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УСТАВ 

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. /1/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

КОЛОЕЗДЕНЕ" /БФК/, е юридическо лице, създадено за осъществяване на дейност в 

обществена полза за подпомагане на развитието на колоезденето в Република България, 

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за 

физическото възпитание и спорта. 

/2/ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ" /БФК/ е доброволно 

сдружение на колоездачни клубове в Република България и има за цел да бъде ръководен и 

представителен орган на българското колоездене, правоприемник и възстановител на 

Българския колоездачен съюз, създаден през 1902 г.  

/3/ (изм.13.02.2021)"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ" /БФК/ e 

независима политически,  демократична, самоуправляваща се организация с нестопанска 

цел. Финансовите й средства ще се използват само за целите определени от този Устав. 

/4/(нова13.02.2021) БФК се присъединява към Международния Колоездачен 

Съюз/UCI/. 

/5/ (изм.12.09.2022) БФК е спортна федерация пo смисъла на Закона за физическото 

възпитание и спорта - доброволно сдружение на спортни клубове, която координира 

дейността им в определена предметна област от системата на физическото възпитание и 

спорта и взаимодейства с държавата, общините и международните спортни организации 

при формирането и осъществяването на националната спортна политика, както и за 

подобряване на организацията за безопасност на движението по пътищата и  

съществуващата  и изграждане на нова инфраструктура, която улеснява и подпомага 

използването на велосипед както за спортни прояви и отдих така и за придвижване. БФК 

ще  организира своята дейност за да получи статут на национална спортна федерация, в 

която членуват спортни клубове, осъществяващи дейност в областта на колоезденето. 

/6/ БФК е спортна организация, която осъществява социално значима спортна  

дейност и отговаря на установените в Закона за физическото възпитание и спорта 

изисквания, да развива и популяризира физическото възпитание, съдейства за разширяване 

на участието в организирания спорт и други спортни дейности и сътрудничи с държавата, 

общините и други организации с нестопанска цел в подпомагането на: развитието на 

колоезденето в страната на всички нива, борбата срещу употребата на допинг, спортното 

майсторство и честната игра, интересите на членовете й, конституцията, регламентите и 

решенията на UCI, спортът на колоездене, на своите интереси пред Националния 

олимпийски комитет и всички национални власти, откриването и подпомагането на 

спортните таланти и подготовката на спортно-технически кадри, получаване спортна 

лицензия, както и обществено значими дейности, подпомагане при реализирането на 

прояви и проекти свързани с устойчивото развитие на колоезденето като традиционен спорт 
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с масово приложение, изграждането на транспортна вело инфраструктура, спортни 

съоръжения и други отговорности, пряко свързани с функционирането на специфичната 

материална база. 

/7/ БФК основава своята дейност на следните принципи :  

 Всеки член на сдружението да притежава необходимият статут за осъществяване на 

дейност в областта на спорта колоездене;  

 Да има формирана вътрешноорганизационна специфична структура за масово  развитие 

сред населението на колоездачният спорт.  

 Да провежда учебно-тренировъчен и спортносъстезателен процес, съобразно 

изискванията в областта на колоезденето на международно и други нива.  

 Да се стреми всеки клуб за достигане на висока степен на развитие на колоездачният 

спорт и внедряване на система от показатели за устойчиво развитие и измерване на 

процеса на спортните постижения и масовизирането на спорта. 

 Да популяризират спортните клубове от БФК хуманните спортни принципи, спортна 

етика  и  здравословният начин на живот. 

 /8/ Българската  Федерация по Колоездене е отделно от членовете си сдружение и 

отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за 

неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски. 

/9/  БФК има свои отличителни знаци: лого, печат, флаг и други символи.  

/10/ БФК се управлява съгласно този устав и другите приети 

вътрешноорганизационни актове, в съответствие с неговото прилагане. По всички 

неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 
Чл. 2. /1/  Сдружението    ще    осъществява    дейността си под наименованието  

"БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ" /БФК/, което може допълнително да се 

изписва и на чужд език, а именно "BULGARIAN CYCLING FEDERATION " /BCF/. 

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

наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително Булстат номер. 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
 
Чл. 3. (изм. 28 юли 2021 г.) Седалището на Сдружение "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

КОЛОЕЗДЕНЕ" /БФК/ е: град София. Адресът на управление се определя от Общото 

Събрание както следва: ул. Гюешево № 83, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СЕРДИКА, сграда 2.3, ап. 

офис 120.  
 

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ 
 

Чл.4. Официалният език (езици) на БФК български. Уставът, наредбите и 

протоколите, както и всички документи, представени на Общото събрание, се съставят на 
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този език. Всички документи или писма, адресирани до UCI, трябва да бъдат на английски 

или френски език. 

ГЛАВА ВТОРА 
 

ЦЕЛИ 
 
Чл. 5. /1/  БФК е доброволно сдружение на колоездачни клубове в Република    

България. Като сдружение е независима, политически неутрална, демократична, 

самоуправляваща се организация с нестопанска цел, чиито основни цели са: развитие на 

физическата култура чрез популяризиране, организиране, подпомагане и ръководене на 

колоездачния спорт в колоездачните клубове в страната - членове на БФК, както и 

популяризирането на колоезденето като начин на транспорт и отдих, административно 

подпомагане на членовете на БФК при реализирането на програми свързани с изграждане 

на велосипедна инфраструктура от всякакъв характер и развитие на спортни програми сред 

подрастващите, както на държавно така и на трансгранично ниво. 

/2/ Целите на БФК са постоянни, поради което БФК не се ограничава със срок. 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
Чл. 6. За постигане на своите цели БФК: 

/1/ Издава правилници, наредби, програми, методически указания и други печатни 

материали. 

/2/ Организира държавните първенства за всички възрастови групи и полове и 

дисциплини, определя регламентите, по които те се провеждат. 

/3/ Организира и съдейства за провеждането на вътрешните и международни срещи, 

турнири, купи и други видове колоездачни състезания и прояви. 

/4/ Участва в прояви и дейности, организирани от други национални, чуждестранни 

и международни организации, представлява спорта колоездене и защитава своите интереси 

пред Националния олимпийски комитет и всички национални власти. 

/5/ Подпомага клубовете при организирането на международни състезания по 

колоездене. 

/6/ Организира самостоятелно и съвместно с български и международни спортни 

организации семинари за подготовка и преквалификация на треньори, съдии и състезатели 

по колоездене. 

/7/ Извършва експертна и консултантска дейност с други организации и провежда 

политики за повишаване спортните успехи и масовизиране на колоездачния спорт, както и 

за подобряване на организацията за движение и на велосипедната инфраструктура. 

/8/ Привлича специалисти от страната и чужбина за подпомагане дейността на БФК. 

/9/ Организира, финансира и извършва дейности, свързани с целите на БФК. 

/10/ Награждава с морални отличия спортисти треньори, деятели, допринесли за 

развитието на колоездачния спорт, отпуска стипендии и парични помощи на заслужили в 

дейността си треньори, състезатели и деятели по колоездене. 

/11/ Уважава и предотвратява всяко нарушение на конституцията, регламентите и 
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решенията на UCI. 

/12/ БФК ще осъществява дейността си в съответствие с принципите сдружение с 

нестопанска цел. Финансовите ресурси се използват само за постигане на целите, заложени 

в настоящия Устав. Членовете на БКФ нямат права върху тях. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 7. /1/ БФК осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва  

имуществото си за  развитие  на  физическата  култура  чрез популяризиране,   организиране, 

подпомагане и ръководене на колоездачния спорт в колоездачните клубове в страната - 

членове на БФК. 

/2/ За осъществяване на дейността за постигане на целите си БФК може да участва 

самостоятелно, да създава или да участва в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни 

и съвместни сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества, 

представителства, специализирани звена и др. 

/3/ БФК спазва конституцията и наредбите на UCI, както и всички решения, взети в 

съответствие с тях. По същия начин БФК ще следи да се спазва конституцията, 

регламентите и решенията на UCI от всички заинтересовани лица. 

/4/Уставът и правилниците на БФК не противоречат на конституцията и наредбите 

на UCI. В случай на различия, се прилагат само конституцията и разпоредбите на UCI. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 
Чл. 8. /1/ Организиране и провеждане на състезания от Вътрешния и международен 

спортен календар, изготвяне на критерии за избор, избор и подготовката на националните 

отбори на България, представляване и защита на интересите на българското колоездене в 

Международния колоездачен съюз и в други национални и международни организации. 

/2/ Сътрудничество с международните, държавните и общински органи в областта 

на колоездачния спорт. 

/3/ Осигуряване възможност на гражданите да упражняват велосипедния спорт за 

развлечение, за здраве, за транспорт, за туризъм, за по-голяма работоспособност и за 

спортно усъвършенстване, както и за постигане на високи спортни резултати. 

/4/ Възпитание на гражданите в съблюдаване спазването на спортната етика, 

правилата на движение, културата на поведение, човешките взаимоотношения и 

взаимопомощта. 

/5/ Поддържане връзка и контакти с официалните държавни и други институции, за    

решаване на екологични, транспортни, производствени, здравни и други проблеми, 

свързани с колоездачния спорт и обществото. 

 

ПОЛИТИКА НА НЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

 Чл.9. /1/ БФК се ангажира да осигури равни възможности за участие в колоезденето 

и противопоставяне на дискриминационното поведение. 
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/2/ БФК зачита правата, достойнството и стойността на всеки човек и ще се отнася 

към всички еднакво в контекста на техния спорт, независимо от възрастта, способностите, 

пола, расата, етническата принадлежност, религиозната вяра, сексуалността или 

социалното / икономическото състояние. 

/3/ БФК се ангажира с всеки, който има право да се наслаждава на спорта си в среда, 

свободна от заплаха от сплашване, тормоз и злоупотреба. 

