
 
УСТАВ  

НА БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО  

КИК-БОКС И МУАЙ-ТАЙ 
 
 

І.   О Б Щ И     П О Л О Ж Е Н И Я 
НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕР, СЕДАЛИЩЕ 

 
Чл. 1. „Българска конфедерация по КИК-БОКС и МУАЙ ТАЙ“ е сдружение с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, обединяваща спортни 
клубове, практикуващи и популяризиращи спортовете кик-бокс и муай тай, и производните 
от тях стилове.  

 
Чл.  2. Наименованието на това сдружението е "Българска конфедерация по КИК-БОКС 

И МУАЙ ТАЙ" с изписване на латиница "Bulgarian Confederation of Kick - Boxing and Muay 
thai”. 

 
Чл. 3. /1/ Конфедерацията е независима самоуправляваща се организация в областта на 

развитието и утвърждаването на физическата култура и спорта, която на територията на 
Република България управлява практикуването и популяризира сред обществеността 
спортовете кик-бокс и муай тай, и производните от тях стилове.  

/2/ Седалището на сдружението се намира  в гр. София п.к. 1000, а адресът на 
управление в гр. София п.к. 1000, бул. „Васил Левски“ № 75, етаж 7 /седми/, стая 706 
/седемстотин и шест/. 

 
Чл. 4. Конфедерацията е сдружение, което се изгражда на принципа за доброволност на 

членството и равенство в правата и задълженията на членовете – спортни клубове. Дейността 
си сдружението осъществява в съответствие с този устав и разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта, както и 
приложимата и действаща подзаконова нормативна уредба и ще развива своята дейност в 
областта на спортовете "КИК-БОКС", "МУАЙ - ТАЙ", и производните им стилове. 

 
Чл. 5. Конфедерацията е юридическо лице, което по решение на Управителния съвет 

на сдружението може да членува в национални спортни организации, както и в 
международни спортни организации. 

 
Чл. 6. Сдружението няма право да осъществява стопанска дейност, освен случаите по 

разд. ІІ, чл. 2 от устава, предвиждащи право на спомагателна стопанска дейност за обслужване 
и постигане на спортните и идеалните целите на сдружението. Предвид на установената 
забрана за осъществяване на стопанска дейност, конфедерацията не формира печалба и не 
разпределя дивиденти между членовете си.  

ІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЧЛЕНСТВО 

Чл. 1. Сдружението има следните цели: 
а/ да членува в международни организации по КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ и осъществява 

представянето на клубовете в тях; 
б/ да съдействува за възпитаването на спортистите в дух на патриотизъм, висока 

нравственост и уважение към законите на Република България и общочовешките ценности и 
универсални човешки права, уредени във Всеобщата декларация за правата на човека и 
основните свободи; 

в/ да допринася за провеждане на единна възпитателна, методическа, спортно - учебна, 
тренировъчна и състезателна дейност в областта на спортовете КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ в 
страната; 

г/ да организира  или да съдейства за организацията на провеждането на националните 
първенства и турнири по КИК-БОКС, МУАЙ ТАЙ; 



 
д/ да ръководи и контролира процеса на формирането на национални отбори по кик- 

бокс, муай-тай и селекцията на елитни състезатели в сектор „Високо спортно майсторство“, 
както и при подготовката и участието им на международни първенства, турнири и прояви; 

е/ да организира подготовката на инструктори и съдийски състав; 
ж/ да изработи правилник с общи условия и съдействува за осъществяването на 

спортен трансфер; 
з/ да съдейства за обезпечаването на спортно оборудване и екипировка; 

           и/ да съдейства за развитие на физическата култура и спорта, пропагандиране на 

здравословен начин на живот, координиране дейността на членовете си в областта на 

физическото възпитание и спортовете кик-бокс и муай тай, и взаимодействие на държавни и 

обществени организации при формиране и осъществяване на националната спортна 

политика, съдействие за комплексно обвързване на физическото възпитание и спорт със 

здравеопазването, развитие на детско- юношеския спорт; 

  

 Чл. 2. За осъществяване на целите си сдружението може да извършва спомагателна 

стопанска дейност с предмет: изграждане, ремонт и стопанисване на спортни обекти и 

съоръжения, подготовка на състезатели, участие в специални състезания, предоставяне 

спортни услуги на граждани, отдаване под наем на собствено имущество, продажба на права 

за радио-телевизионни и други права на разпространение, възлагане за изработка или 

изработване на спортни значки, купи и медали, флагове, флайъри, рекламни материали, 

билбордове, спортни съоръжения и пособия, както и други дейности, свързани с основния 

предмет на дейност на сдружението. 

