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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУТ 
  

Член 1  (1) Сдружение "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА СТЕРЛБА С ЛЪК’  е 
юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, отделно от 
членовете си, учредено и действащо съгласно законите на Република България, 

Устава, решенията на Общото Събрание и разпоредбите на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. 

(2) Сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРИЛОЖНА СТЕРЛБА С ЛЪК’ е 
доброволно, демократично, самоуправляващо се, неправителствено и неполитическо 
сдружение, осъществяващо дейността си в съответствие със законите на Република 

България и този Устав и в духа и принципите на ръководните спортни държавни и 
обществени органи и организации в страната и Международната асоциация по 
Стрелба с лък - IFAA (International Field Archery Association). 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Член 2 (1) Наименованието на сдружението е "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 
ПРИЛОЖНА СТЕРЛБА С ЛЪК’’. На латиница се изписва: “BULGARIAN FIELD ARCHERY 

ASSOCIATION” или съкратено “BFAA”. 
(2)  Наименованието на сдружението, както и неговото седалище, адрес, данните 

за регистрацията му и единният идентификационен код по БУЛСТАТ, задължително се 
вписват във всяко писмено изявление от името на сдружението. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Член З Седалището и адресът на управление на дейността на сдружението е: гр. 
София, община Столична, район Сердика, ул. “проф. Иван Георгов” 1A 

СРОК 

Член 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително 
условие. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Член 5 Сдружението осъществява общественополезна дейност.  
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ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 6 Основни цели на Сдружението са: 

1. Утвърждаване и развитие на приложната стрелба с лък в Република 
България; 

2. Издигане на спортното майсторство на българските състезатели; 
3. Координиране и всестранно подпомагане на дейността на спортните  
клубове в сферата на приложната стрелба с лък на основата на взаимното 
сътрудничество 

4. Широко популяризиране на приложната стрелба с лък и постиженията на 
българските състезатели; 

5. Популяризиране, подпомагане и развитие на стрелбата с лък на открито и 
масовата физическа култура в Република България. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  
И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Член 7  (1) За постигане на своите цели, Сдружението: 
1. Организира вътрешни и международни прояви и състезания по стрелба с 
лък; 

2. Организира школи и курсове за тренировъчна спортно-състезателна дейност 
и ловна стрелба с лък; 

3. Организира подготовката и обучението на състезатели, съдии и инструктори 
по приложната стрелба с лък, определя квалификацията им и организира 

нейното повишаване в съответствие с техническата програма и 
квалификационните изисквания на Международната Асоциация по Стрелба с 
лък - IFAA 

4. Оказва методическа и квалифицирана консултантска помощ на своите 
членове; 

5. Стимулира с подходящи отличия и награди лица, клубове и организации, 
допринесли за постигането на целите на сдружението; 

6. Организира провежданетео на тренировъчна и състезателна дейност по 
стрелба с лък и ловна стрелба с лък по правилника и категориите на  IFAA. 

7. Осъществява постоянна и действена връзка със Международната Асоциация 
по стрелба с лък на открито (IFAA), както и с други международни и 
национални организации, свързани с развитието на стрелбата с лък; 

8. Организира публикации в средствата за масова информация, издаване на 
специализирани печатни, аудио-, видео- и други пособия по Стрелба с лък и 
осъществява с всякакви други законосъобразни средства популяризирането 

на спортните цели и постиженията на Стрелбата с лък в България и 
чужбина; 

9. За осъществяване на целите си сдружението ще си сътрудничи със 
средствата за масова информация, сродни сдружения и организации. 
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Участва в консултативни и други органи и организации, организира 
пресконференции и представя искания към компетентните държавни 
институции 

10.Участва при покана в разработването на национални и териториални 
програми за развитие на масовата физкултура и спорт или дава мнение по 
тях; 

11.Представя на компетентните държавни органи съгласувано мнение на 
управителния съвет на сдружението по проекти за нормативни актове 

уреждащи въпроси на масовата физкултура и спорт 
12.Проучва системно резултатите от прилагането на законодателството 
свързано с развитие на масовата физкултура и спорт и предлага на 
компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването 
им; 

13.По своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи 
отстоява интересите на своите членове, като предлага усъвършенстване и 
демократизиране на правилата за финансиране от страна на държавата, на 
спорта в Р. България; 

14.Сътрудничи и взаимодейства с други сдружения и спортни формирования; 
15.Подпомага други дейности, извън организационната и спортно-
състезателната, които допринасят за постигане на набелязаните цели; 

16.Участва в изграждането и стопанисването на спортни обекти във връзка с 
дейността си. 

