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     УСТАВ  

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ 

 

Г Л А В А  І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1 Наименование и седалище 
ал.1 Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

БАСКЕТБОЛ” наричана по-долу в устава БФБ. Наименованието на БФБ се 

изписва на латиница “BULGARIAN BASKETBALL FEDERATION ”. 

ал.2 (Изм. на 23.07.2011г.) БФБ е независимо доброволно обединение на 

клубове и сдружения по баскетбол в Република България, осъществяващи 

дейности по развитието на баскетбола в официално признатите от 

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) дисциплини – стандартен 

баскетбол, 3х3, баскетбол на инвалидни колички и баскетбол за ветерани.  

ал.3  БФБ е неполитическо обединение, което се обявява против всякаква 

религиозна, расова, полова и друга дискриминация. 

ал.4 БФБ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

ал.5 Седалището на БФБ е град София 1142, бул. „Васил Левски” № 75. 

ал.6 БФБ представлява българския баскетбол в международните и 

националните спортни организации и членува в Международната федерация по 

баскетбол (ФИБА). 

ал.7 За подпомагане на основните си дейности БФБ може да формира свои 

органи на национално и регионално ниво, да създава постоянно действащи 

тренировъчни и образователни центрове и да участва в изграждане на фирми, 

сдружения и други форми за стопанска дейност. 

ал.8 БФБ може да членува в доброволни обединения на спортни федерации и 

други обединения и сдружения при наличието на общ интерес. 

 

Чл. 2 Цели на БФБ и средства за постигането им 

ал.1. Целите на БФБ са: 

1. Да развива и  популяризира баскетбола в България .  

2. Да разработва насоките, основните методически изисквания и документи за 

практикуването на баскетбола в България в съответствие с основните насоки на 

националната политика и програма в областта на физическото възпитание и 

спорта и да следи и контролира изпълнението им; 

3. Да координира и контролира организацията, развитието и практикуването на 

баскетболната игра в България в пълно съответствие с утвърдените за този 

спорт национални и международни норми и изисквания; 

4. Да осъществява всякакъв вид дейност насочена към превръщането на 

баскетбола в широко популярен  и общественозначим спорт;  

5. Да утвърди баскетбола като спорт, който помага за възпитанието, социалното 

общуване, формирането на културата на поведение и ценностната система на 

младите хора. 

6. Да създава условия за повишаване спортно-техническото ниво на 

състезателите и за тяхната най-пълноценна изява.  

7. Да работи за заемането на престижни позиции на българския баскетбол в 

национален и международен мащаб. 

8. Да привлича високо квалифицирани специалисти и съдейства за 

квалификацията на заетите и свързани с баскетболната игра кадри. 

aл.2 Средствата за постигането на целите на БФБ са: 
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1. Осъществяване на организационна и методическа помощ и контрол по 

организацията, съдържанието и реализацията на учебно-тренировъчния и 

състезателните процеси в баскетболните клубове; 

2. Осъществяване на дейност за повишаване квалификацията на спортно-

педагогическите кадри и съдиите чрез организиране на семинари и осигуряване 

на материали за обучение; 

3. Разработване и издаване на правилници, програми, наредби и други 

документи, свързани с цялостната и дейност; 

4. Приемане на решения за наказания на спортисти, треньори и деятели за 

допуснати груби нарушения на нормативните документи, уреждащи дейностите 

по развитието на баскетбола, спортния морал и поведение в обществото. 

5. Предлагане на спортисти, треньори, съдии и деятели за удостояване с 

морални и материални награди;  

6. Водене на отчет съдиите и дежурните представители от републиканска и 

международна категория и правене на предложения до ФИБА за утвърждаване 

на международни съдии и комисари; 

7. Прилагане на разпоредбите за допингов контрол при състезателната и 

тренировъчната дейност и налагане на санкции в случаи на нарушения; 

8. Разрешаване и отнемане на състезателни права на баскетболистите и 

лицензионни права на треньорите, съдиите, дежурните представители и 

агентите на състезатели,  налагане на други наказания и осъществяване на 

спортен арбитраж, в случаите, предвидени в нормативните документи на БФБ. 

 

Чл. 3 Дейността на БФБ се осъществява в обществена полза. 

 

Чл. 4 Предметът на дейност на БФБ включва осъществяването на следните 

задачи: 

1.  Да организира и провежда Държавните първенства по баскетбол и стрийтбол 

за всички възрастови групи. 