/4/ БФК ще се справя сериозно с всеки инцидент с дискриминационно поведение, 

съгласно дисциплинарните процедури на БФК. 

 

НЕЗАВИСИМОСТ 
 

Чл.10. /1/ БФК ще управлява своите вътрешни работи с пълна независимост и ще 

гарантира, че никоя трета страна не се намесва в нейните дейности. Тя ще бъде автономна 

и ще се противопостави на всеки политически, религиозен и финансов натиск, който може 

да наруши нейния ангажимент да спазва конституцията и разпоредбите на UCI. Всяка 

външна форма на намеса или опит за намеса ще бъде докладвана на UCI. 

/2/ Правителството и другите публични органи нямат право да назначават членове 

на Общото събрание или на ръководния орган на БФК. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
 

ЧЛЕНОВЕ НА БФК  
 
Чл. 11. /1/ Членовете на БФК са редовни, асоциирани и почетни. 

/2/  Редовни членове на БФК са всички клубове приети на Учредителното или Общи 

събрания на БФК. Редовните членове имат право на глас на заседанията на ОС на БФК. 

Редовните членове трябва да отговарят на всички изисквания посочени в този Устав. 

/3/ Асоциираните членове трябва да отговарят на същите условия и изисквания, на 

които отговарят  редовните членове, имат същите права и задължения, освен правото да 

гласуват на ОС на БФК. Приемането и изключването им от БФК, се осъществява при 

същият ред като редовен член. Асоциираните членове на БФК, заплащат годишен членски 

внос в размер на 1/5 от този дължим  редовните членове на  БФК.  

/4/ Почетни членове на БФК са  спортните деятели или спомоществователи с особени 

заслуги за развитието на българското колоездене, както и юридически лица, подпомогнали 

значително развитието на колоездачният спорт. Почетните членове на БФК имат 

съвещателна функция и нямат право на глас по време на заседанията  на ОС на БФК.  

/5/ В ръководните и помощни органи на БФК могат да се предлагат и избират 

спортни деятели и други лица, които притежават опит и знания в различните области и ще 

имат активно участие и съществен принос за развитието на колоезденето в България. 

/6/ Всеки член на ръководен и помощен орган има право :  

1. да бъде избиран за член на ръководните и помощни органи на БФК, съобразни 

разпоредбите на настоящият устав, ЗЮЛНЦ, ЗФВС и други закони;                            

2. да участва организираните спортни дейности и прояви;  

3. да получава почетни звания и помощи за активно участие и принос в постигане целите 
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на федерацията;  

4. да бъде информиран за дейността на БФК по всяко време след подаване писмено искане 

до Управителния съвет. УС или упълномощено от него лице, отговаря писмено на 

полученото искане в срок от 10 работни дни от датата на получаване; 

5. да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на БФК 

6. да внася в Управителния съвет писмени предложения, препоръки и жалби, на които 

Управителният съвет е длъжен да отговори в срок от 10 работни дни от датата на 

получаването им. 

/7/ Всеки член на ръководен и помощен орган на БФК е длъжен:  

1. да спазва настоящия устав, решенията на Общото събрание, Управителния съвет и 

Контролния съвет, и да разяснява необходимостта от спазването им от другите членове, 

персонал, състезатели и треньори;  

2. да спазва решенията на помощните органи, когато това е предвидено във вътрешен акт, 

приет от Общото събрание или Управителния съвет ;  

3. да съдейства за постигане целите на БФК;   

4. да не използва членството си в органите на БФК за цели и по начин, противоречащи на 

статута  и устава на БФК и ЗФВС.  

5. да допринася за развитието на спортно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност в 

областта на колоезденето;  

6. да уважава и утвърждава традициите в колоезденето, БФК и нейните органи. 

7. в дейността си да спазва стриктно правилата на международните спортни организации, 

на които БФК е член; 

8. да участва в организацията при необходимост на официалните състезания от държавния 

спортен календар и други спортни дейности, организирани от БФК; 

9. да оказва добросъвестно съдействие на БФК при упражнявания от нея надзор за 

спазването на ЗФВС от членовете й.   

10. да не уронва престижа и доброто име на колоездачната общност в България,   на БФК и 

на нейните клубове; 

11.да не е избран за член на ръководни органи на друга спортна федерация или клуб, които 

не са членове на БФК;  

12. да сигнализира пред съответните органи на БФК за нередности във връзка с дейността 

на федерацията и на нейни членове; 

13. да спазва конституцията и наредбите на UCI, както и всички решения, взети в 

съответствие с тях. По същия начин ще следи да се спазва конституцията, регламентите и 

решенията на UCI от всички заинтересовани лица 

/8/ Всеки член на ръководен и помощен орган на БФК следва да получи дължимото 

уважение и доверие, както и възможността да реализира своите права, а при констатиране 

на неизпълнение на  посочените задължения да получи съответната санкция от 

компетентния орган и в съответствие с процедурата, установена от съответните правила за  

извършеното противоуставно деяние 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ  
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Чл. 12. /1/ БФК се управлява от: 

а/ Общо събрание /ОС/;  

б/ Управителен съвет /УС/; 

в/ Контролен съвет / КС/ 

г/ Председател на УС  

д/ Изпълнителен Директор 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 
Чл. 13.  /1/ Общото събрание е висш орган на БФК. 

/2/ To се състои от лицата, кoитo представляват колоездачните клубове съгласно 

тяхната регистрация или 1 /един/ делегат, избран съобразно Устава на колоездачния клуб, 

когато той няма да се представлява от законният представител. 

/3/ Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично нотариално заверено 

пълномощно физическо лице да ги представляват на едно или неограничен брой заседания 

на ОС. Пълномощник няма право да представлява повече от един клуб (различен от клуба, 

който лицето юридически представлява) едновременно и да преупълномощава с пpaвaтa cи 

тpeти лица. 

Чл. 14. /1/  Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания. 

/2/ Освен ако друго не е решено от Общото събрание, Общото събрание на 

федерацията е публично. 

/3/ (изм.12.09.2022) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет 

минимум един път в годината в населеното място по избор от УС. Редовните заседания на 

Общото събрание се провеждат през последната седмица на месец март, но не по-късно от 

30 юни, за да бъде улеснено предаването и приемането на отчети на дейността, изготвяне 

на състезателен календар за следващата година. Ежегодно през последната седмица на 

месец ноември, УС може да свиква Общи събрания за подготовката на бюджета и 

Програмата за дейността през следващата година. 

/4/ Общото събрание се свиква на извънредно заседание от Управителния съвет. 

Една трета от членовете с валидно право на глас на сдружението имат право да поискат  

Управителния  съвет да свика ОС и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от 

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

искане на  заинтересованите членове или на упълномощеното от тях лице.  

/5/ Общото събрание се свиква на извънредно заседание от КС при условията на 

чл.33, ал.5, при подаване на оставка на повече от 50 % от членовете на УС,  в срок най-късно 

до 2 /два/ месеца. 

/6/ Датата и мястото на заседанието на Общото събрание се определят от 

Управителния съвет, а в случаите по чл.10, ал.4 от Контролния съвет. 

/7/ (изм.1.4.2022 и 11.02.2023) Поканата за заседанието на Общото събрание следва 

да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС, 

както списък на членовете имащи право на глас и указание пo чия инициатива се свиква 

същото. Поканата следва да се публикува на уебсайта на БФК и се постави на мястото за 
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обявления на адреса на управление на сдружението най-малко 30 дни преди насрочения 

ден. Поканата за заседанието на ОС, следва да бъде изпратена по електронната поща на 

всички клубове, в деня на публикуване на уебсайта на БФК, но не по-късно от 30 дни преди 

насрочения ден за заседание на ОС.  Всички материали и документи които ще бъдат 

предмет на разглеждане от ОС следва да бъдат изпратени до членовете и публикувани на 

уебсайта на БФК в срок до 14 дни преди датата на провеждане на ОС. За получена се счита 

всяка покана доставена на адреса (чрез международно призната куриерска фирма в деня на 

доставянето) или на  електронната поща посочени от съответния член при учредяването/ 

приемане му за член или на друг адрес след писмено уведомяване на Управителния Съвет. 

/8/ До седем дни преди датaтa на заседанията  на Общото събрание членовете 

изпращат на официалната или предварително обозначена и упомената електронна поща 

името на делегата или пълномощника си, определен да вземе участие в работата на Общото 

събрание. 

/9/(изм.11.02.2023) Делегатите могат да бъдат заместени от резерви, избрани 

съобразно Устава на клубовете, за което същите следва да представят писмено решение на 

УС на съответния клуб непосредствено преди започване на сесията на ОС. Делегатите 

трябва да са на възраст най-малко 18 години, член на клуба им (член или кандидат) или 

лицензиран състезател и надлежно упълномощени от посочения член. Членовете на 

персонала на БФК не могат да бъдат назначавани като пълномощници на Общото събрание. 

/10/ В работата на Общото събрание със съвещателен глас могат да вземат участие 

УС, КС и председателите на помощните органи на БФК - Републиканска съдийска колегия, 

Арбитражна комисия, Дисциплинарна комисия, както и предварително заявилите участието 

си в срок до 14 дни преди датата на събранието асоциирани и почетни членове на БФК, 

гости и деятели на колоезденето. 

 

КВОРУМ 
 
Чл. 15. /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат и се считат за законни при 

наличието на най-малко половината от членовете на БФК, плюс един. 

/2/ При липса на кворум заседанието  се отлага за един час пo-късно на същото място 

и при същия дневен ред и ce счита за законно, независимо от броя на присъстващите. 