 (2) Основен предмет на дейност. 
1. Осъществяване на целите и задачите на сдружението за утвърждаване, 
популяризиране и развитие на приложната стрелба с лък в Република 
България; организиране и участия във вътрешни и международни прояви, 
състезания и турнири по стрелба с лък; организиране на школи и курсове за 

тренировъчна спортно-състезателна дейност и ловна стрелба с лък; 
организира, подготовката и обучението на състезатели, съдии и инструктори 
по приложната стрелба с лък; определя квалификацията им и организира 
нейното повишаване в съответствие с техническата програма и 
изискванията на Международната Асоциация по Стрелба с лък - IFAA;  

2. Подпомага и координира дейността на спортните клубове при 
организирането на спортно-състезателната им дейност; изграждане и 
стопанисване на спортни обекти във връзка с дейността и целите на 
сдружението. 

Член  8 Предмет на допълнителна стопанска дейност  
(1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 
предмета на основната дейност, като използва средствата за постигане на 
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определените в този устав цели.  
(2) Предметът на стопанската дейност включва:  
1. Извършване на анализи, изследвания, проучвания и други подобни, 
свързани с целите на сдружението; 

2. Изработването и разпространението на предмети на литературата и 
изкуството, както и на информационни материали за популяризиране целите 
на сдружението; 

3. Извършване на обучения, тренировки и други подобни обучителни 
инициативи, свързани с постигане на целите на сдружението; 

4. предоставяне за ползване на интернет пространство, чрез създадени от 
сдружението интернет страници, с цел популяризиране на целите, каузите и 
партньорите на сдружението 

(3) Приходът от допълнителната стопанска дейност може да се използва само за 
постигане на определените в този устав цели на сдружението.Сдружението не 
може да разпределя печалба под никаква форма. Изпълнението и контролът 
върху извършваната стопанска дейност се възлага на УС на сдружението.  

II. ЧЛЕНСТВО 

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Член 9 (1) Членуването в сдружението почива на принципите на доброволност,   

равноправие на членовете, единна методическа и спортно-техническа подготовка, 
единно национално представителство, единна система на контрол и общ национален 
отбор. 
         (2) Членството в сдружението бива пълноправно и почетно.  
       (3) Всеки български пълнолетен гражданин, навършил 18 години, който приема 

този устав и е платил дължимия годишен членски внос може да бъде приет за 
пълноправен член на асоциацията.       
     (4) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.  
Членовете  отговарят за внасяне  на дължимия  членски внос. 

Член 10  Всеки пълноправен член на сдружението има право : 
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание /
ОС/; 

2. да бъде избиран в неговите органи на управление; 
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на 
управление; 

4. да бъде информиран за дейността на сдружението; 
5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността 
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му по начин и ред, утвърден от УС. 

Член 11  Всеки пълноправен член на сдружението е длъжен: 
1. да внася членския си внос; 
2. да спазва Устава и правилата от други вътрешни актове на сдружението и 
да работи за постигане на неговите цели; 

3. да работи за увеличаването на имуществото на сдружението и за издигане 
на неговия обществен авторитет. 

4. Писмено да уведоми УС при настъпване на промяна в посочения от него 
адрес, респ. адрес на управление. 

Член 12 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на 

членството. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членски 
права не може да бъде предоставено другиму. 

Член 13. Управителният съвет може да дава почетно членство на лица, организации 
или компании, с особени заслуги към дейността на сдружението. Почетните членове 

нямат право на глас на общите събрания и не могат да бъдат избирани в 
управителните органи на сдружението 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Член 14 (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет на 
Сдружението. Кандидатите отправят писмено заявление до Управителния съвет /УС/, 

който го разглежда в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно 
гласуване и обикновено мнозинство. 

  (2) Към заявлението си, кандидатът прилага: 
1.  Попълнен формуляр за индивидуално картотекиране 
2.  Копие от документ за платен членски внос 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Член 15 (1) Членството се прекратява: 
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на 
сдружението; 

2. с изключване; 
3. при отпадане. 

      (2) Решението за изключване се взема от УС на сдружението, когато член на 
сдружението нарушава правилата на настоящия устав. Решението за изключване на 
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членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
         (3) Решението за изключване може да се обжалва пред  ОС на Сдружението. 
      (4) Отпадането на членството е налице, при невнасяне на  дължимия членски 

внос и/или неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от 
Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява 
членството. 