2. Да организира и провежда турнира за Купа България. 

3. Да организира и осигурява най-добрите условия за подготовката и участието 

в официални състезания на Националните отбори по баскетбол.  

4. Да организира семинари за обучение на кадрите, занимаващи се с баскетбол. 

5. Да поддържа връзки и осъществява сътрудничество с ММС, БОК, общините, 

държавните органи и българските спортни федерации. 

6. Да поддържа връзки и осъществява сътрудничество с европейските 

национални федерации по баскетбол, ФИБА, ФИБА Европа и МОК. 

7. Да поддържа връзки и осъществява сътрудничество с организациите, които се 

занимават с ученически, студентски и аматьорски баскетбол. 

8. Да организира всякакви събития, които популяризират баскетбола. 

 

Чл. 5 Допълнителна стопанска дейност 

БФБ извършва допълнителна стопанска дейност под формата на продажба на 

входни билети, рекламни материали и сувенири, предоставяне на телевизионни 

и рекламни права, сключване на спонсорски договори, както и всяка друга 

стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на БФБ, 

като приходите от нея се използват за постигането на определените в устава 

цели. 

 

Чл. 6 Имущество на БФБ: 

ал.1 Имуществото на БФБ се набира от:  
1. Приходи от основната дейност на БФБ; 

2. Приходи от допълнителната стопанска дейност на БФБ, свързана с основната 

й дейност; 
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3. Финансиране на спечелени проекти по национални и международни 

програми; 

4. (Изм. на 02.09.2016г.) Годишен членски внос, който е в размер на една 

минимална заплата за БК, които участват с отбор в Държавното първенство за 

мъже и/или жени и в размер на половин минимална заплата за всички останали 

клубове. Клубове, който развиват и в които се практикува единствено баскетбол 

на инвалидни колички са освободени от заплащане на годишен членски внос; 

5. Дарения; 

6. Завещания;7. Приходи от други източници, предвидени в закон или в този 

устав; 

ал.2 Даренията, завещанията и условията, при които те са дарени или завещани, 

се приемат от Управителния съвет.  

ал.3 БФБ може да откаже да приеме дарения или завещания направени при 

неприемливи за нея условия или в противоречие с разпоредбите на настоящия 

устав. 

ал.4 БФБ не разпределя печалба. Ако в края на годината БФБ реализира печалба 

от своята дейност, печалбата се разпределя за постигане на целите, посочени в 

Устава на БФБ. 

 

Чл.7 Срок на съществуване на БФБ. 
БФБ се създава за неопределен срок.  

 

Чл. 8 Вписване в Централния регистър 
БФБ представя заявление за вписване в Централния регистър при 

Министерството на правосъдието съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ. 

 

Чл. 9 Ежегоден контрол 
БФБ е длъжна да представя всяка година в законоустановения срок пред 

Централния регистър при Министерството на правосъдието доклад за дейността 

си през предходната година и финансов отчет.   

 

Чл. 10 Задължение за водене на книги 

ал.1. БФБ е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на 

колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и 

лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на 

съдържанието му. 

ал.2 БФБ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да 

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, стойността и целите на получените и предоставени дарения, 

както и данни за дарителите;4. Финансовия резултат; 

ал.3 Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на БФБ са публични 

и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър. 

 

Г Л А В А  ІІ 

УСТРОЙСТВО НА БФБ 

 

Чл. 11 Органите на БФБ са: 
1.Общо събрание; 

2. Президент (Председател); 

3. Управителен съвет; 
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4. (Изм. на 02.09.2016г.) Изпълнителен Вицепрезидент; 

5. Контролен съвет; 

6. Арбитражна комисия; 

7. Постоянни комисии към БФБ; 

  

Чл. 12 Общо събрание 

ал.1 (Изм. на 23.07.2011г. и на 18.09.2014г.) Общото събрание е върховният 

орган на БФБ и се състои от: 

1. Един упълномощен представител на всеки клуб, който участва в 

Държавните първенства за подрастващи  не във всички възрастови 

групи.  