/3/ Кворумът се установява от председателстващия събранието пo списък, в коитo ce 

отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва ce от тях, 

заверява се от председателя и протоколчика  на заседанието и ce прилага към протокола за 

него. 

 

ГЛАСУВАНЕ 
 
Чл. 16. /1/ По време на заседание на Общото събрание, преди да продължат да 

гласуват точките от дневния ред, членовете на могат да се обърнат към Общото събрание и 

да говорят свободно по въпроса, поставен за гласуване. Председателят приключва 

обсъжданията, освен ако Общото събрание не реши друго./  

/2/(изм.12.09.2022) В Общото събрание всеки редовен член има право на един глас. 
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Делегат с право на глас не може да гласува като пълномощник за друг делегат с право на 

глас. Ако в определеният срок за внасяне на годишният членски внос, същият не е внесен, 

тогава редовния член загубва правото си на глас до внасянето му, но не по-късно от 3 (три) 

месеца след определения за това срок. В случаите на плащане на членския внос след тези 3 

(три) месеца, същият не получава право на глас до изтичане на дадената календарна година. 

Редовен член няма право на глас  в ОС, когато няма регистрирани състезатели, които да са 

участвали най-малко в пет  състезания и / или да е организирал най-малко три състезания 

от вътрешния или международния календар в последните 12 месеца предхождащи датата 

на провеждане на ОС.  

 /3/ Гласуването е явно или тайно. Следва да се поощрява явното гласуване, а 

използването на тайно гласуване за всеки конкретен случай задължително да бъде 

подложено на явно гласуване.   

/4/ Начинът на гласуване се определя от Общото събрание. Гласуването за 

приемането, спирането на правата и изключването на членовете и за избор  и освобождаване 

на органи на Сдружението е винаги тайно.  

/5/ Нищожните гласове и въздържал се броят 

/6/ При избори всеки избирател гласува за толкова кандидати, колкото има свободни 

места. Всички останали гласове са нищожни. Избират се кандидатите, получили най-голям 

брой гласове. В случай на равенство на гласовете за последната налична позиция, изборът 

за балотаж на кандидатите с равни гласове ще се проведе с относително мнозинство. В 

такъв случай гласовете се дават само за един кандидат, под угрозата гласуването да  бъде 

обявено за недействително. Ако изборът е само за едно свободно място, се избира 

кандидатът, който получи абсолютно мнозинство (повече от 50%) от гласовете. При 

необходимост се организира втори кръг на гласуване между двамата кандидати, получили 

най-голям брой гласове в първия тур. 

Чл. 17. /1/ Общото събрание взема решенията cи c обикновено мнозинство от 

гласовете на присъстващите представители на редовните членове. Всички предложения, 

които не успеят да получат абсолютно мнозинство от подадените гласове, се отхвърлят. В 

случай на равенство, предложението се отхвърля. Ако гласуването се отнася до повече от 

две възможности, нито една от които не получи абсолютно мнозинство, се организира втори 

кръг на гласуване по двете възможности с най-добър резултат в първия тур. 

/2/ Изисква се квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете, когато: 

а/ се гласува предложение за изключване на член на БФК;  

б/ се гласуват изменения в устава на БФК; 

в/ ce взема решение за прекратяване на дейността на БФК 

/3/ Общото събрание не може да взема решения пo въпроси, кoитo не са включени в 

обявения в поканата дневен peд на заседанието. 

/4/ Освен ако друго не е решено от Общото събрание, решенията на Общото 

събрание влизат в сила незабавно. 

Чл. 18. /1/ Общото събрание избира членовете на Управителния съвет и  на 

Контролния съвет. 

/2/ Одобрява пpoeкти за изменение и допълнение на Устава на БФК. 
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/3/ Определя основните насоки в дейността на БФК. 

/4/ Взема решения за прекратяване или сливане на БФК. 

/5/ Разглежда и приема отчет за работата на УС и КС за изминал пepиoд. 

/6/ Приема правилник за финансовата дейност на БФК. 

/7/ Приема годишен отчет на БФК. 

/8/ Приема  членове на БФК 

/9/ Изключва членове на БФК. Предложение за изключване на член от БФК се 

заявява пред УС  от Председателя на УС, от член на УС, от член на КС. В двумесечен срок, 

УС проучва представените документи и приема решение, което внася пред ОС за 

изключване на клуба за член на БФК. При разглеждането на точката за изключване на клуб, 

която следва винаги да е първа в дневния ред се кани Председателят на клуба и по преценка 

и членове на УС и КС на същият клуб. В едноседмичен срок след приемането на Решението 

се изпраща Удостоверение, съставено въз основа на приетото решение. Загубилият клуб 

губи право на редовен член не може да участва в заседанието на ОС, проведено на същата 

дата.  

/9/ Определя размера и реда на събиране на годишния членски внос. 

/10/ Решава други въпроси, предвидени в Устава и включени в дневния peд на 

заседанието. 

/11/ изслушва и приема ежегодно доклади на УС, КС, на  помощните органи на БФК 

- Треньорски съвет, Републиканска съдийска колегия, Арбитражна комисия и 

Дисциплинарна комисия, 

Чл. 19. /1/ Общото събрание не разисква и не взема решение пo въпроси, 

противоречащи на действащите закони в Република България. 

Чл. 20. /1/ Влезлите в законна сила решения на Общото събрание са задължителни 

за членовете на БФК. 

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 
Чл. 21. /1/ Член на БФК няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи ce 

до: 

1. него, негов съпруг или роднина пo пpaва линия – без ограничения, пo съребрена - 

до четвърта степен, или пo сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в кoитo той или негов близък (определен по чл. 21, т.1) е 

управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.  

/2/ (нова изм.11.02.2023) Председателят на УС на БФК, заместник-председателят на 

БФК, членовете на БФК, Председателят на Контролният съвет и Председателят на 

Дисциплинарната комисия на БФК, не може да са в роднински връзки с който да е член на 

посочените органи по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде 

съпруг/съпруга на някой от тях. 

/3/ (нова изм.11.02.2023)  Членове на Управителен съвет и Контролен съвет  на клуб 

- член на БФК, не могат да имат повече от един представител в Управителният съвет, 

Контролният съвет и Дисциплинарната комисия на БФК. 
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/4/ (нова изм.11.02.2023)  Членове на УС, КС, Републиканската съдийска комисия и 

Дисциплинарната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с 

БФК и/или са роднини по права линия; съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от 

първа степен по между си. 

/5/(нова изм.11.02.2023)  Изпълнителен директор на БФК не може да бъде лице, 

което е роднина по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа 

степен с членовете на УС, КС, Републиканската съдийска комисия и Дисциплинарната 

комисия. 

/6/ (нова изм.11.02.2023) При констатирани нарушения на разпоредбите на ал.2, се 

уведомява общото събрание на сдружението. 

 

ПРОТОКОЛ 
 
Чл. 22. /1/ За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от 

председателстващия заседанието и лицето изготвило протокола, които отговарят за 

верността на съдържанието му. Копие от протокола се изпраща до всички членове на 

сдружението в  7 (седем) календарни дни след  провеждането му и се публикува на Интернет 

страницата на БФК. 

/2/ Протоколът от ОС с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 

материали пo свикването и провеждането на общото събрание се завежда в нарочна книга 

и се съхраняват безсрочно. 

/3/ Bceки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното 

отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

/4/ Протоколът се съставя на официалния език на БФК. 

/5/ Протоколът се изпраща на континенталната конфедерация, към която 

принадлежи БФК. 

 

КОНТРОЛ 
 
Чл. 23. Bceки член на сдружението, Управителният съвет и Контролният съвет могат 

да сезират в срок от 30 (тридесет) дни от приемането на решенията на ОС за всяко конкретно 

заседание  по отделно, съда пo седалището  на сдружението да се произнесе относно 

законосъобразността на решение на ОС, съответствието му с настоящия устав или друго 

предходно решение на ОС. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
Чл. 24. /1/  БФК се управлява от Управителния съвет под ръководството на Общото 

събрание. Управителният съвет има най-широките правомощия по отношение на 

управлението на БФК. Той решава всички въпроси, които не са запазени по друг начин за 

орган от този Устав. 

/2/ (изм.12.09.2022) Управителният съвет се състои от 7 пълнолетни и дееспособни 

физически лица, български граждани, които могат и да не бъдат членове на клубове от  

БФК. Нито един член на Управителния съвет не може да бъде обвързан едновременно с 
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трудов договор или договор за услуги с БФК или континентална конфедерация. За член на 

УС може да бъде предложено лице, за което има писмено предложение от член на БФК(или 

от член-учредител изпратено до организаторите на учредителното събрание), седем дни 

преди провеждането на избора, изпратено по електронната поща до БФК или входиран в 

деловодството. Предложения в деня на избора и извън този срок не се разглеждат от ОС. 

Всяко предложение е съпроводено с писмено изразено съгласие в изрична Декларация за 

издигнатата кандидатура, както и декларация че предложения кандидат за член на 

Управителния Съвет: (i) е запознат с Устава на БФК, конституцията и наредбите на UCI, 

както и всички решения, взети в съответствие с тях; (ii) няма да използва членството си в 

УС на БФК за политически цели и провеждане на политически обвързани мероприятия; (iv) 

няма разкрива конфиденциална  информация във връзка с работата му;(v) няма да уронва 

доброто име и престижа на БФК. Предложения могат да се правят на следващият ден след 

обявяването на дневният ред и датата на общото събрание, като програмата на всеки 

кандидат трябва да бъде публикувана на страницата на БФК не по-късно от 7 дни преди 

провеждане на ОС на БФК и да бъдат публикувани на страницата на федерацията. При 

непредставяне на програма кандидат члена не се допуска да участва в избора. На всяко 

тримесечие всеки член е длъжен да публикува на страницата на БФК отчет за дейността си 

за изминалият период, отчитайки изпълнението на предложената от него програма при 

избиране. 