III. ИМУЩЕСТВО 

Член 16 Имуществото на сдружението се състои от пари, ценни книжа, движими 
вещи, недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху интелектуална 
собственост и други, регламентирани от българското законодателство. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 17 (1) Всички членове са длъжни да заплащат годишен членски внос. 

     (2) Размерът на дължимия членски внос се определя с решение на Управителния 

съвет на сдружението. 
    (3) Дължимият членски внос се внася в касата на сдружението или по банкова 
сметка в срок до 10 януари всяка година. 

      (4) Сдружението, чрез УС може да получава дарения и завещания в пари и вещи, 
направени в полза на сдружението от физически и/или юридически лица, 
правителствени и неправителствени организации в страната и в чужбина, както и да 
сключва договори за спонсорство, да получава приходи от управление на собствено 
имущество, да извършва трансфер на състезатели, да получава приходи от участие и 

организация на спортни мероприятия, и други приходи от дейности по физическо 
възпитание и спорт. 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 18 (1) Сдружението разходва имуществото си за постигане на целите на  
сдружението. 
       (2) Със средствата си, сдружението може да придобива движими и недвижими 

имоти и вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуалната собственост.  
      (3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 
дейността, насочена за постигане на целите си при условията и по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел.  
         (4) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
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ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ 

Член 19   При   наличие   на  загуби   според  годишния  счетоводен баланс,   ОС   
може   да   вземе   решение   за  тяхното   покриване   чрез допълнителни вноски от 
членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички 

членове на сдружението. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 20    Органите    на   сдружението   са   Общото   събрание /ОС/   и 
Управителния съвет. ОС е колективен върховен орган на сдружението. 

СЪСТАВ НА ОС 

Член 21 (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на 
сдружението. 

     (2) Почетните членове на сдружението могат да присъстват на общите 
събрания, но без право да гласуват при вземането на решения. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОС 

Член 22 Общото събрание: 
1. изменя и допълва устава на сдружението; 
2. преобразува и прекратява сдружението; 
3. избира и освобождава членовете на УС на сдружението и определя 
възнаграждението им; 

4. приема годишния финансов отчет на сдружението; 
5. разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство; 
6. взема решение за участие в други организации; 
7. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; 
8. приема бюджета на сдружението; 
9. приема отчета за дейността на УС; 
10.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 
закона и Устава на сдружението; 

11.освобождава от отговорност членовете на УС. 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС 

Член 23 (1) Редовно ОС се провежда най-малко веднъж годишно. 
 (2)  Извънредно ОС може да бъде свикано по всяко време от УС. 

СВИКВАНЕ НА ОС 

Член 24 (1) ОС се свиква от УС. То може да се свика по искане на една трета от 
членовете на сдружението. 

(2) Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането за свикване на ОС, УС 
не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по седалището на 
сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях 

лице. 
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до членовете на сдружението 

изпратена по пощата с обратна разписка, по електронна поща с обратно известие, 
лично връчена срещу подпис на лицето или по факс от Председателя най-малко 30 
дни преди Общото събрание и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която 

се намира управлението на сдружението. 
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, 

датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква. 
(5) Времето от връчване на поканата до откриване на ОС не може да бъде по-

малко от 30 дни. 

(6) Поканата се изпраща от Председателя на УС до посочения от всеки член 
адрес. В случай на настъпване на промяна в адреса, без затова да е уведомено 
сдружението, поканата, ведно с извършеното удостоверяване, че лицето не е 
намерено на адреса се прилага към списъка на присъстващите на общото събрание 
членове и се счита за редовно връчена 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ 

Член 25 Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат 
предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на 
сдружението най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание. При поискване те 
се предоставят на всеки член безплатно. 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ 

Член 26 (1) На заседанието на ОС се изготвя списък на пълноправните членове. 
Същите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се 
заверява от председателя и секретаря на ОС.
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     (2) В списъка се включват пълноправните членове, които са заявили своето 
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на 
наличие на кворум.

КВОРУМ 

Член 27. ОС може да заседава ако са се явили повече от половината от всички 
пълноправни 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  

ПРАВО НА ГЛАС 

Член 28 Всеки пълноправен член на сдружението има право на един глас 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Член 29   Член  или   негов  представител  не  може  да участва  в гласуването за: 
12.предявяване на искове срещу него; 
13.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 
отговорността му към сдружението; 

14.при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг или роднини по 
права линия - без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, 
или по сватовство - до втора степен включително. 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Член 30 (1) Решенията на ОС се приемат с мнозинство от присъстващите с 
изключение на решенията, за които се изисква квалифицирано мнозинство. 
     (2) За решенията по Член 22, т.1 и т.2, както и по Член  19 се изисква мнозинство 

2/3 от присъстващите. 
     (3) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 
отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване. 
     (4) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението. 