2. Двама упълномощени представители на всеки клуб, който участва в 

Държавното първенство за мъже и/или  жени или участва в Държавните 

първенства за подрастващи във всички възрастови групи от единия пол; 

3. Трима упълномощени представители на всеки клуб, който участва в 

Държавното първенство за мъже и/или жени и участва в Държавните 

първенства за подрастващи във всички възрастови групи от единия пол; 

4. Четирима упълномощени представители на всеки клуб, който участва в 

Държавното първенство за мъже и жени и участва в Държавните 

първенства за подрастващи във всички възрастови групи от двата пола; 

5. Членовете на Управителния съвет; 

6. Почетният Председател на БФБ; 

7. Председателят на Контролния съвет;  

8. Председателят на Арбитражната комисия;  

9. Председателите на другите постоянни комисии към БФБ;   

10. Членовете на Борда или постоянните комисии на ФИБА или ФИБА 

Европа; 

11. Почетните членове на ФИБА или ФИБА Европа; 

ал.2.  Когато физическо лице по т. 5-11  изпълнява функция в баскетболен клуб, 

той не може да бъде делегат на Общото събрание с право на глас без да е 

упълномощен за това от съответния баскетболен клуб в рамките на броя 

делегати, на които има право този клуб по т.1-4.  

ал.3. Право да делегират представители на Общото събрание имат само БК, 

които са платили членския си внос и са взели участие в последното Държавно 

първенство преди Общото събрание или ако Общото събрание се провежда по 

време на Държавното първенство, да са взели участие в настоящото първенство, 

независимо с коя възрастова група. 

 

Чл. 13 Свикване на Общото събрание 
ал.1 Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж 

годишно от Управителния съвет. Поканата за свикването на ОС трябва да 

съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и 

по чия инициатива то се свиква.  

ал.2 (изм. на 18.09.2014г.) Поканата се обявява в официалната интернет 

страница на БФБ и се поставя на мястото за обявления в сградата на 

седалището на БФ баскетбол най-малко един месец преди насрочения ден. 

Поканата може да бъде изпратена и по електронната поща до членовете на БФБ. 

ал.3  Ако Управителният съвет не изпълни задълженията си по ал.1, по искане 

на 1/10 от членовете на БФБ може да се свика Общо събрание по реда и 

сроковете на член 26 от ЗЮЛНЦ. 

 

Чл. 14 Права на Общото събрание: 

1.  Изменя и допълва Устава на БФБ; 

2.  Приема други вътрешни актове; 
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3. Избира и освобождава Президента на БФБ и членовете на Управителния 

съвет на БФБ; 

4. Избира и освобождава Председателя и членовете на Контролния съвет на 

БФБ; 

5. Избира и освобождава Председателя и членовете на Арбитражната комисия 

на БФБ; 

6. Избира и освобождава Председателя на Комисията за приложение на 

“Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС”; 

7. Удостоява със званието Почетен Председател; 

8. Взема решения за прекратяването или преобразуването на БФБ; 

9. Приема основните насоки и програма за дейността на БФБ; 

10. Приема годишния бюджет на БФБ и отчета за дейността на Управителния 

съвет; 

11. Взема решения относно размера, срока и реда за плащане на членския внос; 

12. Разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет и другите органи 

на БФБ и отменя тези решения, ако противоречат на закона, устава и други 

вътрешни актове, регламентиращи дейността на БФБ; 

13.Упражнява цялостен контрол върху работата на БФБ; 

 

Чл. 15 Кворум, представителство и гласуване на Общото събрание 

ал.1 Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от 

всички делегати.  

ал.2 При липса на кворум заседанието се отлага с един час и след изтичането му 

то се провежда, независимо от броя на делегатите. 

ал.3 Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  

ал.4 Гласуването е явно, освен когато този устав предвижда друго или когато 

Общото събрание вземе решение за тайно гласуване. 

 

Чл. 16 Вземане на решения от Общото събрание 
ал.1 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите.  

ал.2 (Изм. на 02.09.2016г.) За решенията, с които се гласува: изменение на 

Устава, сливане на сдружението или неговото прекратяване е необходимо 

квалифицирано мнозинство на 2/3 от участващите в гласуването. Предложения 

за промени в Устава се разглеждат от Общото събрание, само ако са депозирани 

в секретариата на БФБ в срок до 20 дни преди датата на провеждането на Общо 

събрание и такава точка е включена в обявения в поканата дневен ред. 

ал.3 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не 

може да се вземат решения. 

ал.4 За заседанията на Общото събрание се води протокол. Ръководещият 

заседанието и водещият протокола удостоверяват и отговарят за верността на 

съдържанието му. 

ал.5 Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи и 

членове на БФБ. 