  

 Чл. 3. Сдружението се учредява и може да осъществява своята дейност при наличие 

на поне седем члена - спортни клубове практикуващи и популяризиращи спортовете кик -

бокс и муай тай, и производните от тях стилове. 

  

 Чл. 4. Член на сдружението може да бъде всяко сдружение с нестопанска цел - 

спортен клуб, което развива и/или популяризира спортовете "КИК БОКС", "МУАЙ ТАЙ", и 

производните от тях стилове, което не е обявено в несъстоятелност, не извършва дейност, 

противоречаща на устава на конфедерацията; приема устава на сдружението и е прието по 

реда, определен от този устав и от вътрешните правила на конфедерацията.                                  

  

 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.  

/2/ Подаденото заявление, с приложенията към него,  се разглежда на заседание на 

Управителния съвет, който се произнася с решение относно приемането или отказа за 

приемане на кандидатстващия спортен клуб за член на конфедерацията. Решението на 

управителния съвет има незабавно действие, но подлежи на утвърждаване от общото 

събрание на сдружението, на първото следващо заседание на общото събрание след датата на 

решението на Управителния съвет за приемане на кандидатстващия спортен клуб. 



  

 Чл. 6. Членството на новоприетия спортен клуб възниква от момента на  решението 

на Управителния съвет, като новоприетият клуб придобива всички права и задължения като 

член на федерацията. В случай, че решението на Управителния съвет относно приемането на 

кандидатстващия спортен клуб за член на федерацията не бъде утвърдено от Общото 

събрание по реда на Раздел Втори, чл. 5, ал. 2 от устава, или ако Управителният съвет не 

внесе предложение за утвърждаване на членството на новоприетия клуб на първото 

следващо заседание на Общото събрание след заседанието на Управителния съвет за 

неговото приемане като член на федерацията, членството се прекратява незабавно.  

 

 Чл. 7. Членственото правоотношение е лично и доброволно. То не може да се 

прехвърля и наследява. Членове на федерацията могат да бъдат спортни клубове, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или професионални спортни клубове, 

регистрирани като юридически лица с нестопанска цел или акционерни дружества, 

регистрирани по реда на Търговския закон.  

  

 Чл. 8. Членът на сдружението има право: да участвува с право на глас в заседанията 

на общото събрание, да бъде избиран негов представител в органите на управление на 

сдружението, да дава предложения, да получава публикациите и съобщенията на 

сдружението. 

  

 Чл. 9. /1/ Членът на сдружението има задължения: да съдействува за постигане целите 

на сдружението и да не уронва доброто му име и обществена репутация; да спазва устава и 

да изпълнява решенията на органите на управление на сдружението; да не членува в друга 

федерация, в която се практикуват спортовете кик-бокс и муай тай; да заплаща редовно 

членски внос и да подпомага дейността на конфедерацията по начин, определен с устава или 

с решение на Общото събрание на сдружението.  

/2/ Членовете на федерацията имат право да изпращат свои състезатели за участие в 

състезания, организирани от международни или европейски спортни федерации по кик-бокс 

и/или муай-тай, в които „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“ не членува, при 

наличие на изрично писмено съгласие от Управителния съвет. За предоставяне на съгласието 

по предходната клауза, спортният клуб депозира пред Управителния съвет поне 1 /един/ 

месец преди състезанието писмена молба, в която посочва федерацията-организатор на 

състезанието; мястото и датите на неговото провеждане; трите имена на състезателите и 

треньорски състав, които ще вземат участие. Управителния съвет приема решение за даване 

на съгласие или отказ в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от датата на постъпване на 

заявлението, за което уведомява спортния клуб незабавно. Подалият заявлението спортен 

клуб, на който е дадено съгласие за участие в състезание по реда на предходните клаузи, е 

длъжен в 10 /десет/ дневен срок от приключване на спортната проява, да предостави писмен 

доклад до Управителния съвет относно участието в състезанието; времето, мястото и начина 

на неговото провеждане, за представянето на участващите състезатели и постигнатите 

спортни резултати.  