/3/ УС на БФК се избира от Общото събрание за срок от 4 (четири) години и мандатът 

започва да тече от датата на вписване на това обстоятелство в РЮЛНЦ.  

/4/ Членовете на УС, са длъжни да присъстват лично на ОС, да се представят и да 

предложат своите управленски програми или резюме от тях пред ОС на БФК.  

/5 (изм.12.09.2022) Членовете на УС не може да бъдат избирани за повече от три 

последователни мандата. При избора на нов член на УС в рамките на мандата, на мястото 

на прекратен мандат, същият го упражнява до приключването на целият мандат на УС. При 

подаването на оставка за предсрочно прекратяване на мандата на всеки член на УС, освен 

при смърт, до провеждането на редовен избор на нови членове на овакантените места или 

за изцяло нов УС, правомощията не се считат за прекратени, докато не се заличат 

освободените и впишат новоизбраните лица, съобразно приетите Решения на ОС на БФК. 

УС на БФК се задължава в рамките на 60 дни след получаване на оставка на свой член да 

проведе ОС за избор на нов член. 

  

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 
Чл. 25. /1/ (изм.12.09.2022 и 11.02.2023) УС провежда заседания най-малко един път 

месечно. Най-малко веднъж годишно заседанието на Управителния съвет е в града и в 

навечерието на редовното Общо събрание. Той също така заседава или по искане на 

Председателя, или по искане на най-малко една трета от членове всеки път, когато 

обстоятелствата могат да изискват това. В такъв случай изборът на място ще се оставя на 

преценката на Председателя. Въпреки това, ако е възможно, срещите се провеждат по 

случай колоездачно събитие. Всеки член, който има интерес по въпрос, представен за 

обсъждане, трябва да напусне сесията преди обсъждането и няма право да гласува. Ако 
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Управителният съвет трябва да обсъди и вземе решение по спорен въпрос относно член, 

членът на Управителния съвет, който представлява този член, напуска сесията. Заседанията 

му се считат за законни, ако присъстват най-малко 50 % плюс един от неговите членове. 

Заседанията на УС могат да се считат за законни и в случаите на дистанционно (електронно) 

заседаване на членовете на УС, посредством програми за онлайн комуникиране или такива, 

които са специализирани за конкретната дейност. Присъстващо е лице, с което има 

гарантирана двустранна видео връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 

позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този 

член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. В срок до следващо 

заседание на УС, отсъстващият член, който е осъществил електронна връзка, трябва да 

подпише Протокола на УС, като посочи датата на която е поставил подписа си. Копие от 

протокола се изпраща до всички членове на сдружението в 7 (седем) календарни дни след  

провеждането му и се публикува на Интернет страницата на БФК. 

/2/ (изм.12.09.2022) Членовете на УС, които  не участват от две поредни заседанията 

на УС, свикани в срок повече от 45 дни (без уважителна причина) , или не са участвали на 

повече от четири заседания за период от три месеца (без значение на причината), следва да 

бъдат предлагани за смяна след  решение на УС, по решение на КС или от Председателя,  

на предстоящи  редовни ОС на БФК или свикване на извънредно общо събрание. За 

присъствие на заседание на УС на БФК да се счита присъствието (на място или 

дистанционно) на минимум 2/3 от обсъжданите точки, което надлежно да бъде отразено в 

протокола и в гласуванията по него 

/3/ (новa изм.12.09.2022) Провеждането на Заседанията на УС на БФК следва да 

бъдат регламентирани от Правилник за работата на УС на БФК, който се приема при 

встъпване в длъжност на УС на БФК. Правилникът за работа следва да се спазва от всички 

членове на УС. Контролът по неговото спазване е задължение на членовете на УС на БФК 

и на КС на БФК. За всяко нарушение се сезира ОС на БФК. 

Чл.26./1/(изм.12.09.2022) Управителният съвет осигурява изпълнението на 

решенията на Общото събрание. До 6 месеца след избор на УС на БФК, същият има основен 

ангажимент да изготви минимум 4 годишна стратегия за развитие на федерацията, която да 

представи на членовете не по-късно от 8 месеца след встъпването си в длъжност. 

/2/ (изм.12.09.2022) Докладва за управлението си по време на Общото събрание и 

подготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишен план и бюджет на БФК. 

Всеки член на УС представя персонален доклад за работата си през изминалата година. 

/3/ Осигурява набирането на средства за цялостната дейност на БФК. 

/4/ Управлява и стопанисва имуществото на БФК определя свой собствен 

процедурен правилник. 

/5/ Одобрява предложения за разпоредителни действия с недвижимите имоти на 

БФК и в случаите, когато Председателят на УС иска съгласие от него, взема решение за 

подписване на договори с трети лица. 

/6/ Приема и Одобрява правилници, наредби и други вътрешноведомствени 

документи, отнасящи се дo администрирането и организацията на колоездачния спорт. 

/7/ Утвърждава програмите и спортния календар. 
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/8/ Утвърждава статута на професионалния колоездач и промените в него. 

/9/ Утвърждава международния календар и определя състезателите и клубовете, 

които имат да представляват БФК в чужбина. 

/10/ Утвърждава мястото и датата на състезанията от спортният календар на БФК, 

като предоставя правата и определя задълженията на клубове или други организации, които 

да организират  държавни първенства и състезания, като може да възложи  организацията 

на международни състезания или етап от тях, които преминават през РБ.. 

/11/ Участва в подпомагането на дейността на колоездачните клубове. 

/12/ Cвиквa заседания на Общото събрание и осигурява провеждането им. 

/13/ Утвърждава правото на лиценз на колоездачи-професионалисти, сключили 

договори с други cтpaни. 

/14/ Отстранява от правото на участие в държавни първенства колоездачни клубове, 

или провинили се колоездачи, за нарушение на устава на БФК, или на негови правилници, 

като изслуша становището на съдии и треньори, имащи пряко отношение към направените 

констатации. Най-общо нарушенията на регламентите и решенията се санкционират в 

съответствие с разпоредбите и процедурите, определени от Управителния съвет. Следните 

санкции могат да се прилагат: 

а)предупреждение 

б) забележка 

в) глоба 

г) спиране на права 

д) окончателно изключване 

е) изключване от едно или повече конкретни събития 

ж) дисквалификация от състезание 

з) понижаване 

и) неустойки във времето и / или точки 

й) отнемане на награди.   

/15/ Утвърждава решенията на Треньорския съвет и предложения от Треньорския 

съвет състав на националните отбори. 

/17/ Решава други въпроси, свързани с дейността на БФК, в съответствие с 

разпоредбите на Устава на Общото събрание. 

/18/ УС утвърждава щата на БФК и организира съхранение на водената 

документация в сдружението . 

/19/ Приема и проучва заявленията и приложените документи на клубове за нови 

членове на БФК и ги предлага за утвърждаване на първото общо събрание на федерацията.  

/20/ Приема и проучва предложенията за изключване на членове на БФК и ги 

предлага за разглеждане на първото общо събрание на федерацията.  

/21/ (изм.11.02.2023) УС се задължава да входира решенията на ОС подлежащи на 

вписване в Агенцията по вписвания, да ги публикува на Интернет страницата на БФК и да 

ги разпрати по електронната поща на клубовете членове на БФК в срок от 7 (седем) 

календарни дни след датата на провеждане на ОС на БФК. Всички протоколи от заседания 
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или извлечения от протоколите с приетите решения се водят в нарочна Книга, и се 

съхраняват във федерацията.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
 
Чл. 27. /1/ Председателят на УС се избира от УС измежду неговите членове с мандат 

от 4 години. Председателят на УС не може да бъде избиран за  повече от два мандата. Със 

свое решение УС може по всяко време да освободи Председателя на УС, като на негово 

място избира друг свой член. В случай на смяна на Председателя на УС, новоизбраният 

Председател довършва мандата и може да бъде избран за не повече от още два последващи 

мандата.  

Чл. 28. /1/  Председателят на УС представлява  Сдружението пред всички други 

физически или юридически лица във взаимоотношенията й c тях и при всички 

обстоятелства, включително по закон, и като ищец и ответник.  Избраният  Председател на 

УС се вписва в Регистъра на ЮЛНЦ. 

/2/ Председателят на УС организира и ръководи работата на УС: 

а/ осигурява изпълнението на решенията на УС; 

б/ свиква заседания на помощните органи в случай на нарушаване на Устава u 

правилниците на БФК; 

в/ подписва официалните документи и актове на БФК; 

г/ Председателят на УС се замества в случай на негово отсъствие или невъзможност 

да изпълнява функциите, си от Заместник – председател на УС, който е избран с Решение 

на УС; 

д/  назначава щатните служители на БФК; 

/е/ следи за изготвянето и поддържането на актуалния он-лайн регистър на 

членовете, спортните клубове, състезателите, треньорите съдиите и лицензираните 

технически лица. 

/ж/ Председателят може да упълномощава Изпълнителния Директор с нотариално 

заверено пълномощно за определен срок, след Решение на УС, да изпълнява конкретни  

функции, свързани с развитието и дейността на БФК и да представлява Федерацията. 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ  
 
Чл. 29. /1/ Заместник - председателите на БФК са членове на УС на БФК. Те са двама 

на брой и се избират и заменят от УС. 

/2/ Избират се на заседание на УС на БФК за срока на целият мандат, като се посочват 

преките задължения, права и отговорности, съобразно Решенията на УС и ОС.  

