
УСТАВ на Българската Федерация по таекуон-до стил ВТ

У С Т А В
НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО СТИЛ “WT”

СТАТУТ
Чл.1. (1) Българската федерация по таекуондо стил "ВТ”(WT) е 

доброволно сдружение с нестопанска цел на спортни клубове по таекуондо, 
която координира развитието, практикуването и администрирането на 
спортната дейност таекуондо стил "WT”, куадратлон и други сходни видове 
спорт на национално ниво на територията на Република България.

(2) Федерацията е юридическо лице по смисъла на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, извършващо общественополезна 
дейност - развитие и утвърждаване на физическата култура и спорта.

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е: "Българска федерация по 

таекуондо стил "WT”.
(2) Наименованието се изписва и на чужд език.
(3) Всяко писмено изявление от името на Федерацията трябва да 

съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, 
включително БУЛСТАТ номер и представителя.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. (1) Седалището на Федерацията е в гр. София.
(2) Адресът на управление на Федерацията е гр. София, район 

"Средец”, бул. "Васил Левски” № 75, ет.4.

СРОК
Чл.4. Федерацията се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.5. (1) Федерацията осъществява социално значима спортна 

дейност, като развива и популяризира спорта таекуондо, както и 
пара-таекуондо, съдейства за разширяване на участието в организирания 
спорт и други спортни дейности, сътрудничи с държавата и общините в 
подпомагането на спортното развитие, особено на младежта, откриването на 
спортните таланти, подготовката на спортно-технически кадри.

(2) Българската федерация по таекуондо стил "WT” извършва и 
дейности, произтичащи от притежаваните от нея лицензии.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
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(3) Федерацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, 
само ако тя е свързана с предмета на дейността по ал. 1, като задължително 
използва приходите от нея за постигане на определените в този устав цели.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.6. (1) Федерацията обединява усилията на своите членове с цел:
1. подобряване на здравето и физическото възпитание на нацията, чрез

системни занимания с физически упражнения;
2. издигане спортния престиж на нацията;
3. изучаване, развитие и популяризиране на физическото възпитания и 

спорта таекуондо в България, с особен фокус върху подрастващото поколение 
и младежта, насърчаване на приятелските взаимоотношения между 
членовете, състезатели, треньори и други длъжностни лица;

4. откриване и подпомагане на спортни таланти и подготовка на
инструкторски и съдийски кадри в съответствие с Правилника на Световната 
федерация по таекуондо;

5. защита на моралните и етични основи и принципи на спорта, правата,
човешкото достойнство, здравето и сигурността на спортистите;

6. борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта;
7. подпомагане на спортната медицина и спортната наука;
8. усъвършенстване на нормативната уредба в областта на

физическото възпитание и спорта;
9. по-ефикасно провеждане на държавната и регионална политика в

областта на физическото възпитание и спорта.
(2) За постигане на целите си Федерацията:
1. участва в разработването на участва в разработването на

европейски, световни, национални и регионални програми и проекти за 
развитие на спорта таекуондодо стил "WT”;

2. събира и обработва информация за състоянието и проблемите в
областта на спорта;

3. представлява своите членове пред държавата, международните
спортни и други организации, участва на международни срещи по проблеми на 
спорта;

4. приема наредби за провеждане на европейски, световни, регионални
и национални първенства и състезания;

5. изработва и установява правила за спортна етика в защита на спорта
и спортистите от експлоатация за политически, комерсиални и финансови 
интереси, от вредни и унизителни действия;

6. привлича експерти и създава работни групи, разработва проекти за
изменения на нормативната уредба и участва в обсъждането им;съдейства за 
провеждане на социалната политика на държавните и общински органи, 
насочена към развитие на физическото възпитание и спорта и издигане на 
спортния престиж на нацията. 2
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КЛОНОВЕ
Чл.7. (1) Федерацията може да създава клонове на територията на 

Република България. Клоновете не са юридически лица.
(2) Клон може да бъде учреден по решение на Общото събрание на 

Федерацията, с което се определя управителят на клона.

