
УСТАВ 

на сдружение с нестопанска цел 

 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ  

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  
(АБУФВС) 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Чл. 1. (1) Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС) е 

независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на 

Република България и този Устав.  

(2) Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС) 

е учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване 

функциите на национално представена организация, в съответствие със 

законодателството на Република България.  

(3) Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спор (АБУФВС) е 

доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и 

религиозен характер.  

(4) Асоциация на българските учители по физическо възпитание и спорт (АБУФВС) 

се учредява за неопределен срок.  

 

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ  

 

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е: АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ и се изписва с абревиатура 

АБУФВС. 

(2) На латиница то се изписва по следния начин:  

TEACHERS IN BULGARIAN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

(3) Седалището на Сдружението е в гр. София, Република България с адрес на 

управление гр. София , ж.к. „Надежда-2“ бл. 265, вх. А, ет.3, район „Надежда“. 

(4) Пълното или съкратено наименование на Сдружението, логото, седалището, 

адресът на управлението и БУЛСТАТ се поставят върху всичките му писмени 

документи.  

(5) Сдружението може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.  

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

Чл. 3. АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 

СПОРТ се определя за осъществяване на дейност в обществена полза.  

 

 

IV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

 

Чл. 4. Основните цели на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ като национална асоциация са:  



(1) Да утвърждава и повишава социалния престиж на професията “учител по 

физическо възпитание”, “учител по спортна подготовка” и “треньор по вид спорт”. 

(2) Да защитава правата и представлява учителите по физическо възпитание, 

учителите по спортна подготовка и треньорите по вид спорт пред съответните 

институции. 

(3) Да организира дейности за повишаване квалификацията и професионалната 

компетентност на учителите по физическо възпитание, учителите по спортна 

подготовка и треньорите по вид спорт. 

(4) Да разпространява добрите педагогически практики и научните постижения на 

теорията на физическото възпитание, теорията на спортната подготовка. 

(5) Да мотивира разработването и внедряването на научни продукти в областта на 

физическото възпитание, спорта и Олимпизма. 

(6) Да подпомага национални и международни институции с експертизи и научни 

разработки за развитието на физическото възпитание, спорта и Олимпизма сред 

различни социално-демографски групи.  

(7) Да участва в разработването на нормативната уредба и национални и регионални 

стратегически документи в областта на физическото възпитание, спорта и 

Олимпизма. 

(8) Да организира практикуването на двигателна активност и спорт сред учащите се 

и създаване на ученически спортни секции и олимпийски клубове в училище. 

(9) Да съдейства за физическото развитие и здравословния начин на живот на 

учащите се. 

(10) Да развива физическото възпитание и ученическия спорт. 

(11) Да съдейства, координира, организира и провежда ученически състезания. 

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 5. В изпълнение на основните си цели Сдружението постига чрез:  

(1)  Партньорство, активно взаимодействие и сътрудничество с компетентните държавни 

органи и институции (общински, областни, национални). 

(2)  Участие в изготвяне на проекти на нормативни актове, стратегии, концепции, 

становища, проекти, програми и др. в областта на физическото възпитание, спорта 

и Олимпизма. 

(3)  Обмен на научна информация и контакти между учени и специалисти в областта 

на физическото възпитание, спорта и Олимпизма. 

(4) Разработване на национални и регионални програми и методически указания за 

подобряване на обучението по физическо възпитание,  спорта и Олимпизма, и 

подпомагане на теоретико-практическата работа на педагогическата общност.   

(5) Организиране и провеждане на семинари, тренинги, курсове и други 

квалификационни форми за повишаване на професионалната компетентност на 



учителите по физическо възпитание, учителите по спортна подготовка и 

треньорите по вид спорт. 

(6) Организиране и провеждане на национални и международни научни форуми и 

конгреси, конференции, заседания, научни сесии, кръгли маси, методически 

семинари и срещи-дискусии с национални и регионални държавни органи и 

институции по проблеми в областта на физическото възпитание, спорта и 

Олимпизма. 

(7) Организиране на регионални, национални и международни ученически спортни 

състезания, разработване и участие в проекти в областта на физическото 

възпитание, спорта и Олимпизма. 

(8) Информационно осигуряване на педагогическата общност и институции в 

областта на физическо възпитание, спорта и Олимпизма. 
 

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

 

Чл.6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва 

имуществото си за:  

(1)  Представителство и защита на професионалните права и закони интереси на 

учителите по физическо възпитание, учителите по спортна подготовка и 

треньорите по вид спорт пред общински, регионални, национални институции и 

организации, учебни заведения  и други. 