/3/ Заместник-председателите на БФК представляват ПОТДЕЛНО организацията 

пред други физически и юридически лица във взаимоотношенията й с тях в определените 

им ресори, в рамките на предвидените права и отговорности,   в случай на отсъствие на 

Председателя или на невъзможност  да изпълнява функциите си, както и при изрично 

упълномощаване за конкретните права, с нотариална заверка на подписа на  Председателя. 
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/4/ При невъзможност на председателя да упражнява функциите си, до приемането 

на Решение от УС, двамата заместник на БФК председатели ЗАЕДНО представляват БФК 

пред трети лица, като посочват изрично основанието за своето представителство.  

 
ЧЛЕНОВЕ НА УС 
 
Чл. 30. /1/ Избират се от ОС на БФК за срок от   4 /четири/ години. 

/2/ Членовете на УС се избират посредством гласуване за всеки един чрез интегрална 

бюлетина. При предложени повече кандидати от броя на свободните места за избрани се 

считат тези седем, които са получили минимум 50 % плюс 1 от гласовете. При получени 

минимум 50 % плюс 1 гласа и равенство между класирания на осмо място кандидат с този 

на седмо (респективно, шесто, пето и т.н.) място между тях се  провежда балотаж (един или 

повече) до попълване на състава на УС като избраните се  класират според броя на гласовете 

от балотажа/ балотажите. В случай, че на първия тур от гласуването състава на УС не се 

попълни, между кандидатите с по-малко 50 % плюс 1 от гласовете класирани до седмо 

място включително според броя на получените гласове се  провежда балотаж (един или 

повече) до попълване на състава на УС с членове получили повече от 50 % плюс 1 от 

гласовете. Същите правила се прилагат съответно и при избори за част от състава на УС. 

/3/Всеки член-учредител или редовен член може да предлага не повече от един 

кандидат за член на УС. В УС не може да се бъде избиран повече от един представител на 

член-учредител или редовен член. 

 

 ЗАСЕДАНИЯ 
 

Чл. 31. /1/(изм.12.09.2022) Заседанията на УС се свикват от председателя или от 

Заместник - председателите пo тяхна инициатива, всеки месец, както и пo писмено искане 

на всеки от неговите членове. Председателят или Заместник - председателите са длъжни да 

свикат заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. 

Ако председателят или Заместник - председателят не свика заседание на управителния 

съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на 

управителния съвет. Поканите за заседание на УС трябва да съдържат и материалите по 

дневния ред. Всички покани за заседания на УС следва да бъдат адресирани и до КС. Датата 

на заседанието трябва да е най-малко една седмица след изпращане на поканата. Поканата 

трябва да съдържа всички материали необходими за предстоящите заседания. Изключение 

правят извънредните заседания 

/2/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете 

на УС. 

/3/ Заседанията се водят от Председателя, a в негово отсъствие от посочен член от 

Председателя или избран от УС негов член. 

/4/ (изм.12.09.2022) За всяко заседание на УС се съставя протокол. Протоколът 

трябва да показва как е гласувал всеки един член по всяка от поставените теми. 

 
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
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Чл. 32. УС взема решенията си с мнозинство на присъстващите, a решенията 

относно разпореждане с имуществото на сдружението, относно определяне реда и 

организацията на извършване на дейността на сдружението и определяне на лице за 

извършване на ликвидация - с мнозинство от всички членове. Всички решения следва да 

бъдат публикувани на уебсайта на БФК до 7 (седем) дни след провеждането на Заседанието.  

 

КОНТРОЛ 
 
Чл. 33. /1/ Bceки заинтересуван член на БФК, както и Контролният съвет, може да 

оспори/обжалва/ в едномесечен срок от узнаването от приемането пред ОС решение на УС, 

което е взето в противоречие със закона, устава или друго предхождащо решение на ОС. 

/2/(изм.11.02.2023) Всяко оспорено/обжалвано/ решение се внася за разглеждане на 

първото ОС, след оспорването/обжалването и се публикува на електронната страница на 

Федерацията. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УС 
 
Чл. 34. /1/(изм.11.02.2023) Най-малко веднъж годишно да организира и осигури 

извършване проверка на дейността на БФК от лицензиран експерт – счетоводител, а 

резултатите от нея да бъдат изпратени до всички членове на БФК до 7 (седем) дни след 

нейното приключване. 

/2/ Да вoди книги от заседанията си. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило 

протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

/3/ Да изготви ежегоден доклад до 28 февруари  на следващата календарна година  за 

дейността си предходната година, който трябва да съдържа данни относно: 

а/ осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

б/ размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности 

за набиране на средства; 

в/ финансовия резултат. 

г/ вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както 

и данни за дарителите; 

/д/ броя на картотекираните състезатели и участията им във всички състезания в РБ 

и в чужбина, броя на организираните състезания и техните организатори, организираните 

спортни прояви и инициативи от БФК и клубовете.  

/4/ (изм.11.02.2023)да публикува съобщението за изготвянето на доклада и доклада 

на Интернет страницата на БФК. 

/5/ Да осъществена редовна комуникация с Министерството на Младежта и Спорта  

(или в случай на промяна съответния Държавния орган, който ръководи спорта /ДОРС/) 

както да  подава незабавно до ДОРС всякаква информация необходима за вписване в 

регистрите на ДОРС на обстоятелствата свързани с дейността на членовете и Сдружението.  

/6/(изм.11.02.2023) В срок до три работни дни след всяко свое заседание да изпраща 

на електронната поща на членовете на УС  и до КС копие от протокола. 
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/7/ Води и поддържа актуален, достъпен он-лайн, електронен регистър на: 

- Членовете 

- Състезателите 

- Треньорите 

- Съдиите  

- Лицензираните технически лица. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 
Чл. 35. /1/ Управлението на БФК се поставя под ръководството на Председателя на 

УС, подпомаган от Изпълнителния Директор Изпълнителният Директор се назначава от УС 

на БФК, по решение, прието с  гласовете на две трети от неговите членове. На основание 

решението на Управителния съвет, Председателят на УС сключва от името на Сдружението 

договор за възлагане на управление с Изпълнителния директор при приложение по на 

аналогия на чл. 141 (7) от Търговския Закон. 

/2/ Изпълнителният Директор управлява канцеларията на БФК пo пълномощия на 

УС. 

 а/ отговаря за административната и спортносъстезателната дейност на БФК 

 б/ контролира работата на помощните органи и звена на БФК; 

 в/ грижи се за поддържане и актуализиране на цялостната документация на БФК, 

правилници и други вътрешноустройствени документи. 

г/ осигурява изпълнението на решенията на ОС на БФК,УС, КС и Треньорския съвет; 

д/ подписва официалната кореспонденция на БФК с трети лица; 

/е/ подписва облигационни договори и представлява БФК, когато е  упълномощен с 

нотариално заверено пълномощно за определен срок, след Решение на УС, да изпълнява 

конкретни  функции, свързани с развитието и дейността на БФК 

/ж/ организира и съдейства за подготовката на заседанията на ОС, УС, КС и на  

помощните органи на БФК - Треньорски съвет, Републиканска съдийска колегия, 

Арбитражна комисия и Дисциплинарна комисия, 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 36. /1/ Контролният съвет се избира на Общо събрание на БФК и ce състои от 

Председател и двама члена. При предложени повече кандидати от броя на свободните места 

за избрани се считат тези трима, които са получили минимум 50 % плюс 1 от гласовете. При 

получени минимум 50 % плюс 1 гласа и равенство между класирания на четвърто място 

кандидат с този на трето (респективно, второ или първо) място между тях се  провежда 

балотаж (един или повече) до попълване на състава на КС като избраните се  класират 

според броя на гласовете от балотажа/ балотажите. В случай, че на първия тур от 

гласуването състава на КС не се попълни, между кандидатите с по-малко 50 % плюс 1 от 

гласовете класирани до трето място включително според броя на получените гласове се  

провежда балотаж (един или повече) до попълване на състава на КС с членове получили 

повече от 50 % плюс 1 от гласовете.. Същите правила се прилагат съответно и при избори 
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за част от състава на КС. 

/2/ Контролният съвет се подчинява единствено на Общото събрание, пред което той 

дава ежегодно отчет за своята дейност и осъществен контрол върху дейността на 

Председателя на УС и УС на БФК.  

/3/ КС е длъжен най-малко два пъти годишно да проверява дейността на УС, като 

резултатът от проверките се представя за информация на УС  и всички членове на 

сдружението. Контролният съвет е длъжен да предостави писмена заявка до Изпълнителния 

Директор за извършване на контрол минимум 7 дни преди датата на началото на 

проверката. 

/4/ Контролният съвет осъществява постоянен контрол пo разходване на 

финансовите средства и дейностите пo набиране на допълнителни финансови средства, 

стопанисването на имуществото и материалната база на БФК. 

/5/ При подаване на оставка на повече от 50 % от членовете на УС,  Контролният 

съвет има право да cвика Извънредно заседание на Общото събрание на БФК, най-късно до 

2 /два/ месеца. 

/6/ Членовете на Контролния съвет имат право да разглеждат документи и да 

получава сведения от всички органи на БФК. Те имат право да участват в заседанията на 

УС,  без право на глас. Всички покани за заседания на УС следва да бъдат адресирани и до 

КС. 

/7/ Контролният съвет следва да получава съдействие от страна на Председателя, УС 

и Изпълнителният Директор, за извършване на дейността си, определена в този устав. При 

отказ от съдействие или забава с повече от три месеца , освен в случаите, при които има 

обективни причини за това,  Контролният съвет е длъжен да уведоми всички членове на 

БФК и да свика  Извънредно ОС на БФК за избор на нов УС, или избор за допълване с нови 

членове на УС   до края на същият мандат .   

/8/ Официалната кореспонденция  между Контролния съвет и УС и Изпълнителният 

Директор на БФК се осъществява писмено, като се посочва под всеки документ датата на 

изпращане и получаване от съответните лица, може и по електронната поща.  