II. ЧЛЕНСТВО

ИЗИСКВАНИЯ
Чл.8. Членове на БФТ могат да бъдат спортни клубове по таекуондо 

стил "WT” и други юридически лица, чиито цели и предмет на дейност са 
сходни с тези на БФТ и желаят да работят съвместно и координирано 
помежду си.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО
Чл.9. (1) Членството в Федерацията е индивидуално и непрехвърлимо.
(2) Федерацията има само редовни членове.
(3) За редовни членове на Федерацията се приемат юридически лица 

осъществяващи тренировъчна и спортно-състезателна дейност по спорта 
таекуондо до, стил "WT” или сходни на него.

(4) Видът на членството се определя от Управителния съвет в 
решението за приемане.

ПРИЕМАНЕ
Чл.10. (1) Кандидатите за членове във Федерацията подават писмена 

молба до Управителния съвет. Към молбата се прилагат доказателства за 
наличие на обстоятелствата по чл. 9, ал. 3 от устава, поне две препоръки на 
действащи членове, както и удостоверение за актуално състояние на 
юридическите лица.

(2) Управителният съвет разглежда молбата и уведомява кандидата за 
решението си в едномесечен срок от подаване на молбата. В случай на 
приемане, новоприетият член е длъжен да внесе дължимия годишен членски 
внос в 1 -месечен срок от уведомлението.

(3) В случай, че Управителният съвет констатира, че не са налице

условията за приемане на нов член, той изпраща мотивиран отказ до 

кандидатстващия, в който посочва фактите и обстоятелствата, на които се 

основава решението и дава 1 -месечен срок за коригирането им. В рамките на 
този срок кандидатът за членство може да подаде нова молба и да приложи 

необходимите документи, съгласно изискванията на настоящия Устав.

(4) В случай, че молбата не е удовлетворена или е оставена без
3
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последствия, кандидатът може да депозира писмена молба за членство, която 
да бъде разгледана на Общото събрание на федерацията. Управителният 
съвет е длъжен да включи разглеждането й в дневния ред на първото 
възможно Общо събрание. В този случай ОС взема решение по молбата с 
обикновено мнозинство и неговото решение е окончателно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.11. (1) Всеки член на Федерацията има право:
1. да участва в работата на Общото събрание;
2. да се ползва от дейността на Федерацията;
3. да ползва отличителния знак на Федерацията;
4. да бъде информиран за дейността на Федерацията;
5. да се ползва от имуществото на Федерацията съгласно ежегодно

решение на Общото събрание;
6. Всички лица и организации , свързани с федерацията се задължават

да спазват устава и другите вътрешни актове на БФТ, принципите на честна 
игра, на лоялност, разбирателство, почтеност и спортменство.

(2) Редовните членове имат право на глас в Общото събрание и право 
да избират управителни органи.

Чл.12. Всеки член на Федерацията е длъжен:
1. да спазва устава и решенията на Общото събрание и управителните

органи;
2. да съдейства за осъществяване на целите и задачите на

Федерацията;
3. да заплаща годишния си членски внос за текущата година в срок до

31 януари;
4. да спазва приетите от Федерацията правила за професионална

етика;
5. да информира Федерацията за своята дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.13. (1) Членството се прекратява:
1. с едномесечно едностранно волеизявление, отправено до

Управителния съвет на Федерацията;
2. с прекратяването на юридическото лице - член на Федерацията;
3. при отпадане на качествата, необходими за членство, съгласно чл.9,

ал. 3 от устава;
4. при прекратяване на Федерацията;
5. при изключване.
(2) При прекратяване на членството на основание т. 1-3 от ал. 1, 

Федерацията възстановява на члена внесения от него годишен членски внос, 
пропорционално на оставащото време до края на годината. В случай че членът 
не е внесъл дължимите вноски, той е длъжен да ги внесе.
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ИЗКЛЮЧВАНЕ
Чл.14.(1) Член на Федерацията може да бъде изключен по решение на 

Управителния съвет при:
1. извършване на действия, противоречащи на интересите и целите на

Федерацията, както и при каквото и да било друго поведение, несъвместимо с 
членството;

2. неспазване на Устава и неизпълнение на решенията на органите на
Федерацията;

3. неплащане на членски внос;
4. системно неучастие в дейността на Федерацията.
(2) Основанията по ал. 1 се констатират с акт на Председателя, който 

сезира Управителния съвет.
(3) След като вземе предвид възраженията на члена, Управителният 

съвет се произнася с мотивирано решение.
(4) Решението на Управителния съвет, с което се изключва член, може 

да бъде обжалвано пред Общото събрание.

II. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.15. (1) Органи на Федерацията са Общото събрание и
Управителният съвет.

(2) Управителният съвет може да назначи Генерален секретар и други 
лица на щатна длъжност.

(3) С решение на Управителния съвет могат да бъдат формирани 
помощни органи, като обществен и контролен съвет. Техният състав, бюджет и 
правилници за организация и дейността им се определят с решение на 
Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

СЪСТАВ
Чл.16. (1) Колективен върховен орган на Федерацията е Общото 

събрание.
(2) Общото събрание се състои от делегирани представители на всички 

редовни и асоциирани членове.
СВИКВАНЕ

Чл.17. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в 
последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи 
писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по 
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове 
или натоварено от тях лице.
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/2/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно, чрез 
изпращане на писмена покана до всеки член, която съдържа деня, часа, 
мястото на провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква 
събранието. Поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира 
управлението на Федерацията най-малко един месец преди датата на Общото 
събрание.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл.18.(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния

съвет;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на

Федерацията;
4. приема бюджета на Федерацията;
5. приема отчета за дейността на Федерацията;
6. отменя решения на другите органи на Федерацията, които

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове на Федерацията;
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и 

другите органи на Федерацията;
(3) Решенията на Общото събрание могат да бъдат обжалвани пред 

съда относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава от всеки 
член или орган на Федерацията в едномесечен срок от узнаването им.

(4) Общото събрание може да отменя решения на органите на 
Федерацията, противоречащи на закона, устава или друго решение на Общото 
събрание, по искане на всеки заинтересован член или орган на Федерацията, 
отправено в едномесечен срок от узнаването му.

КВОРУМ
Чл.19. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват 

делегирани представители на най-малко половината от членовете. При липса 
на кворум събранието се отлага с един час и се счита за законно, независимо 
от броя на присъстващите представители.

ГЛАСУВАНЕ
Чл.20. (1) Право на глас в Общото събрание имат само делегираните 

представители на редовните членове.
(2) Всеки представител има право на един глас.
(3) Делегирани представители са лицата, които имат качеството

законни представители или са изрично упълномощени с решение на
управителния орган на съответното юридическо лице - член на Федерацията.
Делегираните представители са длъжни да заявят присъствието си и да
представят документите, които ги легитимират, включително удостоверение за
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актуална съдебна регистрация, най-късно 1 час преди началото на 
заседанието на Общото събрание.

(4) Не участва в гласуването представител, когато се решават въпроси, 
отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия без ограничения,
по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решение.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл.21. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 

присъстващите. Гласовете на членовете, които не гласуват поради отвод, 
самоотвод или са се въздържали не се вземат под внимание при определяне 
на мнозинството на присъстващите.

(2) Решенията по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 3 от устава се вземат с мнозинство 
2/3 от присъстващите.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

СЪСТАВ
Чл.22. (1) Управителния съвет се състои най-малко от три лица. 

Юридическите лица - членове на Федерацията могат да предлагат за членове 
на съвета и лица, които не членуват в Федерацията.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание 
за срок от пет години.

(3) Председателят на Управителния съвет (Председател на 
Федерацията) се избира от Общото събрание.

(4)Членовете на Управителния съвет избират от състава си от един до трима 
Заместник-председатели на УС, които подпомагат дейността на Председателя 
и го заместват, когато е необходимо.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл.23. Управителният съвет:
1. определя реда и организира осъществяването на дейността на

Федерацията, включително дейността в обща полза и отговаря за това;
2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за

изпълнението му;
4. подготвя и внася в Общото събрание план и доклад за дейността на
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Федерацията;
5. представлява Федерацията, като може да упълномощи отделни свои

членове с представителни функции;
6. разпорежда се с имуществото;
7. разработва програми и проекти за осъществяване на

сътрудничество;
8. привлича експерти и сформира работни групи по отделни въпроси;
9. приема и изключва членовете на Федерацията и определя техния

статут.
10. приема други вътрешни актове, вкл. относно размера на

задължението по чл. 12 т.3 ;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове и приема

правила за дейността им;
12. взема решение за участие в други организации;
13. приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;
14. взема решение относно всички въпроси, които не са в изричните

компетенции на Общото събрание или други органи на Федерацията.