 

чл. 17. Президент (Председател) на БФБ 

ал.1 Кандидатурите за нов Президент се депозират  в секретариата на БФБ в 

срок до 25 дни преди провеждането на Изборното Общо събрание. Издигнати 

по-късно от този срок кандидатури не се разглеждат и гласуват от Общото 

събрание. Всеки кандидат трябва да бъде подкрепен от поне пет члена на УС 

или БФБ. 

ал.2. Президентът на БФБ се избира с тайно гласуване за срок от пет години и 

може да бъде преизбиран. 

ал.3. Президентът на БФБ не може да заема длъжност или изпълнява функция в 

баскетболен клуб, член на БФБ. 
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ал.4 Ако има само един кандидат за Президент на БФБ, то той може да бъде 

избран с явно гласуване. 

ал.5 Президентът на БФБ, при наличие на повече от една кандидатура, се  

избира с мнозинство повече от половината от присъстващите. 

ал.6 Когато при първото гласуване нито един от  кандидатите не е получил 

необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуване между кандидатите 

с най-много събрани гласове. Ако при повторното гласуване един от 

кандидатите не е получил необходимото мнозинство, за избран се смята онзи, 

който е получил най-много гласове. 

ал.7 Президентът на БФБ има следните права и задължения: 
1. Ръководи заседанията на Управителния съвет.  

2. (Изм. на 02.09.2016г.) Отговаря за изпълнението на решенията на Общото 

събрание. Той може да възложи част от тази дейност на Изпълнителния 

Вицепрезидент. 

3.Представя отчет за работата на Управителния съвет пред Общото събрание. 

4. (Изм. на 02.09.2016г.)  Определя измежду членовете на Управителния съвет 

Изпълнителния Вицепрезидент, както и го освобождава в това му качество. 

Освобождаването на Изпълнителния Вицепрезидент като такъв, не води до 

освобождаването му като член на Управителния съвет. Назначава и уволнява 

секретариата на БФБ; 

5. (Отм. на 02.09.2016г.)   

6. (Изм. на 23.07.2011г.) Утвърждава по предложение на Управителния съвет 

старши треньорите на Националните отбори по баскетбол. 

7. Предлага на Управителния съвет структурата на секретариата на БФБ. 

8. (Изм. на 23.07.2011г.) Разпорежда се със средства на БФБ осигурени от 

собствени приходи извън целевото финансиране на БФБ на стойност над 

петдесет хиляди лева само с предварителното одобрение на Управителния съвет 

и може да делегира тези права, в съответствие с този Устав. 

9. Има право да решава всички въпроси, свързани с управлението на БФБ, които 

не са от изключителната компетентност на Управителния съвет и Общото 

събрание, както и да делегира тези права.  

 

Чл.18. Управителен съвет. 
ал.1 (Изм. на 02.09.2016г.) Управителният съвет е колективен орган на 

управление на БФБ и се състои от Президента на БФБ и от 8 до 14 члена. 

ал.2 Точният брой на членовете на УС  за конкретния мандат се определя от ОС 

по предложение на новоизбрания Президент; 

ал.3 Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване за срок от 

пет години и могат да бъдат преизбирани.  

ал.4 Всеки делегат на Общото събрание гласува за необходимия съгласно 

решението по ал.2. брой кандидати за членове на УС; Бюлетина с гласуване за 

по-малко или повече от този брой кандидати се счита за невалидна. 

ал.5 Определеният съгласно ал.2 брой кандидати, събрали най-много гласове от 

общия брой валидни бюлетини се считат за избрани за членове на УС. 

ал.6 В случай че поради равенство на гласовете за определени кандидати е 

невъзможно да се определи необходимия брой членове на УС, тогава се 

провежда още един или повече турове тайно гласуване, само между тези 

кандидати; 

ал.7 Явно гласуване за членове на УС е възможно само когато броят на 

кандидатите е равен на необходимия брой членове, които трябва да бъдат 

избрани и предложението се гласува „анблок”. 

ал.8 Право да прави предложения за членове на Управителния съвет има 

новоизбраният Президент и всеки един делегат на Общото събрание. 

 

Чл. 19. Правомощия на Управителния съвет: 
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Ал.1. Управителният съвет: 
1. Ръководи и координира цялостната дейност на федерацията между редовните 

сесии на Общото събрание; 

2. Осигурява изпълнението решенията на Общото събрание. 