/9/ КС води архив на проверките и кореспонденцията с УС и други лица. 

/10/ Всеки член-учредител или редовен член може да предлага не повече от един 

кандидат за член на КС. В КС не може да се бъде избиран повече от един представител на 

член-учредител или редовен член. 

 

НАЦИОНАЛНИ ТРЕНЬОРИ 
 
Чл. 37. /1/ Треньорите на националните отбори притежаващи съответните права се 

назначават и освобождават/ заменят с решение на УС. 

/2/ Треньорите на националните отбори носят отговорност за постигане на 

заложените спортни резултати. 

/3/ Треньорите на националните отбори изготвят ежегоден доклад за дейността си и 

постигнатите резултати в сроковете определени от УС. 

 

РЕПУБЛИКАНСКА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ 
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Чл. 38. /1/ Републиканската Съдийска колегия е помощен орган на БФК и се избира 

от УС;  

/2/ Работи по свой Правилник, утвърден от УС на БФК, съобразен с правилниците 

на международните организации пo колоездене, който се утвърждава от УС на БФК. 

/3/ Републиканската Съдийска колегия съгласува своята дейност с УС на БФК, пред 

койтo ce отчита. 

/4/ Председателят на Републиканската Съдийска колегия може да участва в 

заседанията на УС със съвещателен глас. 

/5/ Официалната кореспонденция  между Републиканската Съдийска колегия и УС 

на БФК и Изпълнителният Директор се осъществява писмено, като се посочва под всеки 

документ датата на изпращане и получаване от съответните лица, може и по електронната 

поща. 

/6/ (отм.11.02.2023) 

/7/ Общите събрания на РСК се свикват най-малко веднъж годишно на редовно общо 

събрание, преди или след края на Държавния спортен календар.  

 

ДИСЦИПЛИНАРНА КОМИСИЯ 
 
Чл. 39. /1/ Дисциплинарната комисия е помощен орган на УС на БФК и се избира и 

има мандат, определен от УС и Правилник за дейността на Дисциплинарната Комисия;  

/2/ Съставена е от Председател и  двама членове.   

/3/ Назначава се от УС на БФК. В състава не може да бъдат назначавани членове на 

ръководни и помощни органи на БФК.   

/4/ Дисциплината комисия работи пo свой Правилник и ce занимава с въпроси с  

дисциплинарен характер на състезатели, треньори, съдии и спортни деятели.  

/5/ Председателят на Дисциплинарната комисия може да участва в заседанията на 

Управителния съвет със съвещателен глас. 

/6/ Официалната кореспонденция  между Дисциплинарната комисия и УС на БФК и 

Изпълнителният Директор се осъществява писмено, като се посочва под всеки документ 

датата на изпращане и получаване от съответните лица, може и по електронната поща. 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО КОЛОЕЗДЕНЕ 
 
Чл. 40. /1/ Основните направления в българското колоездене са : колоездене на шосе, 

колоездене на писта, планинско  колоездене (МТБ), колокрос, ВМХ, параколоездене и 

приложно колоездене. 

/2/ Всички направления са равнопоставени съгласно този устав, независимо дали 

имат олимпийски или неолимпийски характер. 

/3/ Развитието на дадено направление зависи от инициативата на клубовете, членове 

на БФК, занимаващи се със съответната дейност. 

/4/ Клубовете по направления следва да осъществят самостоятелно срещи за 
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излъчване на работни групи и комисии по всяко направление, които да подпомагат 

дейността, да координират работата си  с УС на БФК и с Треньорския съвет, да подготвят 

предложения за състезателен календар и други. 

5/ (изм.11.02.2023) Всяка комисия или работна група се състои от Председател и  

членове, които се утвърждават от УС на БФК и се определя механизъм за комуникация 

между тях и съответните органи.  

/6/ (нов изм.12.09.2022) Член на УС да няма право да бъде член на комисия към БФК.  

/7/ (нов изм.12.09.2022) УС определя броя на членовете на комисиите. 

/8/ (нов изм.12.09.2022) На всеки 3 месеца Председателят на комисията да 

предоставя на всички клубове  и УС отчет за предложенията отправени към УС и 

респективно отчет за изпълнението им от страна на УС. 

/9/ (изм. 12.09.2022) Официалната кореспонденция между работните комисии и 

групи с УС на БФК и Изпълнителният Директор се осъществява  изцяло по електроните 

пощи на съответните длъжностни лица и членовете на тези формирования.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

ЧЛЕНСТВО 
 
Чл. 41. /1/ В БФК членуват колоездачни клубове, кoитo осъществяват дейност в 

областта на колоезденето; 

/2/ Редовни членове на БФК могат да бъдат колоездачни клубове с редовно 

организирани в тях спортисти, треньори, деятели и спортни събития. Към момента на 

учредяване на БФК, клубовете които ще бъдат вписани като членове следва да притежават 

регистрирани състезатели и треньор които да са участвали най-малко в пет  състезания и / 

или да се организирали най-малко три състезания от вътрешния или международния 

календар в предходните дванадесет месеца. 

/3/ Редовните членове на БФК отговарят на следните условия: 

- притежават юридически статут за осъществяване дейност пo рeдa и в съответствие с 

изискванията  на Закона  за  физическото  възпитание и спорта; 

- имат изградена специфична структура на спортни клубове, която да им гарантира, 

развитие на спорта в пo-широка област и cpeд различни възрастови групи или пo видове 

спорт;  

- провеждат учебно-тренировъчния и спортносъстезателния процес, организират на 

състезания, в съответствие с нормативните изисквания, извършват организационно 

административна дейност в областта на колоезденето; 

- достигнали са определена степен на обществено внедряване на спорта, измерена 

чрез система от показатели за спортно развитие: брой на участници, състезатели, 

специалисти, треньори, съдии, администратори, изградени спортни клубове, спортни 

постижения, развита мрежа от спортни услуги за гражданите, обхват на различни 

възрастови групи и други; 

- спортните клубове, членове на БФК, спазват и популяризират хуманните принципи 

на спорта и спортната етика, отговарят на други специфични изисквания, установени в 
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Закона за физическото възпитание и спорта.  

- спазват Конституцията и Правилника на UCI, както и всички решения, взети в 

съответствие с тях. По същия начин те трябва да осигуряват спазването на конституцията, 

регламентите и решенията на UCI от всички заинтересовани лица.  

/4/ Заявленията за членство в БФК се представят за обсъждане на  УС на БФК и се 

приемат  за редовни членове на заседание  на Общо събрание. В подаденото  писмено 

заявление дo Управителния съвет,  се декларира, че се познава и ще се спазва  настоящия 

устав. Заявлението за приемане като член се подписва от законния представител. 

/5/ (изм.1.4.2022)  Към заявлението  за приемане се прилагат и заверени преписи oт 

следните документи: устав на колоездачния клуб;;  решението на управителните органи на 

колоездачния клуб за членство в БФК, взето съобразно Устава на клуба; удостоверение за 

липса на публични задължения; справка за броя на членовете на клуба по образец, одобрен 

от Управителния съвет на БФК; справка за спортните услуги, предлагани от клуба, по 

образец, одобрен от Управителния съвет на БФК; справка за треньорите и инструкторите 

на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по специалността по образец, 

одобрен от Управителния съвет на БФК; справка за състезателите по образец, одобрен от 

Управителния съвет на БФК; официалният адрес за кореспонденция; самоличността на 

лицата, оправомощени да подписват кореспонденция, както и други документи съгласно 

изискванията на закона 

/6/ (изм.1.4.2022)  Преди да ги представи на заседанието на Общото събрание, 

Управителният съвет на БФК може да поиска допълнителна информация и да поиска от 

кандидат-члена да промени структурите или регламентите си, за да ги приведе в 

съответствие с принципите и правилата на Федерацията и на UCI. Заявленията от кандидати 

за членство следва да бъдат окомплектовани  с всички изискуеми документи най-късно до 

седем дни преди датата на провеждане на Общото събрание, на което ще бъдат разгледани. 

В противен случай Управителният съвет не може да ги внесе за гласуване от Общото 

Събрание. 

/7/ Клубовете, на които са одобрени подадените заявления, от датата на приетото 

Решение на УС на БФК, имат право на дейност съгласно този устав и спазват неговите 

задължения, но нямат право на глас до приемането им  от ОС на БФК. 

/8/ Управителният съвет внася разгледаното предложение за членство на нови 

членове на следващото заседание  на Общото събрание. 

/9/ Официално членство с право на глас се придобива от датата на решението на 

Общото събрание. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл. 42. /1/ Членовете на БФК  са колоездачните клубове, със седалище и адрес на 

управление на територията на Република България. 

/2/ Колоездачните клубове са самостоятелни юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани официално като такива пo Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

/3/ Колоездачните клубове са равнопоставени при членуването си в БФК. 
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/4/ Действителни членове на БФК са онези колоездачни клубове, коитo приемат и 

спазват устава на БФК, неговите правилници и регламенти, и които плащат редовно 

годишния си членски внос в срок и размер, определен от Общото събрание. 

/5/ Реда и условията за кандидатстването за членство в БФК  на колоездачен клуб се 

регламентира от Правилник, приет от УС на БФК и утвърден от ОС на БФК.., Заявлението 

за членство на клуб в БФК се заявява пред УС и завежда в деловодството. В едномесечен 

срок от входирането на заявлението, УС проучва представените документи и приема 

решение, с което одобрява или отхвърля заявлението за членство. УС внася своето Решение 

пред ОС за приемане или неприемане на клуба за член на БФК, заедно със заявлението за 

членство. При разглеждането на точката от дневният ред за приемането на нов член, се кани 

Председателят на клуба. В едноседмичен срок след разглеждането на заявлението и 

Решението на УС за приемането на Клуба се изпраща Удостоверение, съставено въз основа 

на приетото решение. Придобилият клуб  право на редовен член не може да участва в 

заседанието на ОС, проведено на същата дата. За приемането и изключването на членове на 

БФК следва да има прието решение на ОС, включено в дневният ред на събранието. Когато 

не е прието заявлението за членство или е изключен клуба, се изпраща в 14 дневен срок 

Уведомително писмо до съответният клуб за приетото решение от БФК на електронният му 

адрес, посочен при подаването на заявлението и на адреса по посоченото местоседалище на 

клуба.  

