УСТАВ
на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СКИ СВОБОДЕН И ЕКСТРЕМЕН СТИЛ
Изменен с решения на ОС по Протоколи от 13.12.2004 г., 04.12.2007 г. и 17.11.2015 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Учредява се сдружение с наименование "Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил" (съкратено - БАССЕС), което на латиница се изписва
"Bulgarian Extreme and Freeskiing Association" (съкратено - BEFSA), наричано по
нататък за краткост "Асоциацията".
Член 2. "Асоциацията" е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел,
осъществяващо дейност в частна полза.
Член 3. "Асоциацията" е със седалище в гр. София.
Член

4.

"Асоциацията"

е

независимо,

неполитическо,

доброволно

и

самоуправляващо се сдружение на физически и юридически лица за практикуване и
популяризиране на зимните спортове ски свободен и екстремен стил, което в своята
дейност ще се ръководи от законите и нормативната уредба в страната, от своя
Устав, от принципите на хуманизма и демокрация и от професионалната и морална
етика на членовете си.
Член 5. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Член 6. "Асоциацията" има за свои цели:
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1. развитието, разпространението и популяризирането на зимните спортове ски
свободен и екстремен стил, ски крос и демонстративни скокове сред младежта
в Република България като средство за физическо и духовно развитие на
младите хора;
2. опознаването на световните достижения, спортната подготовка, състезания,
правила и норми за развитието на зимните спортове ски свободен и екстремен
стил;
3. създаване на контакти с взаимно подпомагащи се сдружения и организации,
развиващи дейности за развитието на зимните спортове;
4. организиране на показни състезания, информационна и техническа дейност за
популяризирането на зимните спортове ски свободен и екстремен стил и
свързаните с тези зимни спортове други дейности;
5. организиране на разменни гостувания на спортни дейци, технически и други
специалисти, работещи в областта на зимните спортове ски свободен и
екстремен стил, участия в международни спортни прояви, получаване на
хуманитарна помощ и други помощи от спортни дейци за изключителни
постижения за популяризиране на екстремния и свободен ски стил чрез
показни състезания.
Член 7. За осъществяване на своите цели "Асоциацията" ще извършва следната
основна дейност:
1. изучаване на социалните процеси и популяризация на позитивните тенденции
в развитието на зимните спортове ски свободен и екстремен стил;
2. изграждане на собствен фонд чрез набиране на членски внос и с помоща на
спонсори и дарители;
3. организиране,

стимулиране

и

финансово

осигуряване

на

спортните

проучвания, прояви и мероприятия;
4. набиране на информация за развитието на екстремния и свободен ски стил и
свързаните с този спорт технически средства, която ще се популяризира сред
членовете на "Асоциацията" и практикуващите този спорт;
5. организиране

повишаването

на

квалификацията

на

своите

членове,

включително и чрез изучаване на чуждия опит;
2

6. установяване на взаимодействие със сходни български и чуждестранни
организации, сдружения и институции.
Член 8. (1) "Асоциацията" извършва следната допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основната й дейност:
1. Организиране на теоретически и практически образователни курсове, прояви
и срещи относно практикуването на зимните спортове ски свободен и
екстремен стил;
2. Организиране на състезания, демонстрации, презентации, шоута и други
подобни прояви на зимните спортове ски свободен и екстремен стил;
3. Издаване

и

отпечатване

на

научни,

образователни

и

художествени

произведения;
4. Рекламни услуги.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени
от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
РАЗДЕЛ III. ФОНДОВЕ И ИМУЩЕСТВО
Член 9. Имуществото на "Асоциацията" се състои от: право на собственост върху
движими и недвижими имущества, ограничени вещни права, основни и оборотни
средства, пари, вземания, ценни книги, права върху обекти на интелектуалната
собственост, право на собственост върху произведения в областта на зимните
спортове екстремен и свободен ски стил. То се вписва в специален имуществен
регистър на "Асоциацията".
Член 10. (1) "Асоциацията" набира и формира своите фондове и имущество,
необходими за обезпечаване дейността на сдружението, чрез:
1. членски внос;
2. целеви вноски от членовете на "Асоциацията" за постигане на определена цел,
определена с Устава или с решение на Общото събрание;
3. целеви вноски от други обществени и държавни организации, поддържащи
развитието и популяризирането на спорта в страната;
4. заеми, предоставяни от членовете на "Асоциацията", както и от други
физически и юридически лица;
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5. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и
юридически лица;
6. приходи от рекламна дейност при организирането на показни състезания,
участие в рекламни клипове и др. дейности, обслужващи идеалната цел на
"Асоциацията" и нямащи характер на стопанска дейност.
(2) Дължимостта, размерът и начинът на събиране на членския внос и неговото
актуализиране, както и на целевите вноски, се определят от Управителния съвет
след предварителна консултация с Надзорния съвет.
Член 11. Актовете на разпореждане с имуществените права и фондовете на
"Асоциацията" се извършват по решение на Управителния съвет.
Член 12. Разходите, свързани с дейността и управлението на "Асоциацията" се
покриват от набраните приходи.
Член 13. Финансовата година е календарна.

