения, които не са свързани с 

естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. 

 Чл.3. БАСУ се учредява за неопределен срок. 

 Чл.4.(1) Седалището на БАСУ е в Република България, град София. 

 (2) Адресът на управление е гр. София -1040, район Средец, бул. “Васил Левски” 

№ 75. 

 Чл.5.(1) БАСУ притежава печат, марка, образец, бланка, емблема, знак, значка и 

знаме.  

 (2) Символите и знаците на БАСУ са негова изключителна собственост. 

 

 ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТ 

 Чл.6./измен./ Целта на общественополезната дейност на БАСУ, като национална 

асоциация, е да координира съхранението, утвърждаването и развитието на спорта за 

учащи, като част от националния спорт в страната,да развива младежки дейности,както и 

да представлява своите членове и да взаимодейства с държавните органи, вътрешните и 

международни организации. 

  

 СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 Чл.7. Средствата за постигане на целта са: 

1. /измен/изготвяне, осъществяване, осигуряване и участие в програми за развитието 

на спорта за учащи и младежки дейности; 

2. /измен/изготвяне и осъществяване на проекти за развитието на спорта за учащи и 

за дейности сред младежите; 

3. координация и подпомагане провеждането на учебно-тренировъчния и спортно- 

състезателен процес за учащи; 

4. организиране на спорта за учащи на национално ниво и изграждане на 

организационно-административна и спортно-техническа уредба; 

5. администриране, свързано с регламентацията на спорта за учащи на територията 

на страната, съобразено с международно утвърдените правила; 

6. определяне на изисквания към подготовката и квалификацията на специалисти в 

областта на спорта за учащи; 

7. организиране и провеждане на школи, семинари, лагери, курсове и други форми 

за повишаване на квалификацията на спортните специалисти и съдии; 
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8. приемане на правила и осъществяване на правосъдие и арбитраж в 

съответствие с чл. 19. ал. 1,  т. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта; 

9. притежаване на права за телевизионно и радио разпространение на спортни 

състезания; 

10. изграждане, управление и ползване на обекти и съоръжения от спортната 

инфраструктура; 

11. санкциониране на състезатели и длъжностни лица допуснали употреба на 

забранени медикаменти и допингови методи в тренировъчната и спортно-състезателната 

дейност. 

12. /нова/извършва социални услуги в областта на спорта и младежките дейности. 

 Чл.8. Предметът на дейност е: 

1. координация и подпомагане на дейността на спортни федерации и клубове за 

практикуване и развитие на спорта за учащи; 

2. взаимодействие с държавните органи и администрация, както и с гражданските 

организации при формиране и осъществяване на националната спортна политика;  

3. членство и взаимодействие с международни федерации и представляване на 

страната пред тях. 

4. изграждане на своя структура в съответствие с териториалното деление на 

страната; 

5. създаване на условия на своите членове за взаимодействие с трети лица в 

областта на спорта;.  

6. подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на учащите; 

7. откриване и развитие на спортни таланти сред учащите; 

8. отстояване на общите права на своите членове пред централните и местни 

държавни органи и държавна администрация, сродни български, чуждестранни и 

международни спортни организации, както и пред други институции; 

 Чл.9.(1) БАСУ може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е 

свързана с предмета на основната дейност, като използва прихода за постигане на 

определените в този устав цели. 

  (2) Предметът на стопанската дейност е: търговия със стоки и извършване на 

услуги; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, 

преводаческа, имресарска, изложбена, маркетингова, транспортна, издателска, изложби и 

всички други стопански дейности свързани със спорта и са разрешени от закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 (3) Стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със 

законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. 

 (4) БАСУ не разпределя печалба. 

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 Чл.10.(1) БАСУ изразява волята си и извършва правни действия чрез своите 

органи. БАСУ се представлява от управителния съвет. Еднолично БАСУ се представлява 

от председателя и заместник-председателя заедно и поотделно. 

 (2) По съдебни спорове между БАСУ и управителния съвет, съответно членове на 

управителния съвет, БАСУ може да се представлява и от избрани от общото събрание 

едно или няколко лица. 