/6/ Уставите на редовните членове на БФК не могат да противоречат на устава на 

БФК и на други международни правилници и устави. 

/7/ Всеки колоездачен клуб, редовен член на БФК, е пряко подчинен на същия и в 

кръга на уставните cи задължения. 

/8/ Колоездачните клубове се отчитат ежегодно пред БФК за предоставените 

финансови средства и материални активи от същата федерация.. 

/9/ Новоприетият колоездачен клуб внася членски внос и за годината, в  която е приет 

за член от Общото събрание. 

/10/ Всеки редовен и асоцииран член има еднакви прави и задължения, посочени в 

този устав, с изключение на правото на асоциираните членове да гласуват в Общото 

събрание на БФК и да избират ръководни и помощни органи, които са запазени за редовните 

членове.  

Чл. 43. /1/ Всеки член на БФК има право: 

1.  да участва с право на глас в ОС както и да избира ръководни и помощни органи на БФК 

(само редовните членове);  

2. да получава информация за дейността на БФК посредством документи, материали, 

други печатни и електронни издания на БФК. 

3. да участва в организираните от БФК прояви и инициативи. 

4.да ползва имуществото на БФК, доколкото е свързано с упражняване на дейности и 

функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези 

органи; 

5.да получава финансови средства от БФК, по ред и условия, посочени от УС на БФК; 

6. да бъде заявен от БФК за вписване в Националния регистър на спортните организации; 
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7. да бъде представляван от БФК пред държавата, общините и международните спортни 

организации; 

8. да организира практикуване на организирани спортни дейности и прояви; 

9. да организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност; 

10. да организира и администрира спортни състезания; 

11. да изгражда и стопанисват спортни обекти и съоръжения; 

12. да участва в регионални прояви, държавни първенства и в международни състезания 

по спорта колоездене; 

13. да организира аматьорски и професионални отбори по колоездене;   

14. да предлага на БФК предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните 

права на спортистите, треньори и спортни съдии; 

15. да извършва трансфер на състезателни права съгласно регламента на UCI;  

16. да притежава правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на 

спортни състезания, организирани от тях, при условия и по ред, определени в Правилник, 

приет от Управителния съвет; 

17. да извършва спортни услуги; 

18. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на БФК при условия и ред, 

определени от Управителния съвет; 

19. да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и 

принос в постигане целите на федерацията; 

20. да бъде информиран за дейността на БФК по всяко време след подаване писмено 

искане до Управителния съвет. Управителният съвет, или упълномощено от него лице, 

отговаря писмено на полученото искане в срок от 10 работни дни от датата на 

получаване; 

21. да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на БФК; 

22. да сигнализира пред съответните органи на БФК за нередности във връзка с 

дейността на федерацията и на нейни членове; 

23. да внася в Управителния съвет писмени предложения, препоръки и жалби, на които 

Управителният съвет е длъжен да отговори в срок от 15 работни дни от датата на 

получаването им. 

Чл. 44. Членовете на БФК са длъжни: 

/1/ да участват в дейността на БФК и да работят за осъществяване на целите на БФК. 

/2/ да спазват разпоредбите на Устава на БФК и да изпълняват решенията на 

ръководните органи на сдружението 

/3/ да издигат авторитета на БФК, да спомагат за увеличаване на неговото имущество 

и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го 

злепоставят 

/4/ да плащат редовно членския cи внос до 31 януари за съответната година и други 

имуществени вноски, определени от ОС на БФК. 

/5/ да спазват Конституцията и Правилника на UCI, както и всички решения, взети в 
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съответствие с тях. По същия начин те трябва да съблюдават да се спазват конституцията, 

регламентите и решенията на UCI от всички заинтересовани лица. 

Чл. 45. Членствените пpaвa и задължения с изключение на имуществените са 

непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. 

За задълженията на БФК неговите членове носят отговорност само до размера на 

предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторитe нямат право да 

предявяват права към личното им имущество над този размер.  

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 
 
Чл. 46. /1/ Членството в сдружение БФК  се прекратява: 

1.с едностранно писмено предизвестие , отправено до Управителния съвет на сдружението 

в срок от един месец, прието съобразно действащия устав на клуба, при условие, че 

съответният клуб е изпълнил задълженията си към БФК;  

2. с прекратяване на юридическото лице - член на БФК; 

3. с изключването му, поради неспазване на разпоредбите на настоящия устав; 

4. с прекратяване на БФК; 

/2/ Управителният съвет изключва член на БФК с мотивирано решение, взето с 

мнозинство от две трети от всички свои членове, след получаването на писмени обяснения 

от представител на засегнатия спортен клуб, в случаи на:   

1. системно нарушаване на устава на БФК, решения на Общото събрание, Управителния 

съвет, Контролния съвет и на помощните органи на БФК;  

2. накърняване престижа и интересите на БФК или/и на други клубове, членове на 

федерацията;  

3. При невнасяне на две поредни години на дължимият членски внос,  

4. При невнасяне установените имуществени вноски повече от една година след 

определеният срок. 

/3/ Основанието за прекратяване на членството по предходните алинеи, се 

установява с писмени доказателства, оформени в протокол, изготвен от  определено лице, 

възложено му Управителния съвет, което решение се приема с мнозинство от две трети от 

своите членове;   

 /4/ Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени въз 

основа на този устав.  

 /5/ Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за 

приемане на членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването. 

/6/ Решенията на Управителния съвет по чл. 46 от настоящия устав влизат в сила от 

постановяването им, след което се изпращат на заинтересованите страни.  

 /7/ Тези решения могат да се обжалват пред Общото събрание в срок от един месец 

от узнаването им от засегнатия клуб, но не по-късно от една година дата на вземането на 

решението. Обжалването не спира изпълнението на това решение. 

 /8/ На първото Общо събрание, Управителният съвет,  представя писмено 

изключените членове и мотивите за това. Ако прецени, че обжалваните решения са 
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незаконосъобразни, не съответстват на Устава или не са обосновани, Общото събрание 

може да възстанови членствените права на изключения клуб с решение, взето с мнозинство 

2/3  от присъстващите на заседанието на Общото събрание. 

Чл. 47. /1/ Член на БФК може да бъде изключен с решение на Общото събрание, 

когато: 

- нарушава предвидените в този устав задължения на членовете; 

- извърши други действия, които правят пo-нататъшното членство в сдружението 

несъвместимо 

/2/ При маловажни случаи на нарушения, управителния съвет определя с решение 

срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при 

неспазването на които пpaви предложение за изключване. 

Чл. 48. /1/ При прекратяване на членство, утвърдено от ОС на БФК, УС на БФК е 

длъжен в 7 (седем) дневен срок да отрази промените и да премахне изключения член от 

Регистъра на спортните клубове към ММС 

 

ГЛАВА ПЕТА 
 

СРОК 
 
Чл. 49. БФК като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване 

на общественополезна дейност, в сила и образувано за неограничен период. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

 
ИМУЩЕСТВО 
 
Чл. 50. Имуществото на БФК се състои от правото на собственост и други вещни 

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

закона. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
 
Чл. 51. /1/ Източници на средства на БФК са: 

1. имуществените вноски на членовете му; 

2. допълнителна стопанската дейност, предвидена в настоящия устав; 

3. държавния и общински бюджет;  

4. дарения и завещания от физически и юридически лица;  

5. спонсорство,  лихви  пo  вложения,  преотстъпени  права  на медии; 

6. вещни права, права върху интелектуална собственост; авторски и сродни права; 

7. ценни книжа; 

8. рекламна дейност; 

8. други - незабранени със закон. 

/2/ Имуществените вноски на членовете се определят пo вид и размер от Общото 

събрание, което посочва в решението cи и начина на внасянето им. 
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/3/ Всички членове на БФК дължат годишен членски внос в размер определен от 

Общото събрание, платим дo 31 януари на текущата година.  

/4/ Общото събрание може да предвижда и други предпоставки за вземане на 

решение за допълнителни имуществени вноски. 

/5/ БФК извършва следната допълнителна стопанска дейност: управление на спортни 

обекти, площадки и съоръжения, търговия със спортни стоки, оборудване и обзавеждане в 

собствени и наети търговски обекти, спортен мениджмънт, организиране на спортни прояви 

и лагери, и други. 

/6/ БФК няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на 

основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва пpиxoдитe от нея само за 

постигане на целите на БФК 

/7/ Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда, 

определени със законите, които я регулират. 

/8/ БФК не разпределя печалби. 

 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 
 
Чл. 52. /1/ БФК може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за реализиране на целите, определени пo реда на този Устав, когато е 

за: 

а/ осъществяване мероприятията, залегнали в спортния календар; 

б/ eкип, материална част, съоръжения; 

в/ награди, данъци, помощ за колоездачни клубове пo решение на УС на БФК; 

г/ управление на БФК /административни разходи, разходи за заплати, 

командировки, съвещания, заседания, разходи за канцеларски материали и други/; 

д/ комунални, битови, ремонтни и строителни.  

/2/ БФК подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и 

финансовите cи възможности, съгласно обявения peд и правилата за осъществяване на 

дейността. Информацията за реда, пo който се извършва подборът, е общодостъпен и се 

вписва в централния регистър. 

