ДО СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
ЧЛЕНОВЕ НА БККБМТ

Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространението на писмо до спортните клубове, членове на
организацията, по повод Устава на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай,
чрез което се нагнетява умишлено напрежение бих желал да ви информирам за
следното:
1. Устава на Организацията е публичен документ и достъп до него имат всички
заинтересовани на www.kickboxing.bg
2. Всички изменения в Устава на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай
са резултат от задълбочена работа на УС на БККБМТ и юридическия консултант
на Организацията и винаги биват подлагани на гласуване от членовете на
сдружението по време на Годишното общо събрание.
В този смисъл последните изменения в Устава са в сила от Годишното общо
събрание на 19.02.2016 година и са гласувани и приети в сила с единодушно
„ЗА“ от всички присъстващи делегати на събранието.
3. По повод упоменатия в „апокрифно“ разпространяващото се писмо критерии за
картотекиране на поне 10 /десет/ състезателя Устава гласи следното:

Чл. 5. /1/ Нов член на сдружението се приема въз основа на писмено
заявление, подадено от законния представител на кандидатстващия клуб, и
писмени референции, изходящи от поне два спортни клуба – членове на
сдружението. Към заявлението се прилагат протокол, съдържащ решението
за присъединяване на кандидатстващия спортен клуб, с данни за неговото
наименование, седалище и адрес, броя на членовете, имената на законния
представител на клуба, удостоверение за актуално състояние, издадено от
регистърния съд, както и устав на спортния клуб. Кандидатстващият за
членство спортен клуб следва да представи план за развитие на
дейността на клуба, както и доказателства за готовността си да
картотекира поне 10 /десет/ състезатели в спортовете кик-бокс

и/или муай-тай или производните им стилове след възникване на
членството. Неизпълнението на задължението за картотекиране на
посочения брой състезатели в срок от 6 /шест/ месеца след
възникване на членството, съставлява основание за отпадане на
клуба като член на федерацията при условията на чл.11, б.“е“ от
устава, по решение на Управителния съвет.

Чл. 11. Членството се прекратява:
а/ чрез напускане, с едностранно волеизявление от спортния клуб,
отправено до Управителния съвет на федерацията;
б/ чрез изключване по реда на чл. 10 от настоящия раздел;
в/ при прекратяване на спортния клуб – член на сдружението, и
заличаването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
г/ при обявяване на спортен клуб – член на конфедерацията, в
несъстоятелност;
д/ при прекратяване на сдружението „Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай” и и заличаването му в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел;
е/ при отпадане. Основанието за прекратяване на членството по
чл.11, б.“е“ е налице, когато спортният клуб не осъществява дейност в
продължение на две и повече спортно-състезателни години, и/или не
е плащал членския си внос за същия период от време и/или не е
изпълнил задължението си за картотекиране на поне 10 /десет/
състезатели в срок от 6 /шест/ месеца след възникване на членството.
Отпадането се установява с нарочно решение на Управителния съвет
на федерацията, което произвежда незабавно действие и подлежи на
утвърждаване от Общото събрание на сдружението по реда на Раздел
Втори, чл.10, ал. 1 и 2 от устава.
4. Заложеното в Устава на БККБМТ изискване за картотекиране на минимум 10
състезателя е в съответствие с критериите на ММС.
Конкретен пример за прилагането на този критерии от страна на ММС е
СК“Вокил“ – Варна. През 2016 година председателят на клуба г-н Галин Димов
кандидатства директно с проект за финансиране по Програмата за развитие на
спортните клубове. В критериите за кандидатстване на ММС изрично е
упоменато изискването за минимум 10 картотекирани спортиста. Предвид на
факта, че СК“Вокил“ е картотекирал 8 състезателя, проекта на клуба не бе
одобрен за финансиране и същият е загубил финансиране в рамките на няколко
хиляди лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БККБМТ:
ВИКТОР МЕЛАМЕД