  (3) Всяко писмено изявление от името на БАСУ трябва да съдържа наименование, 

седалище, адрес, както и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер. 

 

 ЧЛЕНСТВО 

 Чл.11.(1) Членството в БАСУ е доброволно, без ограничения по отношение на 

расова, етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност. 

 (2) Членове на БАСУ са спортни клубове и спортни федерации, развиващи спорта 

за учащи, които: 

 1. признават устава и нормативните актове на БАСУ; 



 3 

 2. внесли са членски внос или имуществени вноски; 

 3. приети са от общото събрание или овластен от него друг орган. Това изискване 

не се прилага към учредителите. Те са членове с акта на учредяване. 

 Чл.12. Кандидатите за членство подават: 

 1. молба до управителния съвет; 

 2. решение на компетентния орган поискал членство в БАСУ; 

 3. декларация за приемане на устава и нормативните актове на БАСУ; 

 4. документ за внесен членски внос или имуществени вноски; 

 5. копие от съдебната им регистрация или съдебно удостоверение; 

 6. копие от действащият им устав; 

 7. списък на представляващите ги лица и служители, както и средства за контакт. 

 Чл.13. Решението за отказ на овластения от общото събрание орган за приемане на 

нов член се обжалва чрез управителния съвет пред общото събрание. Управителният 

съвет, след получаване на жалбата е длъжен да я включи в първото следващо общо 

събрание и да покани жалбоподателя на него. 

  

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 Чл.14. Всеки член има право: 

1. да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата 

дейност. 

2. да предлага кандидати, да избира и негови кандидати да бъдат избиран в 

ръководните органи; 

3. да изказва становище и да гласува при вземане на решения; 

4. да участвува в реализирането на решенията; 

5. да поставя предварително за включване в дневния ред на заседанията на въпроси 

от компетенцията на общото събрание; 

6. да иска информация от органите на БАСУ за неизпълнение на решения на 

общото събрание, както и по въпроси засягащи интереси на БАСУ или отделни негови 

членове; 

7. да иска отмяна на незаконосъобразни и нецелесъобразни актове на органите на 

БАСУ; 

8. да се ползва от имуществото на БАСУ и от резултатите от дейността на по ред, 

определен от управителния съвет в съответствие с разпоредбите на този устав; 

9. да напуска БАСУ;  

 Чл.15. Всеки член е длъжен: 

 1. да спазва устава и нормативните актове на БАСУ; 

 2. да изпълнява решенията на общото събрание; 

 3. да плаща членски внос или прави имуществени вноски в определения срок и 

размер; 

 4. да способства за постигане целите на БАСУ; 

 5. да не уврежда интересите на БАСУ и да не уронва неговия престиж; 

 Чл.16. За задълженията на БАСУ членът отговаря до размера на членския внос или 

имуществените вноски. Членът, като юридическо лице, не отговаря за задълженията на 

сдружението. Внесеното имущество и членски внос от прекратилия членството си, 

остават в собственост на БАСУ. 

 Чл.17.(1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.  

 (2) Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права 

може да бъде предоставено другиму след предварително съгласие на управителния съвет. 

  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 Чл.18. Членството се прекратява при: 

 1. едностранно напускане след декларирано до управителния съвет желание;  

 2. прекратяване дейността на члена; 
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 3. отпадане поради невнасяне на членски внос или установените имуществени 

вноски и системно неучастие в дейността на БАСУ.  

 4. прекратяване на БАСУ; 

 5. изключване при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо 

за: 

 а) нарушения на устава и нормативните актове на БАСУ; 

 б) съществени нарушения на нормативните актове, действащи в страната. 

 в) виновно неизпълнение на решенията на общото събрание и поети от члена 

задължения към БАСУ;   

 г) простъпки, уронващи престижа на БАСУ и неговите членове; 

 д) членство в организации имащи цели, средства и дейност противоречащи на 

установените в този устав; 

 Чл.19 (1) Изключването става с решение на управителния съвет.  

 (2) По жалба на изключения член, общото събрание може да отмени решението на 

управителния съвет.   