ПРОТОКОЛ 

Член 31 (1) За заседанията на ОС се води протокол в специална книга. 

Протоколът се  води според изискванията на закона и Устава. 
        (2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от 
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преброителя на гласовете. Към него се прилага списък на присъстващите и 
документите, свързани със свикването на ОС. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 32  (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. 
(2) Членовете на УС се избират от ОС за срок от 4 /четири/ години. 
(3) УС се състои от от седем лица, избрани измежду пълноправните членове 

на сдружението.   
(4) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.  

(5) УС се състои от: Председател, Генерален Секретар, Ковчежник, четирима 
представители на региони съответно за: Северозападна, Югозападна, 
Североизточна и Югоизточна България и представител за IFAA 
(6) Длъжността на представител за IFAA може да се съвместява с някои от 
другите длъжностти на УС. 

(7) Задължения на членовете на УС: 

Председател 
• Ръководи всички заседания на УС; 
• Подготвя и представя на ОС годишен отчет за дейността на ВFAA; 
• Подготвя и представя пред ОС отчет за членовете на асоциацията и нейния 
разтеж; 
• Издава, подписва и подпечатва картите за членство и класификация на BFAA. 

Генералния Секретар 
• Изпълнява задълженията на Председателя, ако той не е в състояние да 
действа. 
• Организира административния офис на ВFAA; 
• Координира дейностите и програмите на ВFAA; 
• Отговаря за водене на документация и архив от проведените състезания. 

Ковчежник: 
• Подготвя и представя пред ОС отчет за финансовите дейности и състояние на 
ВFAA; 
• Води подробно счетоводството и сметките на ВFAA и се отчита пред УС и ОС; 
• Представя доклад за финансовото състояние на BFAA пред ОС. 
• Ръководи събирането на членския внос и такси участие 
• Подготвя и поддържа списък с членовете на BFAA; 

Представител за IFAA: 
• Е лицето за контакт на BFAA c IFAA по всички въпроси касаещи асоциацията; 
• Е отговорен за връзката между УС и IFAA; 
• Съветва УС по всички въпроси от международен характер; 
• Представлява асоциацията на срещи с IFAA и срещи с други членове на IFAA. 

Представители за регион: 
• Координират дейността и програмите на BFAA в съответния регион 
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ПРАВОМОЩИЯ НА УС 

Член 33 УС: 
1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;  
2. Взема решение за разходването на имущество на сдружението, осигурява 
стопанисването  и опазването на имуществото на сдружението при спазване 

изискванията на устава и ЗЮЛНЦ; 
3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет и финансов отчет; 
4. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението; 
5. Определя и назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, 
освен в  случай на несъстоятелност; 

6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 
вкл. и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

7. Определя адреса на сдружението; 
8. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;  
9. Избира измежду членовете си Председател, Генерален Секретар, Ковчежник, 
четирима представители на региони и представител за IFAA. 

10.Изготвя предвидените в ЗЮЛНЦ вътрешни актове във връзка с дейността и 
финансите на сдружението; 

11.Изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 
12.Приема наредби, планове, програми правилници и правила за дейността на 
сдружението; 

13.Назначава щатни и хонорувани . служители и определя правата, 
задълженията и възнаграждението им; 

14.Подпомага дейността на членовете на сдружението;  
15.Следи и контролира финансовата дейност; 
16.Взема решение за сключване договор със състезатели включени в 
националните отбори, за които се изразходват средства на сдружението за 
обучението им и участието им в състезания; 

17.Разглежда нарушения,  направени от членовете на Сдружението и за всяко 
от тях взима мотивирани решения, приема и изключва членове на 

сдружението; 
18.Утвърждава вътрешния и международния спортен календар; 
19.Определя размера на дължимия годишен членски внос; 
20.Утвърждава националните отбори и плановете за подготовката им; . 
21.Създава постоянни комисии към Управителния съвет на Сдружението. 
Избира председател на постоянната комисия, който е измежду членовете на 
УС. Определя състава, реда и начина на  работа на постоянните комисии; 

22.При необходимост, създава временни работни групи. Избира председател на 
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работната група, който е измежду членовете на сдружението. Определя 
състава, реда и начина на работа на временната работна група; 

23.Определя размера на състезателните, изпитните вноски, вноските за 
картотекиране, както и на други вноски, определени с вътрешни актове на 
сдружението; 

24.Приема и изключва пълноправни и почетни членове на сдружението.  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УС 

Член 34 (1) Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от 
вътрешното разпределение на функциите между членовете. 