/3/ Участието в състезания по предходната алинея без да е налице валидно дадено  

съгласие от Управителния съвет, както и разпространяването на неверни или заблуждаващи 

факти и сведения относно участието на спортен клуб и на негови състезатели в спортните 

прояви по ал. 2, след като е дадено съгласие за участие от Управителния съвет,  съставляват 

основание за прекратяване на членството на спортния клуб в Българска конфедерация по 

кик-бокс и муай-тай поради изключване по реда на чл.11, б. “б“ във връзка с чл. 10 от устава 

на сдружението.         

  

 Чл. 10. /1/ Членът на сдружението, който не изпълнява задълженията си, предвидени в 

ЗЮЛНЦ и/или устава на федерацията; който не изпълнява решенията на Общото събрание 

и/или решенията на Управителния съвет на федерацията; който със своите действия или 



бездействия уронва доброто име и/или злепоставя „Българската конфедерация по кик-бокс и 

муай-тай“ като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, както и в други случаи, 

изрично предвидени в действащото законодателство на Република България или в устава на 

федерацията, може да бъде изключен като неин член. Изключването става по решение на 

Управителния съвет, като решението за изключване има незабавно действие. След 

приемането на решението по чл.10, пр. 2 за изключване, се прекратяват всички права и 

задължения на изключения спортен клуб като член на федерацията.  

         (2) Решението за изключване на спортния клуб подлежи на утвърждаване  от Общото 

събрание на сдружението на първото следващо заседание след датата на провеждане на 

заседанието на Управителния съвет, на което е прието решението за изключване на клуба. В 

случай, че решението на Управителния съвет относно изключването на спортния клуб като 

член на федерацията не бъде утвърдено от Общото събрание по реда на Раздел Втори, чл.10, 

ал.1 от устава, или ако Управителният съвет не внесе предложение за утвърждаване на 

изключването на новоприетия клуб на първото следващо заседание на Общото събрание след 

заседанието на Управителния съвет за неговото изключване, членството се възстановява и 

спортният клуб придобива изцяло правата и задълженията като член на федерацията от 

датата на провеждане на Общото събрание. 

  

 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 кик-бокс 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. 

  

 Чл. 12. При прекратяване на членството направените от члена имуществени вноски 

/членски внос, внасяне на инвентар и имущество, дарения, допълнителни парични вноски и 

други/ остават в полза на сдружението, освен ако не са направени с нарочен договор, 

предвиждащ връщане на даденото в полза на федерацията. 

 
ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ  НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

 Чл. 1. Органи на управление на сдружението са: 

 а/ Общо събрание 

 б/ Управителен съвет 

 в/ Председател на Сдружението 

 г/ Контролен съвет. 

                                                                                                                   

 Чл. 2. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всички 

членове на сдружението. 

  

 Чл. 3. Общото събрание на сдружението: 



 а/ приема, изменя и допълва устава на федерацията; 

 б/ взема решение за преустройство, преобразуване и прекратяване на сдружението; 

 в/ избира управителен съвет на федерацията; 

 г/ одобрява отчета за дейността на Управителния съвет ; 

 д/ взема решение за сдружаване с други организации; 

 е/ утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и 

изключване на членове на сдружението, както и констатира отпадането на членове в 

случаите, предвидени в настоящия устав. 

 ж/ определя размера на членския внос и на имуществените вноски, както и реда за 

тяхното внасяне; 

 з/ избира и освобождава председателя на сдружението;.  

           й/ приема основните насоки и програмата за дейността на федерацията;  

 к/ взема решения за разпореждане с недвижими имоти на федерацията; 

 л/ приема годишния финансов отчет за приключилата финансова година, както и 

приема бюджета на федерацията за текущата финансова година; 

 м/ отменя решения на другите органи на федерацията, които противоречат на закона, 

устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на федерацията; 

 н/ изслушва и приема отчета на Контролния съвет /контрольорите/; 

 о/ решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на други 

органи на сдружението. 