(2) Участие и активно подпомагане на държавните органи при разработването на 

проекти за нормативни актове, стратегии и програми в областта на физическото 

образование, спорта и Олимпизма. 

(3) Участие в разработването на учебни програми и методически указания съвместно 

с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и 

спорта, свързани с държавните образователни изисквания и стандарти за обучение 

и оценяване в общообразователната, разширената, профилираната,  

професионална и допълнителна подготовка в културно-образователна област 

„Физическа култура. 

(4)  Организиране на общински, областни, регионални, национални и международни 

ученически спортни състезания за помагане на социалната интеграция и 

личностната реализация на децата и младежта чрез заниманията с физически 

упражнения и спорт и популяризиране на здравословния начин на живот. 

(5)  Извънкласната и извънучилищната ученическа спортна дейност се организира, 

чрез наредба на министъра на образованието и науката и съгласувана от 

министъра на младежта и спорта. 

(6)  Извънкласната и извънучилищната ученическа спортна дейност е доброволна и е 

свързана с развиването на масовия ученически спорт, свързана със учебните 

програми по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“. 

(7)  Защита правото на физическото възпитание и спорт, опазване на природата и 

околната среда в съответствие с Олимпийската харта и Европейската харта за 

спорта. 

(8)  Изпълнение на други функции по прилагането на законите в областта на 

образованието, физическото възпитание,  спорта и Олимпизма.  

 

VII. ДOПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 7. (1) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с 

основните цели по чл. 4. 



(2) Предмет на стопанска дейност по горната алинея са: 

1. Предоставяне на консултации и становища, извършване на проучвания, изследвания и 

анализи, педагогически и образователни услуги, апробация на тестове и други 

педагогически инструменти срещу определено заплащане. 

2. Подготвя, изработва, издава и разпространява печатни материали и електронни продукти, 

спомагащи за постигане на целите на сдружението. 

3. Организира курсове, семинари, тренинг обучения и други квалификационни форми на 

платено обучение за учители, директори, експерти, родители, учащи и др. за 

професионално израстване и активно участие в обществения живот. 

4. Организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти и 

дейности за постигане на целите по т. 4 от Устава. 

5. Осъществява посредническа дейност и всякакви позволени от закона сделки за постигане 

на целите по чл.4, без такива, за които законът изисква особена организационна форма или 

специален режим. 

 
VIII. ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 8. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, 

които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. 

(1) Пълноправен член на сдружението е физическо лице, което притежава 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по 

професионални направления 1.3 „Педагогика на обучението по физическото 

възпитание и спорт” и 7.6 „Спорт“. 

(2)  Асоцииран член на сдружението е юридическо или физическо лице, което работи 

активно в областта на образованието, физическото възпитание, спорта и спортната 

наука. Асоциираният член няма право на глас в Общото събрание и заплаща по-

нисък членски внос, който се определя от Общото събрание.  
(3) Почетен член на сдружението е лице, което е удостоено с това звание чрез решение 

на Общото събрание. Почетният член се освобождава от членски внос. 

Чл. 9. Членството в сдружението е доброволно. 

(1) Учредителите на сдружението са членове по право. 

(2) Кандидатът – физическо лице подава писмена молба до Управителния съвет, в която 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - 

юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и 

от решението на управителните си органи за членство в сдружението. 

(3) Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок. Членството се 

придобива от датата на решението на Управителния съвет. Спорните въпроси се 

решават от Общото събрание. 

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл. 10. Всеки член има право: 

(1) Да участва в управлението на сдружението. 

(2) Да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от 

резултатите от дейността му по ред, определен от Управителния съвет.  

(3) Да избира и да бъде избиран в органите на сдружението. 



(4) Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и 

действия на органите на управление на сдружението.  

 

Чл.11. Всеки член е длъжен:  

(1) Да спазва разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на органите на 

управление. 

(2) Да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване на целите му. 

(3) Да плаща редовно членския си внос. 

 

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 

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

на членство. 

 

Чл. 13. За задълженията на сдружението членовете носят отговорност само до размера на 

предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да 

предявяват права към личното им имущество над този размер. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 14. Членството в сдружението се прекратява: 

(1) С едностранно писмено изявление, отправено до Управителния съвет на 

сдружението. 

(2) Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване 

юридическия статут на член на сдружението. 