   (2) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 
сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат 
членове на съвета. 
       (3) УС приема правила за работата си. 
  (4) УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца, за 

да обсъди състоянието и развитието на сдружението. 
  (5) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Председателят 
е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете 
му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от 
всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателя, 

заседанието се ръководи от Генералния секретар. 

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО 

Член 35 (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от 
членовете на УС - лично или представлявани от друг член на съвета. Никой 
присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 
 (2)  Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен 

решенията на Член 33, т.2, 5, 6  от Устава с мнозинство от всички членове. 
 (3) УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са 
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. 
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, Skype, Viber, Facetime или 
друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 

участието му в обсъждането и вземането на решенията. Гласуването на този член се 
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 
  (4) УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за  
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на 
принципите за откритост, достоверност и своевременност. 

 (5)  УС е длъжен да заяви за вписване в Централния регистър информацията,    
посочена в Член 46, ал.2 от ЗЮЛНЦ в предвидените от закона срокове 
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ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС 

Член 36 (1) Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които 
увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление. 
 (2) Всеки член на УС може да бъде освободен от отговорност ако се установи,  
че няма вина за настъпилите вреди 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Член 37 (1) Сдружението се представлява от Председателя на УС и Генералния 
секретар заедно и поотделно. 
 (2) Председателят на УС, респективно Генералния секретар осъществява 
връзките на сдружението с местни и чуждестранни лица и го представлява при 
провеждане на международни спортни мероприятия. 

 (3) Председателят на УС, респективно Генералния секретар подписват договори 
от името и за сметка на Сдружението на основание решенията на УС. 
 (4) Председателят на УС свиква и ръководи заседанията на УС на основание Член 
З4 ал.5 от този Устав 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

Член 38 (1) Ежегодно, до края на февруари на съответната година, УС изготвя за 

изтеклата календарна година доклад за дейността и годишен счетоводен отчет и ги 
представя за приемане от ОС на членовете на сдружението. 
  (2)  Сдружението подлежи на задължителен независим одит в предвидените от 
закона случаи. 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 39 (1) На заседанията на ОС и на УС се води протокол, в който се отразяват 
станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите 
се удостоверяват с подписа на председателя на съответния орган и на протоколчика 
и се подвързват в специални книги.Ръководещият заседанието на съответния орган 
и лицето, изготвило протокола отговарят за верността на съдържанието му. 

 (2) Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на 
сдружението и членовете на УС могат да се запознават със съдържанието на 
протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. 
 (3) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и 
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адресите на всички членове и идентификационни данни за тях. 
(4) Веднъж годишно, УС изготвя доклад за дейността си, който съдържа: 
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 
целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 
дейности за набиране на средства;  

3. финансовия резултат. 
(5) Докладът за дейността на сдружението е публичен. Той се публикува в 

бюлетина на Централния регистър. 

I. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

Член 40 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска 
цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Член 41 Сдружението се прекратява: 
1. по решение на ОС; 
2. при обявяването му в несъстоятелност; 
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените в 
ЗЮЛНЦ случаи. 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Член 42 (1)   При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 
   (2) Ликвидацията се извършва от определено лице/а след решение на УС. 

Ликвидаторът извършва предвидените в ТЗ действия по ликвидация. 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, 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 
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- до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен вкл.; 
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

(4) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя 
на друго юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза със сходна или 
близка цел, определено по решение на ОС към момента на вземане на решението за 
прекратяване на сдружението 

IV. СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ 

Член 43 Под понятието "Стрелба с лък" в Устава на Сдружението, да се разбира 
стрелбата с лък, която организира своята спортно състезателна и тренировъчна 

дейност по спортно-техническите и квалификационни изисквания на International 
Field Archery Association - IFAA. 

Член 44 Сдружението има свое знаме, емблема, бланка, печат, почетен знак, и   
медали, с които отличава своите членове. Символите, знаците и ритуалите се 

утвърждават от УС 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 45 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда на Устава и 
ЗЮЛНЦ. 

Член 46 Настоящият Устав е приет единодушно от членовете на “Българска 
Асоциация по Приложна Стрелба с Лък”, на Общо Събрание, състояло се на 

17.03.2016 г. в гр. София.
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