 

 Чл. 4. Общото събрание /ОС/  провежда заседание поне веднъж годишно. Освен 

редовното годишно заседание, ОС може да провежда и извънредни заседания, които се 

свикват по същия ред. Към писменото искане на всеки един член за свикване на Общо 

събрание следва да бъде приложен протокол с взето решение за такова свикване от 

ръководния му орган, както и името на лицето, което е натоварено да представи искането в 

Управителния съвет. 

 

 Чл. 5. /1/ ОС се свиква от Управителния съвет /УС/ по негова инициатива или по 

искане на една трета от членовете на сдружението. Към писменото искане на всеки един член 

за свикване на Общо събрание следва да бъде приложен протокол с взето решение за такова 

свикване от ръководния му орган, съдържащ проект за дневен ред, както и името на лицето, 

което е овластено да представи искането в Управителния съвет на конфедерацията. При 

постъпване на искане за свикване на Общо събрание от една трета от членовете на 

сдружението по реда на предходната клауза на устава, Управителния съвет на 

конфедерацията е длъжен в срок от един месец да свика заседание на Общото събрание с 

дневен ред, съдържащ проекта на дневен ред в искането за свикване. Ако в едномесечния 

срок УС не приеме решение за свикване на Общо събрание на конфедерацията и не 

предприеме необходимите действия за обнародване на писмена покана за свикването му, 

Общото събрание се свиква от съда по седалище на сдружението въз основа на постъпилото 

писмено искане от клубовете. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на 

мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 

един месец преди насрочения ден за провеждане на общото събрание. 

 /2/. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на 

общото събрание, както и посочване на обстоятелството по чия инициатива същото се 

свиква.  

 

 Чл. 6. Общото събрание може да взема решение, ако на заседанието присъствуват 

повече от половината от членовете на федерацията. При липса на кворум, събранието се 

отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. В този случай общото 

събрание е законно и може да заседава и да приема решения, независимо от броя на явилите 

се за участие членове на сдружението. 

 



 Чл. 7. Всеки член има право на един глас при заседанията на Общото събрание.  

 

         Чл. 8. Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство на гласовете, 

т.е. повече от половината от присъстващите на заседанието членове, но за приемане на 

решения по раздел ІІІ, чл.3, б.“а“, „б“ и „е“, т.е. за изменение и допълнение на устава, за 

преобразуване и прекратяване на сдружението, сливането му с друго, или за потвърждаване 

на решението на Управителния съвет за изключване на член от сдружението, е необходимо 

мнозинство от 2/3 от присъствуващите. 

 

 Чл. 9. /1/ Общото   събрание   може   да   взема   решения   само   по   въпроси,   

включени   в предварително обявения дневен ред. По изключение на самото заседание могат 

да бъдат включени в дневния ред и други въпроси за решаване, ако присъствуват всички 

членове на сдружението и те изразят изричното си съгласие за това. Изявленията им се 

записват в протокола. 

 /2/. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

федерацията, както и за членовете на сдружението. 

 /3/. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

 /4/.  Решенията на органите на федерацията, които са взети в противоречие със закона 

или устава, могат да бъдат оспорвани по съответния законов ред по искане на 

заинтересованите членове на федерацията или на неин орган, в едномесечен срок от 

узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.   

 

 Чл. 10. Заседанията на Общото събрание на сдружението се откриват от председателя 

на конфедерацията, а се ръководят от председател, избран след откриване на общото 

събрание от присъстващите на заседанието членове. Присъстващите членове избират също 

протоколист за водене на протокола, отразяващ провеждането на събранието, както и 

преброител/-и с право да извършват преброяване на гласовете при провеждане на явно 

гласуване. Общото събрание може да избира и други помощни органи /Мандатна комисия, 

Комисия по предложенията за избор на органи на управление на сдружението и др./ 

   

Чл. 11. Гласуването по време на заседания на ОС на сдружението може да бъде 

извършвано от името на членовете от присъстващия законен представител /председател/ на 

спортния клуб – член на конфедерацията, или от упълномощено от него лице. 

Упълномощаването за участие в общото събрание се извършва въз основа на писмено 

пълномощно от председателя на спортния клуб, като при предявяване на пълномощното се 

представя и удостоверение за актуално състояние на спортния клуб – член на 

конфедерацията, издадено от съответния регистърен съд до 6 /шест/ месеца преди датата на 

общото събрание, или от системата на „Информационно обслужване“, или от други 

информационни регистри и продукти с актуална дата. Едно лице може да представлява не 

повече от пет членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. 