 Чл.20. Изключен член може да кандидатства отново за членство след изтичане на 

една година от датата на изключване.  

 Чл.21. Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и 

системно неучастие в дейността се констатира с документи - извлечение от счетоводните 

документи, протоколите от заседанията на общото събрание и управителния съвет. 

 Чл.22. При неспазване на задълженията, произтичащи от действащия нормативен 

режим, устава, другите нормативни и индивидуални актове на БАСУ, се налагат следните 

наказания на членовете и техните треньори, състезатели, съдии, мениджъри и други 

специалисти: 

 1. предупреждение; 

 2. глоба; 

 3. лишаване от права, включително организаторски и домакинство; 

 4. изключване. 

 

 УСТРОЙСТВО 

 Чл.23. Органи на управление са: 

 1. общо събрание; 

 2. управителен съвет; 

 3. председател и заместник-председател.  

 Чл. 24. (1)Администрацията се състои от: 

 1. секретар и при необходимост административно звено. 

2. комисии към управителния съвет по обособени видове дейност.  

(2) Управителният съвет може да създава други помощни органи, като част от 

администрацията. 

 

 ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.25.(1) Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на 

БАСУ.  

(2) Всеки член участват в работата на общото събрание чрез свой представител.  

 Чл.26.(1) Правомощията на общото събрание са: 

1. приема, изменя и допълва устава; 

2. определя броя на членовете на управителния съвет в съответствие с този устав; 

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 

 4. взема решение за прекратяването, преобразуването, отделянето, разделянето, 

сливането или вливането в друго сдружение. Решението поражда последици в случай, че 

в него се съдържат разпоредби, регламентиращи последиците от промяната; 

 5. приема стратегията и определя основните насоки на дейността; 

 6. приема бюджета; 

 7. приема отчетния доклад и финансовия отчет на управителния съвет; 
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 8. освобождава от отговорност лица от състава на управленските органи; 

 9. избира почетен председател, като акт на признателност; 

 10. определя размера на разпоредителните права на председателя и управителния 

съвет; 

 11. разпорежда се с интелектуалната собственост на БАСУ; 

 12. приема символите на БАСУ и определя защита на интелектуалната 

собственост; 

 13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БАСУ или не са 

целесъобразни; 

 (2) Общото събрание възлага неговите права по чл. 25, ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 8 и 10 от 

ЗЮЛНЦ да се упражняват и от управителният съвет. В този случай управителният съвет 

информира общото събрание за взетите решения на първото следващо заседание.  

 (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

  (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с този устав. 

  (5) Решенията на органите на БАСУ, които са взети в противоречие със закона, 

устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред 

общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов 

орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от 

датата на вземане на решението. 

  (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на 

сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в 

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

на решението. 

 

 СВИКВАНЕ 

 Чл.27.(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет:  

 1. по решение на управителния съвет; 

 2. по искане на една трета от членовете; 

 (2) Ако в случаите на т. 2 управителният съвет в двуседмичен срок не отправи 

писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 

БАСУ по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

 (3) В случаите на т. 2 инициаторът прилага мотиви и дневен ред. 

 Чл.28.(1) Общото събрание се свиква с писмена покана най-малко един месец 

преди насрочения ден. 

 (2) Поканата съдържа дата , час, място, дневен ред, по чия инициатива то се 

свиква. При възможност към нея се прилагат основните писмени материали. 

 (3)/измен/ Поканата се публикува на официалната страница на сдружението и се 

поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БАСУ, 

най-малко един месец преди насрочената дата. 

 Чл.29.(1) Общото събрание провежда редовни заседания един път годишно.  

 (2) Извънредни заседания се провеждат между редовните. 

 Чл.30. Заседанията на общото събрание се ръководят от председателя. По искане 

на член, общото събрание гласува заседанието да се ръководи от друг член. 

 

 КВОРУМ 

 Чл.31. Общото събрание е законно, ако присъстват представители на повече от 

половината негови 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. 
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 ГЛАСУВАНЕ 

  Чл.32.(1) 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: 

  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 управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

 (3) Всеки участник в общото събрание представлява само едно юридическо лице. 