(3) С изключването. 

(4) С прекратяване на сдружението. 

(5) При отпадане поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в 

дейността на сдружението. 

Чл. 15. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по 

предложение на Управителния съвет, когато: 

1. Нарушава предвидените в чл.12 задължения. 

2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в 

сдружението несъвместимо. 

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителният съвет определя с 

решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите 

последици, при неспазване на който прави предложението за изключване. 

Чл. 16. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото 

събрание, когато член на сдружението: 

1. Не е направил встъпителната си или вноска по чл. 52 и/или чл. 54 в 

предвидения срок. 

2. Не е внесъл или е просрочил шест последователни вноски по членския 

си внос. 

3. Е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е 

присъствал на повече от две последователни заседания на общото 

събрание и др. 

(2) Обстоятелства по ал.1 се констатират от Управителния съвет по документите на 

сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в 

документацията на сдружението. 



Чл. 17. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените 

имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен 

да внесе просрочените членски вноски за периода на членството му. 

 

ХI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 18. Органи на управление 

(1) Общо събрание - върховен орган на сдружението. 

(2) Управителен съвет - управителен орган на сдружението. 

(3) Контрольор - контролният орган на  сдружението.  

 

Чл. 19. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението. 

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват 

или упълномощени от управителните органи лица. 

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено 

пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой 

заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват 

повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети 

лица. 

Чл. 20. Общото събрание: 

(1)  Изменя и допълва Устава. 

(2)  Приема други вътрешни актове на сдружението. 

(3)  Избира Председател, Заместник-председател, Почетен-председател и секретар на 

сдружението. 

(4)  Избира и освобождава членовете на Управителния съвет. 

(5)  Изключва членове. 

(6)  Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението. 

(7)  Приема Програма, Правилник за дейността на сдружението, Етичен кодекс и 

Вътрешни правила за финансово управление и контрол. 

(8)  Приема бюджета на сдружението. 

(9)  Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски. 

(10)  Приема отчета за дейността на управителния съвет. 

(11)  Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други 

организации. 

(12)  Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението; 

(13)  Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от 

закона или настоящият Устав; 

 

ХII. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.21. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и се свиква от 

Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от 

членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на 

Сдружението.  

(3) Ако в последния случай управителният съвет в едно месечен срок не отправи 

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



седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или 

натоварено от тях лице. 

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане 

на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(5) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението www.abufvs, най-

малко тридесет дни преди насрочения ден. 

(6) Поканата се разпраща на членовете на сдружението посредством писма, факс или 

електронна поща. 

 

Чл.22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото 

място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 

предоставени на разположение на членовете на АСОЦИАЦИЯТА най-късно до датата 

на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При 

поискване те се представят на всеки член безплатно. 

 

Чл. 24. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове 

или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието 

си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на 

Общото събрание. 

 

Чл. 25. Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в които се 

отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, 

подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се 

прилага към протокола за него. 

 

Чл. 26. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 

 

Чл. 27. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

(1) него, негов съпруг 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. 

 

Чл. 28. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 

гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 20, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 

Чл. 29. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в 

поканата дневен ред на заседанието. 

 

Чл. 30. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от 

председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят 

за верността на съдържанието му. 

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 

материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в 

нарочна книга. 



(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното 

отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

 

Чл.31. (1) Общото събрание избира контрольор, за срока на правомощията на Управителния 

съвет, който осъществява общ и текущ контрол върху дейността на структурите 

на сдружението. Той участва като наблюдател в заседанията на Управителния 

съвет. 

(2) Контрольорът представя периодичен отчет пред Общото събрание 

(3) Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират 

съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно 

законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с 

този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, 

но не по-късно от една година от датата на приемането му. 

 

ХIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 Чл. 32. Управителният съвет се състои от не по малко 3 лица- членове на сдружението, 

включително председател, заместник-председател, почетен - председател и членове. 

 

Чл. 33. Почетния председател на Асоциацията се избира от Общото събрание на 

Асоциацията за особени заслуги към развитието на Асоциацията и е пълноправен член на 

Управителния съвет. 

(1) Той има представителни функции, определени от Общото събрание, заедно с 

председателя и зам. председателя на Асоциацията пред международни 

организации, в които Асоциацията участва. 

(2) Почетния председател на Асоциацията участва в дейности свързани с 

промоцирането на Асоциацията. 

Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок от 3 (три) години, като неговите членове 

могат да бъдат преизбирани неограничено. 