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на БФК в полза на лицата пo чл.41, 

ал. 3, ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 

2/3 от всички негови членове, когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им пo права 

линия без ограничение; по съребрена линия - до четвърта степен; или по сватовство - дo 

втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 /две/ години преди вземане 

на решението; 

3. юридически лица, финансирали БФК до 3 /три/ години преди вземането на 

решението; 

4. юридически лица, в които посочените лица в точки 1. и 2. са управители или могат 

да наложат или възпрепятстват вземането на решения; 
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5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват 

членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел; 

/4/ БФК не може да сключва сделки с лицата пo предходната ал. 3, 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 БФК или 

са сключени при общи условия, публично обявени. 

 

ГЛАВА СЕДМА 
 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 
 
Чл. 53. БФК, като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване 

на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
Чл. 54. /1/ БФК може да бъде прекратена: 

1. с решение на Общото Събрание; 

2. с решение на Съда пo седалището, когато:  

а/ не е учреден пo законния ред; 

б/ извършва  дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения 

ред или на добрите нрави;  

в/ е обявено в несъстоятелност; 

/2/ Решението на Съда пo предходната ал.1, т. 2 се постановява пo иск на всеки 

заинтересован или на прокурора. 

/3/ Съдът може да дaдe подходящ срок за отстраняване на основанието за 

прекратяване на юридическото лице 

/4/ В случаите на ал.2. прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава 

ликвидатор. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 55. /1/ При прекратяване се извършва ликвидация 

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

лице. 

/3/ Ако ликвидатор не е определен по редa на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, 

т.2 ЗЮЛНЦ, той се определя от Съда по седалище.  

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелност, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на 

Търговския закон 

/5/ При обявяване в ликвидация, ликвидаторът е длъжен пo възможност да 

удовлетвори кредиторите на БФК чрез следните способи: 
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а/ от наличните парични средства; 

б/ чрез осребряване на движимото имущество; 

в/ чрез осребряване на недвижимото имущество. 

/6/ Имуществото не може да се прехвърля пo какъвто и да e начин на: 

1. учредителите и настоящите и бившите членове; 

2. лицата, били в състава на органите на БФК и служителите му; 

3. ликвидаторите /освен дължимото възнаграждение/; 

4. съпрузите на лицата пo т. 1 - 3; 

5. роднините на лицата пo т. 1 - 3 :  

a/ пo права линия - без ограничение, 

б/ пo съребрена линия - дo четвърта степен, или  

в/ пo сватовство - до втора степен включително; 

6. юридически лица, в които лицата пo т. 1 - 5: 

а/ са управители, или 

б/  могат   да   наложат   или   възпрепятстват вземането на решения. 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 
 
Чл. 56. /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 

предоставя пo решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за 

извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не 

е определена такава в Устава или Учредителния акт. 

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено пo реда на ал.1, то се предава на 

общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. 

/3/ Общината следва да предостави имуществото за извършване на възможно най-

близка дo целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна 

дейност. 

ГЛАВА ОСМА 
 

ВПИСВАНЕ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 
 
Чл. 57. /1/ В качеството си на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност БФК трябва да представи заявление за вписване в регистъра 

воден от Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието. 

/2/ Към заявлението се прилагат: 

1. протокол от ОС с приетите решения ; актуален списък на членовете на БФК; 

Протокол от заседание на УС за свикване на ОС с дневният ред; поканата за свикване на 

ОС; Протоколи за доказване на публикуването на поканата; Списък с връчените покани за 

заседание на ОС; Списък на присъствалите лица и други декларации и документи, посочени 

в Образеца заявление на Агенцията по вписванията.  

2. попълнени образци от документи, свързани с лицата, които ще упражняват 

представителната власт на сдружението.  
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3. декларация за наличието на обстоятелства пo чл.38-41 ЗЮЛНЦ, както и за 

дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания; 

4. правилата  и  редът  за  извършване   на  общественополезна дейност. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.58. БФК може да се сдружава с други спортни организации на конфедеративен 

принцип, при спазване на пълната си самостоятелност и според изискванията на устава си. 

Чл.59. Към УС на БФК могат да се създават  временно или постоянно 

действащи комисии, като : 

               а/ техническа; 

               б/ медицинска;  

               в/ арбитражна  

и други, които работят пo правилници, одобрени от УС на БФК. 

Чл.60. Председателите на помощните звена могат да участват в заседанията на УС, 

като заявят желанието си за участие поне три дни преди провеждането на заседанието на 

УС.  

Чл.61.Националните треньори са щатни служители на БФК. Те се назначават от 

Управителния съвет пo предложение на Треньорския съвет, като се посочва кое лице да 

сключи договора с тях. 

Чл.62. Дейността на БФК и неговото имущество не могат да се използват за 

политически, хазартни и религиозни цели под каквато и да е форма. 

Чл.63. За всичко, което не е изрично уредено и предвидено в този Устав, намират 

приложение разпоредбите на действащото българско законодателство и приложението на 

ЗЮЛНЦ. 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА  
 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. (изм.11.02.2023) В срок до два месеца  от вписването на Устава на БФК, всички помощни 

органи следва да проведат своите събрания и да изберат органите си за управление. 

§2. (изм.11.02.2023) В срок до четири месеца, УС на БФК и другите органи, следва да 

приемат предвидените Наредби и правилници и други вътрешни актове за работата на 

органите на сдружението.   

§3. БФК притежава изключителните права върху телевизионното, радио и интернет 

разпространение, както и рекламните и спонсорски права, свързани с проявите и 

състезанията, организирани и администрирани от същата федерация.  

§4.На територията на РБ, обучението, тренировъчният процес и предоставянето на услуги 

в областта на колоезденето, се извършват само от лица, притежаващи професионална 

правоспособност. 

§5.В срок от една година от учредяването на БФК, да се организира система и приеме 
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Методика за оказване на спортни услуги в областта на колоезденето. 

§6.Сдружението може да има свое знаме, емблема, бланка, значка, почетен знак и диплом, 

с които да отличава своите активни членове и други спортни деятели или лица, 

предоставили своя личен принос за развитието на колоездачният спорт.                                                      

/1/. В едногодишен срок от вписването на сдружението в РЮЛНЦ, БФК приема свое знаме, 

лого, емблема, значка, почетен знак и диплом .  

/2/ Правата върху символиката са изключително  собственост на БФК. 

/3/ Използването на символиката от трети лица е възможна само на договорна основа. 

/4/ Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от УС на БФК.  

/5/ УС може да определи ден за Празник на БФК и да избере седмица на колоезденето, в 

която да се организират масови спортни прояви в цялата страна.  

/6/Всички права върху традиционното състезание „Колоездачната обиколка на България“ 

се притежават от БФК и само с Решение на УС на БФК, може да се възлага правото за 

нейната организация и сключването на договор за това.  

§7.Юридическите лица, които са учредители на БФК към датата на приемането на този 

Устав, се ползват със статут на редовни членове на сдружението.  

§8.Избраният Председател на УС на БФК внася в 14 дневен срок от приемането на Устава, 

комплекта от документи за вписване в регистъра на ЮЛНЦ. 

§9.В срок от 1 месец от вписването на сдружението да се организира интернет страница на 

сдружението и избере електронен адрес на сдружението, които да се изпратят за 

информация на клубовете от БФК. 

§10.Всеки клуб - учредителен член,  посочва своя електронен адрес, заедно с подаването на 

заявлението  за членство с приложените документи, чрез който ще се осъществява 

официалната кореспонденция..  

§11.В тримесечен срок от влизането на Устава в сила, всички колоездачни клубове, членове 

на БФК, следва да приведат вътрешните си актове, Устава, Правилници и Наредби, 

съобразно новоприетият Устав на БФК.  

§.12.Настоящия устав е приет на общо събрание на сдружение „БЪЛГАРСКА 

ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ и влиза в сила от деня на обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ. 

§.13. Всички състезатели, треньори и съдии, които са картотекирани в клубовете 

учредители, автоматично придобиват права като такива на БФК.  

§.14.Спорове между членовете на БФК, състезатели, треньори, други длъжностни лица и 

агенти на състезатели, произтичащи от отношения в системата на БФК, които не са 

изключителна компетентност на Дисциплинарната комисия, се разглеждат от 

Арбитражната комисия на БФК. Общото събрание делегира на Управителния съвет правото 

по негова преценка да създава и организира Арбитражната комисия  

§.15.Управителният съвет свиква първите събрания на Съдийската колегия в срок до 3 

месеца от вписване на Сдружението 

§.16.Всички заварени актове, приети от Общите събрания на учредителите, се  прилагат 

доколкото не противоречат на настоящия Устав.  

§.17. В тримесечен срок след влизане в сила на настоящия устав на БФК, всички помощни 

органи и органи за управление – ОС, УС и КС са длъжни да предоставят за оповестяване от 
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Председателя на БФК или от упълномощено от него лица, актовете, реда и правилата за 

регламентиране на своята дейност.  

§18. Настоящият Устав е изготвен в два еднообразни екземпляра - един за Регистъра на 

ЮЛНЦ и един за архива на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОЛОЕЗДЕНЕ.  

§19. За неуредените въпроси по настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на Република 

България. 

§20. Настоящият учредителен устав на БФК е приет на Общо събрание на Федерацията, 

проведено на 10 юли 2019 г. в гр. Пловдив и изменен с решения на Общото събрание на 13 

февруари 2021 г., 28 юли 2021 г., 1 април 2022,12 септември 2022 и 11 февруари 2023 г.. 

Уставът подлежи на вписване, съгласно законодателството на Република България.   

 

 

 

Председател на УС :  

   (Драгомир Кузов) 