3. Контролира разпореждането с имуществото на БФБ, при спазване 

изискванията на този устав и законите на страната.  

4. Внася в Общото събрание проект за бюджет и годишен финансов отчет; 

5.Свиква и организира провеждането на Общо събрание, определя дневния ред 

и представя пред него отчета за дейността на БФБ; 

6. (Изм. на 23.07.2011г.) Прави предложения пред Общото събрание за 

освобождаване и замяна на членове на Управителния съвет, Контролния съвет, 

Арбитражната комисия и Председателя на Комисията за приложение на 

“Система за оценка и финансово подпомагане на БК от ММС”; 

7. Определя реда и организира извършване дейността на БФБ, включително и 

тази в обществена полза и носи отговорност за това. 

8. Приема структурата на секретариата на БФБ;  

9. Приема и има право да изменя Наредбите за провеждане на Държавните 

първенства и Купа България, Правилниците, регламентиращи правата и 

дейността на БФ Баскетбол и помощните й органи и други вътрешни актове; 

10. Предлага за утвърждаване от ФИБА на международни съдии и комисари; 

11. (Изм. на 23.07.2011г.) Утвърждава по предложение на Председателя на 

Комисията за приложение на “Система за оценка и финансово подпомагане на 

БК от ММС” – брой и състав на членовете на Комисията.  

12. Приема решение за създаването на постоянни или временни комисии, 

техните членове, срокът на дейността им и правилниците за работата им. 

13. Приема решение за формиране на органи на БФБ на национално и 

регионално ниво, за създаване на постоянно действащи тренировъчни и 

образователни центрове и за участие в изграждане на фирми, сдружения и други 

форми за стопанска дейност. 

14. Приема решения за участие в други организации; 

15. Приема и изключва членове на БФБ; 

16. Изпълнява задълженията, предвидени в този устав и възложени му от 

Общото събрание.  

17. (Отм. на 02.09.2016г.)  

18. (Изм. на 23.07.2011г.) Предлага на Президента на БФБ за утвърждаване 

старши треньорите на националните отбори след обсъждане на предложенията 

на Треньорската комисия. 

Ал.2 Правомощията на УС по т.9, т.14 и т.15 се считат за делегирани от ОС по 

силата на настоящия устав. 

 

Чл. 20 Заседания и вземане на решения от Управителния съвет 

ал.1 Заседанията на Управителния съвет се свикват от Президента на БФБ. 

Президентът е длъжен да свиква заседания на Управителния съвет при писмено 

искане на една трета от членовете му. Ако Президентът не свика заседание на 

Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свиква от всеки един от 

заинтересованите членове на управителния съвет. 

ал.2 Заседанията на управителния съвет са редовни и той може да вземе 

решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете 

му. Присъстващо е и лице, 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. 

ал.3 Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите на заседанието негови членове. Решенията по чл. 19, т. 3 и т. 6,  



 8 

чл. 30 ал.2 и чл.32 ал.2 от Устава се вземат с обикновено мнозинство от всички 

членове. 

ал.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. 

 

Чл. 21. (Изм. на 02.09.2016г.) Изпълнителен Вицепрезидент: 

(Изм. на 02.09.2016г.)  Изпълнителният Вицепрезидент 

1.(Отм. на 02.09.2016г.) ; 

2. Следи за спазването на този Устав и другите нормативни документи на БФБ 

от нейните членове и служители. 

3. Осигурява изпълнението на решенията на УС и Президента; 

4. (Изм. на 02.09.2016г.)  Участва в заседанията на УС като негов член .  

5. (Изм. на 23.07.2011г.) Има право да администрира основната и 

допълнителната стопанска дейност на БФБ в приходната и разходната и част и 

се отчита за това пред Президента; 

6. Има право да извърши разход от бюджета на БФБ за придобиване и 

разходване на дълготрайни активи на стойност над трикратния размер на 

стойностния праг на същественост за дълготрайните материални активи 

съгласно Закона за корпоративното и подоходно облагане само след решение за 

това на УС. 

7. Води заседанията на УС в отсъствието на Президента. 

8. Изпълнява задълженията по делегираните му от Президента права. 

 

Чл. 22 Контролен съвет 

ал.1 Контролният съвет се състои от Председател и двама членове, които се 

избират от Общото събрание за срок от пет години. 

ал.2 Председател на Контролния съвет при наличие на повече от една 

кандидатура се  избира с мнозинство повече от половината от присъстващите. 

