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УСТАВ 
на сдружение с нестопанска цел 

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО" 
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл. 1 /1/ Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО", 

наричано по-долу за краткост „сдружението", е юридическо лице, регистрирано съгласно 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

  /2/ Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО" е 

отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. 

  /3/ Цялостната дейност на сдружението се изгражда на принципа на 

доброволното членство, самоуправлението и принципите, залегнали в Кендо, иайдо, джодо и 

сродните кендо дисциплини. 

  /4/ Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО" 

може да членува в Световната и Европейската федерации по Кендо, да осъществява връзки и 

договорености със сродни национални, регионални, международни федерации, съюзи, 

сдружения, асоциации и други организации за обмяна на опит и осъществяване на общи 

интереси, свързани с развитието и практикуването на спорта. 

  /5/ Сдружението може да има собствени знаме, емблема, бланка, печат, почетен 

знак, значка и медал, с които да отличава своите членове. 

 

Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

 Чл. 2 /1/ Сдружението осъществява дейността си под наименованието сдружение с 

нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО", което може да се изписва и на 

латиница, а именно BULGARIAN KENDO FEDERATION. 

  /2/ Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и ЕИК номер. 

 Чл. 3 Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. София, район 

„Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", ул. „Златица", бл. 138, вх. В, ап. 48. 

 

Раздел III. ЦЕЛИ 

 Чл. 4 Основни цели на сдружението са: 

 1. Сама или в сътрудничество с други заинтересовани лица и организации, да 

насърчава хора от всички възрасти за практикуване на хуманен и здравословен спорт, 

възпитаващ уважение към човека и личността; 

2. Да създава условия и да насочва усилията на треньори и специалисти за изучаване и 

практикуване на кендо, иайдо, ижодо и сродни кендо-дисциплини /"кенджуцу", "нагината", 

"иай-бато до"/; 

 3. Да стимулира контактите между членове на сдружението и членове на други 

подобни организации; 

 4. Активно да съдейства за разширяване културния обмен между Република България и 

други страни в областта на традиционните бойни изкуства. 

 

Раздел IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 Чл. 5 /1/ Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: организиране на 

спортно-технически занятия за подготовка на състезатели по кендо, иайдо, джодо и сродни 

кендо дисциплини; организиране провеждането на спортно-технически занятия за подготовка  
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на състезатели по други спортни дисциплини; организиране посещения на членовете си в 

местни и международни прояви и състезания; осигуряване на висококвалифицирани 

преподаватели  и инструктори в областта на японските бойни изкуства; сътрудничество с 

държавни органи и институции за провеждането на други мероприятия, създаващи 

благоприятни условия за развитието на кендо, иайдо, джодо и сродните кендо-дисциплини, у 

нас. 

  

Раздел V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ  

 Чл. 6 Сдружението осъществява общественополезна дейност. 

 

Раздел VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

 Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е: 

 1. Организиране на спортно - технически занятия за подготовка на състезатели; 

 2. Организиране провеждането на спортни състезания и прояви по кендо, иайдо, джодо 

и сродните кендо-дисциплини; 

 3. Организиране на занятия и прояви във връзка с повишаване квалификацията на 

практикуващите; 

 4. Организиране на срещи и семинари с цел популяризиране целите и дейността на 

сдружението; 

 5. Организиране посещения на членовете си в местни и международни прояви и 

състезания; 

 6. Осигуряване на висококвалифицирани преподаватели и инструктори в областта на 

японските бойни изкуства и спортове; 

 7. Сътрудничество с местни и чуждестранни спортни клубове и организации. 

 

Раздел VII. СРОК 

Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок. 

 

Раздел VIII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 

Чл. 9 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху движимо и недвижимо имущество и други права, регламентирани от закона. 

 Чл. 10 Източниците на средства на сдружението са: 

1. членски внос; 

2. вноски от проведени изпити за спортно-техническо ниво; 

3. имуществени вноски на членовете; 

4. дарения от членовете на сдружението; 

5. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; 

6. финансиране от държавни, национални и международни организации; 

7. спонсорство. 

 Чл. 11 /1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 

предмета на основна дейност и разрешена от закона, като: рекламна дейност, внос и износ на 

спортна екипировка и оборудване, покупко-продажба на спортна екипировка и оборудване, 

отдаване под наем на имущество на сдружението, организиране на спортни състезания и 

демонстрации, продажба на билети и други. 

  /2/ Контрол върху извършваната допълнителна стопанска дейност се 

осъществява от Управителния съвет. 

  /3/ Сдружението не разпределя печалба и дивиденти. 
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 Чл. 12 Сдружението може да разходва имущество, доколкото това е насочено към 

реализиране на целите, определени по реда на този Устав. 