Преупълномощаване не се допуска. 

 

 Чл. 12. Управителният съвет на сдружението се състои от 7 до 11 члена – физически 

лица, избрани за срок от 3 /три/ години. Не се допуска едно и също лице да бъде избирано за 

член и/или председател на конфедерацията за повече от два мандата с продължителност на 

всеки от мандатите, определена в раздел ІІІ, чл.12, пр.1 на устава.   

           

  Чл. 13. Управителният съвет: 

 а/ организира и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и 

ръководи текущата дейност и оперативното ръководство на сдружението в съответствие с 

устава, ЗЮЛНЦ, ЗФВС и утвърдения план на сдружението;                                      

 б/ избира зам.-председателите на сдружението и генерален секретар на 



конфедерацията, и определя реда за заместване на председателя на сдружението при 

отсъствието му за срок, по-продължителен от един месец; 

            в/ свиква заседания на Общо събрание по реда на настоящия устав, и отчита ежегодно 

дейността си пред него; 

 г/ приема решения за приемане и изключване на членове на сдружението, както и 

решения за установяване на отпадане на членове, като внася приетите решения за 

утвърждаване от Общото събрание на първото му заседание, следващо приемането на 

подлежащото на утвърждаване решение; 

  д/ подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет за отделните финансови 

години; 

 е/ определя вътрешния ред и правилата за членство в сдружението; 

 ж/ избира треньорите на националните отбори и утвърждава по предложение на 

националните треньори основните и разширените състави на националните отбори на 

Република България по КИК БОКС, МУАЙ ТАЙ в международни, европейски и регионални 

състезания; 

 з/ ръководи и контролира работата на Съдийската колегия, избира и освобождава 

председателя на съдийската колегия, както и утвърждава по предложение на председателя на 

съдийската колегия Тарифа за определяне на възнагражденията на  съдиите;  

 и/ утвърждава вътрешен и международен спортен календар за всяка спортно-

състезателна година, както и наредба за провеждането на държавните първенства по кик-

бокс и муай тай; 

 й/ приема целеви програми, правилници, планове за развитие и др. програмни 

документи за дейността на федерацията; приема правилници, наредби и други вътрешни 

актове, свързани с текущата и оперативната дейност на федерацията, които се свеждат до 

знанието на спортните клубове-членове в срок от 7 /седем/ работни дни след тяхното 

приемане, чрез изпращане по електронната поща и / или чрез публикуване на официалната 

интернет страница на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“; 

 к/ осигурява условия за извършването на проверка на дейността на федерацията от 

регистриран одитор, когато са налице установени изисквания по действащото 

законодателство на Република България за извършване на независим одит; 

 л/ подпомага дейността на членовете на федерацията; 

 м/ определя с решение във всеки конкретен случай реда за уреждане на 

имуществените отношения при прекратяване на членство; 

 н/ изготвя доклад за дейността на федерацията, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 

 о/ избира временни или постоянно действащи помощни органи, както и определя 

организационната структура на конфедерацията; броя, длъжностите на щатните служители 

на конфедерацията и националните треньори, и размера на техните възнаграждения. 

 п/ взема решения за участие и членуване в други организации, както и относно начина 

и лицата, които имат право да осъществяват представителство на конфедерацията в 

международните спортни организации по кик-бокс и муай тай. 

            р/ решава всички други въпроси, свързани с управлението на конфедерацията, които 

не са отнесени в изключителната компетентност на общото събрание на сдружението. 

 

 Чл. 14. Управителният съвет се свиква от председателя на сдружението поне веднъж 

на два месеца чрез писмена покана, съдържаща въпросите, включени в дневния ред на 

заседанието, времето и мястото на провеждане на заседанието на УС. Председателят е 

длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на една 

трета от членовете му. Ако председателят не свика събрание на Управителния съвет в 

седмичен срок, то може да се свика чрез писмена покана от една трета от членовете пряко, с 

посочване на дневния ред, мястото и времето на провеждане на заседанието. 

  

 Чл. 15. Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъствуват най-

малко половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна 



или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и 

вземането на решения. Гласуването на този член се отбелязва в протокола от ръководещия 

заседанието. 