Преупълномощаване не се допуска. 

 

 ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

  Чл.33.(1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - 50% 

+ 1 от присъстващите. 

  (2) Решения по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство не по-малко 2/3 от 

присъстващите. 

  (3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може 

да се вземат решения. 

 Чл.34. Общото събрание решава начина на гласуване. 

  

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 Чл.35. Управителният съвет е изпълнителен орган и управлява дейността на БАСУ 

в изпълнение на устава и решенията на общото събрание. 

  Чл.36.(1) Управителният съвет се състои от най-малко три лица, посочени от 

членовете на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет 

години. 

 (2) Мандатът на управителния съвет се прекратява: 

 1. с изтичане на мандата. До избиране на нов, стария управителен съвет 

продължава да изпълнява функциите си. 

 2. предсрочно, с решение на общото събрание. 

 3. при намаляване на членовете му под 50 % + 1 от целия състав. В този случай се 

свиква общото събрание в възможно най-кратък срок. 

 (3) Председателят на БАСУ е член и председател на управителния съвет. 

 

 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

  Чл.37. Управителният съвет управлява БАСУ в изпълнение на законите, устава и 

решенията на общото събрание като: 

  1. представлява БАСУ, както и определя обема на представителната власт на 

отделни членове в рамките на устава и мандата определен от общото събрание; 

  2. свиква общото събрание и осигурява изпълнението на решенията му; 

  3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 

устава; 

  4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БАСУ; 

  6. определя реда и организира извършването на дейността на БАСУ, включително 

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

  7. определя адреса на сдружението; 

 8. осъществява надзор върху финансовата отчетност; 

 9. избира от своя състав председател, и заместник-председател на БАСУ и 

разпределя работата между членовете си; 

 10. изготвя и внася проекти за актове на общото събрание; 

 11. приема нормативни актове на БАСУ рамките на закона и този устав; 

 12. приема и изключва членове; 
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 13. определя индивидуалното възнаграждение и договорните условия на наетите 

лица; 

 14. определя вида, размера, дължимостта и сроковете за внасяне на членския внос, 

разпорежда се със финансовите средства; 

 15. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

 16. взема решение за участие в други организации; 

 17. формира специализирани и целеви фондове; 

 18. определя броя на платените служители и размера на средствата за 

възнаграждение;  

 19. определя правата, задълженията и отговорностите на комисии (съвети) по 

обособени видове дейност, на секретаря и служителите в административно звено към 

него; 

 20. определя условията за предоставяне на организаторски права относно 

вътрешни и международни прояви на територията на страната; 

 21. определя реда и се разпорежда с рекламните и разпространителки права при 

условията на чл. 5 от Закона за радио и телевизия (ЗРТ) - излъчвани с продължителност 

повече от 3 минути; 

 22. удостоява със звания и награди, както и налага наказанията предвидени в този 

устав; 

 23. упражнява възложените с чл. 26, ал. 2 права; 

 24. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган. 

 Чл.38. Членове на управителния съвет гласували “за” носят солидарна отговорност 

за приетите от тях решения.  

 

 ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл.39. Управителният съвет определя реда на своите заседания най-малко веднъж 

на четири месеца. 

  Чл.40.(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от 

председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет 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 определен от управителния съвет присъстващ негов член. 

  (2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

  (3) 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 председателстващия заседанието. 

  (4) Решенията се вземат срещу подпис с мнозинство от присъстващите, а 

решенията по чл. 37, т. 3 и 6, и чл. 52, ал. 2 - с мнозинство от всички членове. 

 (5) 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. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл.41. Председателят ръководи и организира дейността на БАСУ в изпълнение 

решенията на общото събрание и управителния съвет. 

 (3) Председателят и заместник-председателят се избират от управителния съвет за 

срок от 5 години. Мандатът на председателя и заместник-председателя съвпада с мандата 

на управителния съвет. 

 (3) Председателят е отговорен разпоредител с бюджета. 

 (4) Председателят се отчита пред общото събрание и управителния съвет. 
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 (5)Председателят определя кой ще оформя и подписва официалната 

кореспонденция и документация на БАСУ. 