 

Раздел IX. ЧЛЕНСТВО 

 Чл. 13 Членове на сдружението /Българска федерация по кендо/ могат да бъдат само 

спортни клубове, отговарящи на изискванията на Закона за физическото възпитение и спорта 

/ЗФВС/, споделят целите, заложени в Устава и имат възможност да работят за постигането им. 

 

Раздел X. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 Чл. 14 /1/ Членството в сдружението е доброволно. 

  /2/ Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, 

че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.  

  /3/ Кандидатът представя копие на решението на управителния си орган за 

кандидатстване за членство в сдружението и документите, предвидени в Закона за 

физическото възпитение и спорта. 

 /3/ Управителният съвет внася молбата за гласуване на следващото заседание на 

общото събрание. 

 /4/ Членство се придобива от датата на решението на общото събрание. 

 

Раздел XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 Чл. 15 Членовете на сдружението имат следните права: 

1. да участват в управлението на сдружението; 

2. да бъдат информирани за неговата дейност; 

3. да ползват имуществото на сдружението, само доколкото това е свързано с 

упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, 

възложени с решение на тези органи; 

4. да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно 

разпоредбите на този Устав; 

5. да ползват услугите и получават съдействието на сдружението при 

осъществяване на своята дейност; 

6. да внасят за разглеждане въпроси от интерес на членовете на сдружението или 

засягащи тях лично. 

Чл. 16 Членовете на сдружението са длъжни: 

1. да спазват разпоредбите на настоящия Устав и да изпълняват решенията на 

ръководните органи на сдружението; 

2. да участват в дейността на сдружението и да работят за постигане на целите му; 

3. да заплащат редовно членския си внос. 

Чл. 17 Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху 

други лица при прекратяване на юридическото лице, както и при тяхното вливане или сливане 

с друго юридическо лице. 

Чл. 18 Членовете на сдружението се представляват в общото събрание от техните 

представители. 

 

Раздел XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

Чл. 19 Членството в сдружението се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на 

сдружението; 
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2. с прекратяване на юридическото лице на член на сдружението; 

3. с изключването му; 

4. с прекратяване на сдружението; 

5. по решение на общото събрание при системно неучастие в дейността на 

сдружението. 

Чл. 20 Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание, 

когато: 

1. не изпълнява задълженията си и/или препятства дейността и постигането на 

целите на сдружението; 

2. влоши обществената си репутация до степен, която би навредила на 

положението и доброто име на сдружението; 

3. при неплащане на членски внос; 

4. в случай на грубо нарушение на настоящия Устав или законите на страната. 

 

Раздел XIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 21 Органи на сдружението са: 

  Общо събрание 

  Управителен съвет 

  Председател 

  Контролен съвет, ако такъв бъде избран. 

 

Раздел XIV. ОБЩО СЪБРАНИЕ  

Чл. 22 /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

  /2/ Всички членове участват в общото събрание чрез лицата, които ги 

представляват. 

  /3/ Членовете на управителния съвет на сдружението участват в заседанията на 

общото събрание със съвещателен глас, освен ако не са представители на член - юридическо 

лице. 

  /4/ Членовете на сдружението могат да упълномощят чрез техния представител 

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 един член едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 

 

Раздел XV. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 23 /1/ Общото събрание: 

 1. Изменя и допълва Устава; 

 2. Приема други вътрешни актове; 

 3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет и контролния съвет; 

 4. Избира и освобождава председател на сдружението от членовете на управителния 

съвет; 

 5. Приема и изключва членове; 

 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

 7. Взема решения за участие в други организации; 

 8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

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

 10. Приема бюджета на сдружението; 
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            11. Приема отчета за дейността на управителния съвет; 

 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 други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона 

или настоящия Устав; 

 13. Взема решения за разпореждане с недвижими имоти на сдружението или 

обременяването им с тежести. 

  /2/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

Решенията по чл. 23 ал. 1 т. 1 и т. 8 от настоящия Устав се вземат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите. 

  /3/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. 

  

Раздел XVI. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  

 Чл. 24 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. 

 Чл. 25 Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния 

съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от 

датата на писменото поискване, общото събрание се свиква от съда по седалището по писмено 

искане на заинтересованите членове или от натоварено от тях лице. 

 Чл. 26 Поканата за свикване на общо събрание следва да бъде писмена и да съдържа 

дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание, както и указание по 

чия инициатива същото се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на 

мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди 

насрочения ден. 

 Чл. 27 Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения 

дневен ред на заседанието. 