  

 Чл. 16. /1/ Управителният съвет взема решенията си е мнозинство от повече от 

половината от своите членове. 

 /2/ 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. 

 /3/ Управителният съвет приема правилник за дейността и организацията на работата 

си. 

 

 Чл. 17. Членовете на управителния съвет изпълняват длъжността си pro bono, без 

право на месечно възнаграждение. По изключение, и въз основа на решение на Общото 

събрание на сдружението, може да бъде взето решение за изплащане на възнаграждение на 

отделен член на Управителния съвет в определен размер. 

  

 Чл. 18. Председателят на сдружението се избира от Общото събрание. Той е и по 

право председател на управителния съвет. 

  

 Чл. 19. /1/ Председателят организира и контролира изпълнението на решенията на 

Общото събрание, на Управителния съвет и осъществява текущо ръководство на дейността 

на сдружението. 

 /2/ Представлява федерацията пред български и чуждестранни физически и 

юридически лица по решение на Управителния съвет; 

 /3/ Отчита се за своята дейност пред Общото събрание; 

 /4/ Ръководи заседанията на Управителния съвет; 

 /5/ Подписва официалната документация и кореспонденция на федерацията; 

 /6/ Координира дейността на отделните органи и структури на федерацията; 

 /7/ Председателят има право на възнаграждение, определено от Управителния съвет; 

 /8/ Подписва трудовите и/или граждански договори на щатните служители на 

федерацията.  

   

 Чл. 20. Председателят представлява сдружението, а когато той отсъства - 

сдружението се представлява от зам.-председател, посочен по решение на Управителния 

съвет на сдружението.  

 

             Чл. 21. За председател на федерацията може да избирано и повече от едно лице. В 

този случай, с решението на Общото събрание за избора на съпредседатели се определя реда 

и начина на изпълнение на функциите по чл. 19, ал. 2 от устава, както и на 

представителството на федерацията по чл. 20 от устава на „Българската конфедерация по 

кик-бокс и муай-тай“.  

  

 Чл. 22. /1/ Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от 

Общото събрание на сдружението. Членовете на Контролния съвет са с мандат от три 

години. Контролният съвет избира председател от своя състав. 

 /2/ Контролният съвет упражнява  предварителен  и  текущ  контрол   върху 

финансовата  и делова дейност на сдружението.  

  

 Чл. 23. Контролният съвет има следните права: 

 а/ проверява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

 б/ следи за стопанисване имуществото на конфедерацията, както и за правилното 

съхранение, разходване и отчитане на стоково-материалните ценности, притежавани или 



ползвани от конфедерацията; 

 в/ следи за правилното водене на счетоводната отчетност; 

 г/ проверява и дава заключение относно приемането на бюджета и баланса на 

сдружението, както и относно законосъобразността на разпределението на приходите; 

 д/ има право на ревизии, проверки, документални проверки, инвентаризации на 

стоково-материални ценности, право на преписи и извлечения от документацията на 

федерацията, както и да изисква писмени обяснения от длъжностни лица или наети от 

сдружението лица да изпълняват определени функции; 

 е/ представя заключение за дейността на Управителния съвет пред Общото събрание 

на федерацията. 

  

 Чл. 24. Управителният съвет е длъжен в 14-дневен срок да разгледа предложението на 

Контролния съвет. Ако той не стори това, счита се че предложението е прието. 

  

 Чл. 25. Членовете на Контролния съвет участвуват в заседанията на управителния 

съвет, със съвещателен глас, като не могат да бъдат избирани за повече от два 

последователни мандата. 

 

ІV. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

 

 Чл. 1. Сдружението  набира  средства от държавни субсидии, индивидуален  членски  

внос,  от дарения, от помощи, реклама, приходи от индивидуални и колективни такси, 

предоставени средства от държавата, общината и международни организации, приходи от 

спомагателна стопанска  дейност и др. източници 

  

 Чл. 2. Паричните средства на сдружението се разходват по решение на Управителния 

съвет единствено за постигане на целите по раздел ІІ, чл. 1 от настоящия устав, като 

председателят на сдружението е оторизираното лице за представителство пред кредитни и 

други финансови институции. 