ал.3 Когато при първото гласуване един от  кандидатите не е получил 

необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуване между кандидатите 

с най-много събрани гласове. Ако при повторното гласуване един от 

кандидатите не е получил необходимото мнозинство, за избран се смята онзи, 

който е получил най-много гласове. 

ал.4 За избрани за членове на Контролния съвет се смятат двамата кандидати за 

членове, получили най-много гласове. 

ал.5 Контролният съвет осъществява цялостен надзор върху финансите на 

федерацията, начина и реда за набиране на средствата и тяхното разходване.  

ал.6 (Изм. на 23.07.2011г.) Контролният съвет има право на цялостна проверка 

на документацията на федерацията, включително и на изпълнението на 

решенията на Общото събрание и Управителния съвет. 

ал.7 Контролния съвет се отчита за дейността си пред общото събрание и се 

представлява от нейния Председател. 

ал.8 Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на УС с право на 

съвещателен глас.  

ал.9. Право да прави предложения за Председател и членове на Контролния 

съвет има новоизбраният Президент и всеки един делегат на Общото събрание. 

 

Член 23. Арбитражна комисия  

ал.1 Арбитражната комисия се състои от Председател и четирима членове, 

които се избират от Общото събрание за срок от пет години. 

ал.2 Председателят на Арбитражната комисия при наличие на повече от една 

кандидатура се  избира с мнозинство повече от половината от присъстващите. 

ал.3 Когато при първото гласуване един от  кандидатите не е получил 

необходимото мнозинство, се провежда повторно гласуване между кандидатите 
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с най-много събрани гласове. Ако при повторното гласуване един от 

кандидатите не е получил необходимото мнозинство, за избран се смята онзи, 

който е получил най-много гласове. 

ал.4 За избрани за членове на Арбитражната комисия се смятат четиримата 

кандидати за членове, получили най-много гласове. 

ал.5. Арбитражната комисия разглежда, решава и тълкува спорове и възражения 

във връзка с решения и нормативни актове на БФ по баскетбол и всички нейни 

органи, освен тези на Управителния съвет и Общото събрание.  

ал.6 (Изм. на 18.09.2014г.) Решенията на Арбитражната комисия  са 

окончателни.  
ал.7. Председателят на Арбитражната комисия участва в заседанията на УС с 

право на съвещателен глас.  

ал.8. Право да прави предложения за Председател и членове на Арбитражната 

комисия има новоизбраният Президент и всеки един делегат на Общото 

събрание. 

 

Член 24. (Изм. на 02.09.2016г.) Постоянни комисии на БФБ 

1. За подпомагане на дейността на БФБ с решения на Управителния съвет 

могат да се създават постоянни комисии на БФБ. Тяхната компетентност 

и правилниците за работата им се определят от Управителния съвет.  
2. Управителният съвет определя и състава на постоянните комисии с 

изключение на председателите и членовете на Съдийската и 

Треньорската комисии, които се избират от общите събрания на 

лицензираните съдии и дежурни представители и съответно треньори. 

3. Председателите на постоянните комисии на БФБ имат право да участват 

в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас. 

 

Член 25. Почетен Председател  

ал.1. Общото събрание може да удостои със звание Почетен Председател на 

БФБ; 

ал.2. Почетния Председател може да бъде физическо лице с изключителен 

принос в развитието и популяризирането на баскетбола.  

ал.3. Почетния Председател е делегат с право на глас в Общото събрание на БФ 

по баскетбол. 

 

Член 26. Решения на органите на БФБ 

 Решенията на всички органи и комисии на БФ Баскетбол подлежат на 

незабавно изпълнение, като евентуалното им обжалване не спира изпълнението 

на акта, освен ако контролната инстанция не постанови друго. 

 

Член 27. (Изм. на 02.09.2016г.)Представителство  

БФБ се представлява от Президента и Изпълнителния Вицепрезидент заедно 

или всеки от тях поотделно. 

 

Г Л А В А ІІІ 

ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 28 Членове 
ал.1 Право да станат членове на БФ по баскетбол имат всички юридически 

лица, които развиват баскетболна дейност и отговарят на изискванията на 

Закона за физическото възпитание и спорта.  