Чл. 35. Управителният съвет: 

(1) Управлява сдружението в изпълнение на законите, устава и решенията на 

общото събрание. 

(2) Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

(3) Разпорежда се с имуществото на  сдружението при спазване изискванията на 

този Устав и Вътрешните правила на финансово управление и контрол. 

(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 и 

носи отговорност за това. 

(7) Определя адреса за кореспонденция със сдружението. 

(8) Приема вътрешни правила за работата си. 

(9) Приема нови пълноправни членове на сдружението. 

(10)  Взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от  

компетентността на общото събрание на сдружението. 

(11)  Спазва етичния кодекс. 

 

Чл.36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова 

инициатива, но не по-рядко от веднъж на месец, както и по писмено искане на всеки от 

неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото 

поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове. 

 



Чл.37. (1). Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има 

двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността 

му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което 

се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. 

 (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 

протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове на управителния съвет. 

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат 

разпоредбите на чл. 30. 

Чл.38. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово 

отсъствие – от заместник-председателя или избран от управителния съвет негов 

член. 

Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по 

чл. 36 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 

Чл. 40. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание 

решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или 

предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен 

срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, 

увреждащи имуществото и интересите на сдружението. 

 

Чл. 42.(1). Общото събрание избира от своя състав председател на Управителния съвет 

(2). Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет. 

 

Чл. 43. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни 

действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението. 

 

ХIV. КЛОНОВЕ 

Чл.44. С решение на общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън 

населеното място, в което се намира седалището на сдружението. 

 

Чл.45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват 

дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със 

същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната 

власт на управителя. 

 

Чл.46. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на 

клона представя пред управителния съвет отчет за дейността на клона и 

разходваните средства. 

 

Чл.47. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира 

седалището на клона, наименованието, седалището и адреса насдружението, 

седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите 

правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в 

горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на 

решението на общото събрание. 

 

ХV. ИМУЩЕСТВО 

 



Чл.48. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, 

регламентирани от закона. 

 

Чл.49. Източници на средства на сдружението са членски вноски на членовете, приходи от 

стопанската дейност, предвидена в настоящия устав, дарения от физически и 

юридически лица, спонсорство, европейски фондове, национални и европейски 

програми и други разрешени от закона източници. 

 

Чл.50. Членският внос на членовете се определят ежегодно по вид и размер от общото 

събрание и е дължим от всички членове на сдружението. 

 

Чл.51. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе 

решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 

Чл.52.(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав 

и ЗЮЛНЦ. 

 (2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по 

чл. 41, ал. З от ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове. 

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от 

целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за 

осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва 

подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. 

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. З ЗЮЛНЦ, 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 или са сключени при общи условия, публично 

обявени.  

 

ХVI. КОНТРОЛ 

 

 Чл. 53. (1) В срок до 30 март на всяка година управителният съвет възлага на счетоводител 

да изготви и представи пред компетентните органи годишен счетоводен отчет 

за предходната година.  

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието 

по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ. 

 

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в 

централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен 

отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 

ЗЮЛНЦ документи. 

 

Чл. 54. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите 

от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, 

изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на 

съдържанието им. 

 



ХVII.ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 55. АСОЦИАЦИЯТА не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел 

за осъществяване на дейност в частна полза. 

 

Чл. 56. Сдружението се прекратява: 

(1) по решение на Общото събрание; 

(2) по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. З 

ЗЮЛНЦ. 

Чл. 57.(1) При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация, за която се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

   (2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и 

чл. 14, ал. З ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. 

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на АСОЦИАЦИЯТА от 

наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо 

на движимото и едва след това на недвижимото имущество на 

АСОЦИАЦИЯТА. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля 

имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ. 

Чл. 58. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по 

решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да 

извършва общественополезна дейност със същата или близка на 

АСОЦИАЦИЯТА нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по 

този ред, то се предава на общината по седалището на прекратената 

АСОЦИАЦИЯ. 

 

 

ХVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Този Устав е приет единодушно от всички присъствали на учредително събрание за 

създаване на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на българските учители по 

физическо  възпитание и спорт“, проведено на 02 юли 2014 г. в гр. София, в уверение на 

което същите са положили своя подпис под този Устав. 

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този 

Устав. 

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на 

неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се 

заместват по право от повелителните му правила. 

 

 

 

 

 