 (6) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-

председателя.  

 

 КНИГИ 

 Чл.42. Заседанията на колективните органи се протоколират и се води книги за 

протоколите. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило 

протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

 Чл.43. Освен книгите по предходния текст, дейността на БАСУ се документира в 

книги за: членовете, решенията и вътрешните нормативни актове.Управителният съвет 

може да вземе решение да се водят и други книги и архиви.  

 Чл.44. Веднъж годишно от управителния съвет се изготвя доклад за дейността на 

БАСУ, който съдържа данни относно: 

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

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 

3. вида, размера, стойностите, и целите на получените и предоставени дарения, 

както и данни за дарителите; 

4. финансовия резултат; 

Чл.45. Докладът за дейността и финансовия отчет са публични и се предоставят на 

хартиен и електронен носител. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, 

времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина и интернет страницата 

на Централния регистър. 

 

 ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО  

 Чл.46. БАСУ има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна 

дейност, както и банкови сметки в лева и валута. 

 Чл.47. Имуществото се състои от право на собственост върху движими и 

недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие 

и права върху интелектуална собственост. 

 Чл.48. Приходите се набират в съответствие с чл. 62, ал. 1 от Закона за 

физическото възпитание и спорта от: 

 1. членски внос или имуществени вноски; 

 2. дарения и завещания; 

 3. субсидии; 

 4. приходи от спортни прояви;  

 5. такси, включително за участие и трансфер на състезатели 

3. спонсорство; 

4. средства от държавата и общините;   

 7. приходи от управление на собствено имущество; 

 8. радио, телевизионни и други права на разпространение  

 9. лихви; 

 10. други приходи на спортни организации, предвидени в специалния текст чл. 62, 

ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

 Чл.49. Финансовата година е календарна. 

 

 РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

Чл.50.(1) БАСУ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав. 

  (2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършват в 

зависимост от целта и финансовите възможности на съгласно обявения ред и правилата за 
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осъществяване на дейността приети от управителния съвет. Информацията за реда, по 

който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в Централния регистър. 

  (3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано 

решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови 

членове, когато е в полза на: 

  1. лица от състава на другите му органи 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 2 години преди датата на 

вземане на решението; 

  3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на 

вземане на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения; 

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват 

членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел. 

  (4) БАСУ не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, 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 БАСУ за осъществяване 

на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени. 

 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ 

  Чл.51.(1) БАСУ се прекратява: 

 1. с решение на върховния си орган; 

  2. с решение на окръжния съд по седалището, когато: 

  а) не е учредено по законния ред; 

  б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, законите и на добрите 

нрави; 

  в) е обявено в несъстоятелност. 

  (2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван 

или на прокурора. 

  (3) Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и 

неговите последици. 

  (4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава 

ликвидатор. 

 

 ЛИКВИДАЦИЯ 

  Чл.52.(1) При прекратяване на БАСУ се извършва ликвидация. 

  (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него 

лице. 

  (3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 51, ал. 

1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището. 

  (4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на 

Търговския закон.  

 (5) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

  1. учредителите и настоящите и бившите членове; 

  2. лицата, били в състава на органите му 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 лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат 

или възпрепятстват вземането на решения. 
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ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ 

  Чл.53.(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за 

извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

  (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 предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка 

до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна 

дейност. 

 

 ЗАЛИЧАВАНЕ 

  Чл.54. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на от окръжния съд по седалището на юридическото лице с 

нестопанска цел. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 §1. За нерегламентираните с този устав отношения се прилагат Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и 

другите действащи нормативни актове на територията на Република България. 

 §2. Тълкуване на този устав извършва общото събрание на БАСУ. 

 §3. Вътрешни актове на БАСУ не могат да противоречат на този устав. Тези, които 

противоречат на този устав не пораждат последици. 

 

 Този устав е приет от Учредителното събрание проведено на 24.10.2007г. в град 

София .  

            Изменен и допълнен от Общото събрание на БАСУ с решение от 11.12.2008г. 

 
 