ал.2 Молбите за членство се подават до УС, като към тях се прилагат: 

1. копие от съдебното решение за вписване,  

2. устав на съответното юридическо лице,  

3. протокол от проведеното Учредително общо събрание с подписите на 
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учредителите,  

4. декларация, че БК приема да изпълнява Устава и другите нормативни 

документи на БФБаскетбол,  

5. списък на щатните и хоноруваните треньори с данни за образованието 

им, трудовия им стаж и професионалната им квалификация,  

6. справка за материалната база, която ще се ползва за обучение и 

подготовка на представителните отбори,  

7. молба за участие в Държавните първенства, организирани от 

БФБаскетбол  

8.  попълнен формуляр по образец с данни за БК. 

ал.3 (Изм. на 23.07.2011г.) Управителният съвет разглежда и се произнася по 

молбата с всичките описани по горе приложения на първото си заседание след 

внасянето й.   

ал.4 УС не може да откаже да приеме член, който отговаря на изискванията, 

предвидени в този Устав.  

ал.5 УС информира Общото събрание за новоприетите членове на федерацията. 

 

Чл. 29. Права и задължения на членовете. 
ал.1 Всеки член на БФБ има право: 

1.Да участва с представителните си отбори в Държавните първенства, 

организирани от БФБ; 

Да участва чрез пълномощници в работата на Общото събрание и в органите на 

БФБ; 

2.Да предлага свой представител в управителните органи на БФБ; 

3.Да участва в различните прояви, организирани от БФБ. 

ал.2 Всеки член на БФБ е длъжен: 

1.Да спазва законите в Република България, Устава и нормативните документи 

на БФБ, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 

2. Да защитава авторитета на БФБ пред обществото и да спазва Етичния кодекс. 

3. Да съдейства за постигане целите и задачите на БФБ; 

4.Да плаща определения в Устава годишен членски внос.  

 

Чл. 30. Прекратяване на членството. 
ал.1 Членството се прекратява: 

1. с молба до Управителния съвет; 

2. при прекратяване на юридическото лице; 

3.при изключване; 

4.При отпадане; 

ал.2 УС изключва член на БФБ при следните случаи: 

 1. Когато БК грубо и системно нарушава този Устав и другите нормативни 

документи на БФБ и законодателството на България; 

 2. Когато с поведението си уронва престижа на БФБ. 

ал.3 При отмяна на изключването от съда или Общото събрание, срокът от 

изключването до възстановяването се признава за членство.  

ал.4 Изключените членове на БФБ не могат да кандидатстват за ново членство в 

петгодишен срок от датата на последното Общо събрание след изключването 

им. 

ал.5 Отпадането на БК настъпва с решение на УС на основание: 

1. Неплащане на членския внос за две последователни години.  

2. Когато в продължение на две спортно-състезателни години БК не е участвал в 

Държавните първенства по баскетбол с нито един отбор. 

ал.6 При прекратяване на членството направените имуществени вноски не 

подлежат на връщане. 

ал.7 Решенията на Управителния съвет относно прекратяване на членство 

подлежат на обжалване пред Общото събрание. 
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Г Л А В А  ІV 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БФБ 
 

Чл. 31. Прекратяване на БФБ 
БФБ се прекратява: 

1.С решение на Общото събрание; 

2. С решение на съда в предвидените от закона случаи. 

 

Чл. 32. Ликвидация на БФБ 

ал. 1 При прекратяване на БФБ се извършва ликвидация. Ликвидацията се 

извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Ако ликвидатор 

не е определен от Управителния съвет, както и в случая на прекратяване на БФБ 

по решение на Общото събрание, ликвидатор се определя от Софийски градски 

съд. 

ал. 2 Ликвидаторът извършва предвидените действия по ликвидация на БФБ, 

осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на БФБ. 

ал. 3 Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

БФБ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно, чрез осребряване 

първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото 

лице с нестопанска цел. 

ал. 4 Имуществото 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 линия включително; 

 

Чл. 33. Имущество след ликвидацията 
Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя 

на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на 

общественополезна дейност, с дейност и цели, същите или близки на тези на 

БФБ. 

  

Г Л А В А  V 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. БФБ има печат и емблема, които се одобряват от Управителния съвет. 

§ 2. Този устав  влиза в сила след приемането му. 

§ 3 За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и 

останалото действащо българско законодателство. 

§ 4. Настоящият Устав е приет от Общото събрание на БФБ на  08.12.2008г и 

променен от Общото събрание на БФБ на 29.09.2009г., на 23.07.2011г., на 

18.09.2014г. и на 02.09.2016г. 
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