  

V. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

  

 Чл. 1. В конфедерацията се водят следните книги: 

 а/ книга за членовете 

 б/ книга за протоколите на УС 

 в/ книга за протоколите на Контролния съвет 

 г/ книга за протоколите на ОС 

 д/ книги за водене на счетоводна отчетност според изискванията на Закона за 

счетоводството и действащите счетоводни стандарти.   

  

 Чл. 2. Книгите се съхраняват от председателя, който може да прави извлечения и 

преписки и се водят както следва: 

 а/ книга за членовете: води се от председателя и в нея се вписват - наименованието, 

седалището, адресите на управление и промените на адресите, телефони, факс, телекс, дан. 

номер и БУЛСТАТ, представителство. В тази книга се вписват внесеното от учредителите 

движимо и недвижимо имущество, финансовите средства, предоставени от учредителите и 

членовете, отчитане на членския внос; 

 б/ книга за протоколите на УС се води и съхранява от председателя на УС; 

 в/ книга за протоколите на Контролния съвет се води и се съхранява от председателя 

на Контролния съвет; 

 г/ книга за протоколите на ОС - води се и се съхранява от председателя; 

 д/ счетоводни книги - водят се и се съхраняват от касиер – счетоводителя на 

сдружението; 



  

 Чл. 3. Всички книги, за които се изисква това, се прошнуроват и подпечатват с печата 

на сдружението. 

  

 Чл. 4. Актовете и документите за собственост се съхраняват от председателя, като на 

касиер - счетоводителя се предоставят копия от тях. 

 

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 1. Сдружението се смята учредено и придобива качеството на юридическо лице от 

деня, в който е вписано в съответния регистър при окръжен съд. 

  

 Чл. 2. Настоящото сдружение се учредява за неопределен срок. 

  

 Чл. 3. Прекратяването на сдружението се извършва: 

 а/ по решение на Общото събрание; 

 б/ по решение на Окръжния съд по седалището на юридическото лице при условия и 

ред предвиден в ЗЮЛНЦ, когато: 

- не е учредено по предвидения от закона ред; 

- извършва дейност, която противоречи на закона, на обществения ред или на 

добрите нрави;  

- е обявено в несъстоятелност. 

 в/ Решението на съда по чл. 3, б. „б” се постановява по искане на всеки заинтересован 

или на прокурора.  

 г/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване 

и неговите последици. 

 д/ В случаите по б. „в” прекратяването се вписва служебно и съдът назначава 

ликвидатор. 

 

 Чл. 3 А. /1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 

  /2/. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него 

лице. 

      /3/. Ако ликвидатор не е определен, както и в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗЮЛНЦ, 

той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението. 

 /4/. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и 

чл. 43 ЗЮЛНЦ. 

  

 Чл. 3 Б. /1/ Имуществото останало след удовлетворение на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда на юридическо 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 сдружение. 

  

 Чл. 4. Този устав урежда устройството и дейността на „Българска конфедерация по 

кик-бокс и муай-тай“, като всички други вътрешни актове относно устройството и дейността 

на сдружението следва да бъдат съобразени с неговите разпоредби. Спрямо  неуредените в 

устава въпроси, свързани с устройството, дейността и органите на управление на 

федерацията се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

действащото законодателство на Република България. 

 



            Чл. 5. До избор на Контролен съвет на конфедерацията неговите функции се 

изпълняват от избраните от Общото събрание на сдружението контрольори, като съставените 

от тях заключения, констативни протоколи, доклади и други следва да бъдат подписани от 

поне двама контрольори. 

Настоящият устав на сдружение с нестопанска цел Българска конфедерация по кик-
бокс и муай-тай е приет на учредително събрание, проведено на 02.02.1998 г., изменен и 
допълнен с решение на общото събрание от 01.12.2001 год.; изменен и допълнен с решение 
на общото събрание от 14.12.2002 год.; изменен и допълнен с решение на общото събрание от 
17.12.2005 год.; изменен и допълнен с решение на общото събрание от 16.09.2006 год.; 
изменен и допълнен с решение на общото събрание от 29.03.2014 г.; изменен и допълнен с 
решение на общото събрание от 28.02.2015 г.; изменен и допълнен с решение на общото 
събрание от 19.02.2016 г. 
  

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 СЕКРЕТАР: 

 

 

                                    
 