 

Раздел XVII. КВОРУМ 

 Чл. 28 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия 

дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. 

  

Раздел XVIII. ГЛАСУВАНЕ 

 Чл. 29 При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 

 Чл. 30 Представителите на членовете на сдружението нямат право да гласуват при 

решаване на въпроси, отнасящи се до юридическото лице, което представляват. 

  

Раздел XIX. КОНТРОЛ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 Чл. 31 Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират 

съда по регистрацията на сдружението да се произнесе по 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. 

 

Раздел XX. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 Чл. 32 Колективен управителен орган е управителният съвет, който се състои от 3 или 

5 лица. Членовете на сдружението - юридически лица могат да предложат за членове на 

управителния съвет, лица нечленуващи в Сдружението. 
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 Чл. 33 Управителния съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат 

да бъдат преизбирани неограничено. 

 

Раздел XXI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл. 34 Управителния съвет: 

 1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

 2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този 

Устав; 

 3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

 4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

 5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

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

 6. Определя адреса на сдружението; 

 7. Взема решения относно размера на членския внос; 

 8. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на 

общото събрание на сдружението. 

 

Раздел XXII. ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл. 35 Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя, по негова 

инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 месеца, 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 заинтересованите членове. 

 Чл. 36 /1/ Заседанието е редовно ако на него присъстват повече от половината от 

членовете на управителния съвет. 

  /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. 

 Чл. 37 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово 

отсъствие - от избран от управителния съвет негов член. 

 Чл. 38 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство на присъстващите 

членове, а тези по чл. 33 т. 2 и т. 5 от настоящия Устав и чл. 14 ал. 2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел - с мнозинство на всички членове. 

 Чл. 39 Всеки заинтересован 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, но не по-късно от една година от вземане на решението. 

 

Раздел XXIII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 Чл. 40 /1/ Общото събрание избира от членовете на управителния съвет Председател на 

сдружението. 

  /2/ Председателят се избира за срок от 5 години, като може да бъде преизбиран 

за председател неограничено. 

  /3/ Председателят организира цялостната дейност по изпълнение решенията на 

Управителния съвет и представлява сдружението пред държавните и обществени органи и 

организации, юридически и физически лица в страната и чужбина. 

  /4/ Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и да 

обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението. 
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Раздел XXIV. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 Чл. 41 /1/ Общото събрание може да избере измежду членовете на клубовете, членове 

на сдружението или специалисти извън нея Контролен съвет, като определи неговата 

численост, функции и председател. 

  /2/ Членовете на контролния съвет се избират за срок от 5 години. 

  /3/ Контролният съвет извършва проверка на документите, свързани с 

ръководството и дейността на сдружението, за което съставя съответен доклад, който 

представя на Управителния съвет и на Общото събрание. 

  /4/ Контролният съвет следи за деловодното състояние на всички структури на 

сдружението; учебно-тренировъчната дейност в националните и клубни сдружения; 

използването на материалната база, екипировката и имуществото. 

 

Раздел XXV. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 42 Сдружението се прекратява: 

1. По решение на общото събрание; 

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

А/ Сдружението не е учредено по законовия ред; 

Б/ Сдружението извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 

В/ Сдружението е обявено в несъстоятелност. 

 

Раздел XXVI. ЛИКВИДАЦИЯ  

 Чл. 43 /1/ Ликвидатор при прекратяване на сдружението е неговия колективен 

управителен орган или избрано от него лице. 

  /2/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

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

първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. 

  /3/ 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 на сдружението или служителите му; 

 3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение; 

 4. Съпрузите на лицата по т. 1 - т. 3 

 5. Роднините на лицата по т. 1 - т. 3 по права линия без ограничение, по съребрена 

линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен, включително; 

 6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 - т. 5 са управители или могат да наложат 

или възпрепятстват вземането на решения. 

 

Раздел XXVII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ 

 Чл. 44 /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя по решение на съда по седалището на сдружението 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 сдружението. 
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Раздел XXVIII. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ 

Чл. 45/ 1/ Сдружението води книги за протоколите от заседанията на общото събрание 

и управителния съвет. 

/2/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва 

да съдържа данни относно: 

- съществените дейности, изразходваните за това средства, връзката им с 

целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; 

- размера на безвъзмездно полученото имущество; 

- финансовия резултат. 

/3/ Докладът за дейността на сдружението е публичен. 

 

Раздел XXIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 46 За неуредените въпроси в този Устав, както и при тълкуване и прилагане на 

неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

 

 Настоящия Устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружение с 

нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЕНДО", проведено на 09.11.2019 г. 

  

 