РАЗДЕЛ IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 14. (1) Членуването в "Асоциацията" е доброволно, без ограничения по
отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения,
раса, пол и възраст. (2) Настъпилите промени след приемане на нови членове и
прекратяване на членството се отразява в специална книга за членския състав на
"Асоциацията".
Член 15. (1) Членовете на "Асоциацията" запазват юридическата си и икономическа
самостоятелност.
(2) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други
лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски
права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с
нотариална заверка на подписа.
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Член 16. В "Асоциацията" членуват български и чуждестранни физически и
юридически лица, които приемат настоящия Устав и редовно плащат установения и
приет членски внос.
Член 17. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до Управителния
съвет, който взема решение за приемането им.
(2) Молбата на юридически лица се придружава от заверено копие или оригинал на
документ за актуално състояние, издаден от съответния фирмен регистър.
Член 18. Всеки член на "Асоциацията има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
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
му.
Член 19. Всеки член на "Асоциацията" е длъжен:
1. да съблюдава устава на "Асоциацията", решенията на нейните органи на
управление, както и законите в страната;
2. в срок да изпълнява задачите, възложени от "Асоциацията", а в случай на
невъзможност за изпълнение своевременно да уведомява ръководството й;
3. да участва в спортните и други мероприятия, организирани от "Асоциацията";
4. с постиженията си в спорта и другите дейности да защитава името и
авторитета на "Асоциацията";
5. да плаща редовно членския внос, в размер, срок и по начин, определен за
всички членове по реда на чл. 10, ал. 2.
Член 20. (1) Членството в "Асоциацията" се прекратява:
1. от всеки член с едностранно писмено волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. чрез изключване;
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4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. с прекратяването на "Асоциацията".
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на "Асоциацията" при
наличието

на

виновно

поведение,

което

прави

по-нататъшното

членство

несъвместимо, както и при невнасяне на дължимите членски вноски до месец април
на всяка година. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото
събрание на "Асоциацията".
(3) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия
член или правоприемниците му и "Асоциацията" се уреждат след приемане на
годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на непогасени
задължения на бившия член към "Асоциацията" се извършва прихващане с
вземанията му от "Асоциацията".
(4) При реорганизиране на членовете - юридически лица с нестопанска цел,
правоприемниците им по право стават членове на "Асоциацията" при същите
условия, при
които са членували праводателите им, освен ако писмено заявят нежелание за това в
срок от 1 (един) месец от реорганизацията.
РАЗДЕЛ V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 21. Органи за управление на "Асоциацията" са Общото събрание, Надзорният
съвет и Управителният съвет.
Член 22. (1) В Общото събрание участват всички членове на "Асоциацията".
Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез
представител.
(2) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните
им представители или изрично упълномощено лице.
(3) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо
лице.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
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Член 23. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и
Председателя на "Асоциацията";
4. одобрява годишния счетоводен отчет;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. приема отчетите за дейността на Надзорния съвет и Управителния съвет;
9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство;
10. отменя решения на Надзорния съвет и Управителния съвет, които
противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността на "Асоциацията".
Член 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно
Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет извънредно Общо събрание.
Член 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се
свиква по искане на Надзорния съвет и на една трета от членовете на
"Асоциацията".
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то
се свиква от съда по седалището на "Асоциацията" по писмено искане на Надзорния
съвет или на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
(3) /Изменен с Решение на ОС по Протокол от 17.11.2015 г./ Свикването се
извършва чрез покана, публикувана на официалната интернет страница на
сдружението www.befsa.com или чрез разпращане на електронни писма до неговите
членове.
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(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото
събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не
може да бъде по-малко от две /2/ седмици.
Член 26. /Отменен - ОС от 04.12.2007 г./
Член 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите
удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от
председателя и секретаря на Общото събрание, които се избират в началото на
заседанието.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за
своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след
установяването на наличие на кворум.
Член 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи повече от половината от всички 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.
Член 29. Всички членове имат право на един глас. В случай, че член има
неизпълнени задължения за членски внос, той няма право на глас в Общото
събрание.
Член 30. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към "Асоциацията".
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини
по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен,
или по сватовство - до втора степен включително.
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Член 31. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикновено
мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 23, т. 1 и т. 5 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Член 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които
не са били публикувани в поканата.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието
им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Член 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална
книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на
събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното записване на решенията в протокола.
Член 34. (1) "Асоциацията" се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3
(три) години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения.
(3) Управителният съвет е в състав от 5 (петима) членове, които са и членове на
сдружението.
(4) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния
съвет на "Асоциацията".
(5)

Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на

"Асоциацията", като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен
представител или изрично упълномощено физическо лице.
Член 35. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които
представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянен адрес в страната;
2. притежават подходяща квалификация и опит;
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3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер.
Член 36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения
независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и
решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на "Асоциацията" и да пазят тайните на "Асоциацията" и след като
престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца, за да обсъди състоянието и развитието на "Асоциацията". Заседанията на
Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. При отсъствие на
Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов
член.
(5) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика
заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Председателят не свика заседание
на Управителния съвет в седемдневен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(6) Управителният съвет:
1. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на "Асоциацията";
2. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала и други вътрешни правила на "Асоциацията";
3. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими
имоти - собственост на "Асоциацията" - и учредяване на вещни права върху
тях, както и отдаването им под наем;
4. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
5. определя реда и организира извършването на дейността на "Асоциацията";
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на "Асоциацията";
7. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
8. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
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9. приема и изключва членове на "Асоциацията";
10. взема решения за откриване и закриване на клонове;
11. взема решения за членуване на "Асоциацията" в други организации;
12. учредява награди и символи на " Асоциацията";
13. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на Общото събрание.
(7) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца
пред Надзорния съвет на "Асоциацията". Управителният съвет уведомява незабавно
Председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от
съществено значение за "Асоциацията".
(8) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да
представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга "Асоциацията".
Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на
задълженията си, като членовете му имат достъп до пялата необходима информация
и документи.
Член 37. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от
половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на
Управителния съвет. Никой присъстващ член не може да представлява повече от
един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случаите
предвидени в чл. 36, ал. 6, т. 3, 8 и 9 от Устава, които се вземат с мнозинство от
всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички
членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е
противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или
друга 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.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема
решение с единодушие на всички свои членове за:
1. съществени организационни промени;
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2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за "Асоциацията" или
прекратяване на такова сътрудничество.
(5) Само по предварително разрешение на Надзорния съвет могат да се сключват
следните сделки:
1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля
половината от стойността на активите на "Асоциацията" съгласно последния
заверен годишен счетоводен отчет;
2. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или
към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината
от стойността на активите на "Асоциацията" съгласно последния заверен
годишен счетоводен отчет.
(6) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се вписват
взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на
Управителния съвет.
Член 38. Управителният съвет 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.
Член 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят пред "Асоциацията" и
членовете й солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите
на "Асоциацията".
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от
отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Член 40. (1) "Асоциацията" се представлява от Председател, който се избира от
Общото събрание и е член на Управителния съвет. Той е длъжен по всяко време
незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са
от съществено значение за "Асоциацията".
(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са
свързани с дейността на "Асоциацията", да я представлява и да упълномощава - със
съгласието на другите членове на Управителния съвет - други лица за извършване
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на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с
тежести недвижими имоти на "Асоциацията", освен ако е упълномощен изрично за
това от Управителния съвет.
(3) Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на "Асоциацията", осъществява оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. представлява "Асоциацията" и изпълнява функциите, които са му възложени
от Управителния съвет.
4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства,
касаещи дейността на "Асоциацията".
(4) При временна невъзможност да осъществява правомощията си Председателят
упълномощава писмено друг член на Управителния съвет, който да го замества до
отпадане на невъзможността. В тези случаи, вместо един член, могат да бъдат
упълномощени писмено няколко членове на Управителния съвет за осъществяване
на отделни изрично посочени правомощия.
(5) При невъзможност на Председателя в седемдневен срок да извърши
упълномощаването по предходната алинея, то се извършва от Управителния съвет с
решение, за което се прилага чл. 37, ал. 6 от Устава.
(6) Отпадането на невъзможността, посочена в ал.4, се констатира от Управителния
съвет с писмен протокол, от чиято дата се счита за отпаднало и упълномощаването
по предходните алинеи.
Член 41. (1) Надзорният съвет на "Асоциацията" е в състав от 3 /трима/ членове,
които са и членове на сдружението.
(2)Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три)
години, като могат да бъдат преизбирани без ограничения.
(3) Надзорният съвет избира от своя състав Председател, който ръководи и
организира дейността му и го представлява в отношенията му с Управителния
съвет, членовете на "Асоциацията" и трети лица.
(4) Надзорният съвет може да взема решения, ако присъстват всички негови
членове. Решенията се вземат с мнозинство.
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(5) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца. Председателят на Надзорния съвет свиква заседанията по свой почин, както
и по искане на членовете на Надзорния съвет или на членове на Управителния
съвет.
(6) Надзорният съвет:
1. проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния
съвет;
2. проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното съхранение
и опазване на имуществото на "Асоциацията";
3. дава заключения по годишния отчет и баланса на "Асоциацията";
4. дава становище по въпросите за дължимостта, размера и начина на събиране
на членския внос;
5. при констатиране на сериозни нарушения в дейността на "Асоциацията" и
нейните органи прави искане до Управителния съвет за свикване на Общо
събрание.
(7) За Надзорния съвет се прилагат съответно разпоредбите на чл. 34, ал. 4; чл. 35;
чл. 36, ал. 2 и 3; чл.37, ал. 3 и 6 и чл. 39.
Раздел VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 42. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.
Член 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието
на "Асоциацията" и се разяснява годишния счетоводен отчет.
Член 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, "Асоциацията" изготвя
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.
Член 45. "Асоциацията" не разпределя печалба.
Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 46. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
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3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
Член 47. При ликвидация на "Асоциацията" останалото имущество след
удовлетворяване на кредиторите се разпределя според решение на Общото
събрание.
Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден
в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Член 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия
Устав се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство и
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Заверен от Председателя на "Българска асоциация по ски - свободен и екстремен
стил": Радослав Стоянов Мирчев
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