ЗАСЕДАНИЯ
Чл.24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и се 

ръководят от Председателя. Ако Председателят отсъства, заседанието се 
ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на 
една трета от членовете му. Ако в 7-дневен срок Председателят не свика 
съвета на заседание, то може да се свиква от всеки един от заинтересованите 
членове.

(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни ако присъстват 
повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има 
двустранна телефонна или друга телефонна връзка, гарантираща
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установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения. В този случай гласуването се 
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички 
членове.

(5) Управителният съвет може да взема и неприсъствени решения, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки за това от всички 
членове на съвета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.25. (1) Председателят на Управителния съвет е и Председател на 
Федерацията.

(2) Председателят изпълнява задълженията си по този устав и 
представлява Федерацията пред трети лица.

III. ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ

ИМУЩЕСТВО

Чл.26. Имуществото на Федерацията се състои от право на собственост 
и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на 
интелектуална собственост и други имуществени права, регламентирани от 
действащото законодателство.

Чл.27. Имуществото се формира от:
1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. приходи от участия в спортни състезания;
3. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
4. приходи от реклама, телевизионни и други права на

разпространение;
5. дарения, завещания и спонсорство;
6. предоставени средства от държавата, общините и международни

спортни организации;
7. приходи от допълнителна стопанска дейност по чл. 5, ал. 3 от Устава;
8. приходи от управление на собствено имущество;
9. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт.

Чл.28. (1) Федерацията разходва имуществото си за:
1. развитие и утвърждаване на физическата култура и спорта;
2. подпомагане на социално слаби, инвалиди, лица, нуждаещи се от

грижи;
3. подпомагане и социална интеграция на личностната реализация;
4. защита на човешките права и свободи.

(2) Федерацията безвъзмездно разходва имуществото си за постигане 
на целите по чл. 6, ал.1 от настоящия Устав. В зависимост от целта и 
финансовите възможности и в съответствие с реда и правилата за
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осъществяване на общополезна дейност, се определят лицата и начина на 
тяхното подпомагане. Информация за това се вписва в централния регистър 
при Министерство на правосъдието.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото, свързано с 
осъществяване на общественополезна дейност, е необходимо мотивирано 
решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове, когато е в 
полза на :

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините
им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, 
или по сватовство - до втора степен включително;

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

3. юридически лица, финансирали организацията до три години преди
датата на вземане на решението;

4. юридически лица, в които лицата по т.1 и т.2 са управители или
могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които
участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с 
нестопанска цел.

(4) Федерацията не може да сключва сделки с лицата по ал.3, т.1, 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 Федерацията или са сключени при общи условия, публично 
обявени.

Чл. 29. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове.
Чл. 30. Федерацията не разпределя печалба между своите членове.

БЮДЖЕТ
Чл.31. (1) Финансовата дейност на Федерацията се извършва в 

съответствие с годишния бюджет.
(2) По решение на Общото събрание могат да се създават целеви 

фондове.
Чл.32. (1) Федерацията изготвя ежегоден доклад за дейността си, който 

съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката

им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от

другите дейности за набиране на средство;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени
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дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
Чл.33.Годишният финансов отчет на Федерацията подлежи на 

независим финансов одит, ако това е необходимо съгласно условията на 
Закона за счетоводството.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34. Федерацията се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния съд по седалището й в предвидените от

закона случаи.
Чл.35. (1) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от 

Управителния съвет или определено от него лице.
(2) Имуществото на Федерацията при ликвидация не може да се 

прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бивши членове;
2. лицата, били в състава на органите и служителите на Федерацията;
3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т.1-3;
5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, по

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

6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат
да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се 
разпределя по решение на Общото събрание, в съответствие с чл.44, ал.1 от 
ЗЮЛНЦ.

IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. За неуредените от този устав въпроси се прилага действащото в 
Република България законодателство.

Чл.37. Този устав е приет на Общото събрание на Федерацията на 
17.02.2018 г.
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