
УСТАВ 

НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЛУВЦИ 
 

Приет с Решение на учредителите от 03.04.2008 г. в гр. София 

(изм. и доп. с решение на Общото събрание на АБП от 20.01.2009 г.) 

 

 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование  

Чл. 1. Учредява се сдружение с наименование „Асоциация на българските плувци” 

(съкратено АБП), което на латиница се изписва „Association of the Bulgarian swimmers” 

(съкратено ABS), наричано по-нататък за краткост Асоциацията.  

 

Статут  

Чл. 2. (1) Асоциацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, което се 

ръководи в своята дейност от законите на Република България и нормативната уредба в 

страната, своя Устав и принципите на хуманизма, родолюбието и демокрацията.  

(2) Асоциацията е независимо, неполитическо, доброволно и самоуправляващо се сдружение 

на физически и юридически лица. 

(3) Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.  

 

Предмет на дейност  

Чл. 3. (изм. и доп. от 20.01.2009 г.) Асоциацията осъществява дейност в обществена полза.  

 

Символи и знаци 

Чл. 4. Асоциацията има своя емблема, инициали, бланка, печат, значка, почетен знак, диплом 

и др. Правата върху символиката на Асоциацията са нейна изключителна собственост.  

 

Седалище 

Чл. 5. Седалището е гр. София, район “Красно село”. 

Адресът на управление е гр. София 1680, ул. “Родопски извор” 28, вх. А, ет. 3, ап. 7. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

 

Цели 

Чл. 6. Целите на Асоциацията са: 

(1) Да подпомага, популяризира и пропагандира плуването и плувния спорт сред гражданите 

на Република България и българите по света във всичките му форми. 

(2) Да организира, координира и обслужва общите дейности на своите членове. 

(3) Да оказва помощ и съдействие на своите членове.  

 

Средства 

Чл. 7. За осъществяване на своите цели, Асоциацията ще: 

(1) Изучава социалните процеси и популяризира позитивните тенденции в развитието на 

плуването. 

(2) Изгражда собствени фондове чрез набиране на членски внос и с помощта на 

спомоществователи и дарители.  

(3) Инициира и подпомага състезания, демонстрации, презентации, шоута и други подобни 

прояви, информационна и техническа дейност за развитие на плуването.  
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(4) Стимулира и финансово осигурява плувни проучвания, прояви и мероприятия. 

(5) Установява контакти и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и 

наднационални организации, сдружения и институции.  

(6) Издава и разпространява информационни, научни, образователни и художествени 

произведения и има свои медии. 

(7) Сътрудничи с държавните органи, общините и нестопанските организации в 

подпомагането на борбата срещу употребата на допинг, дискриминацията и насилието в 

спорта.  

(8) Осъществява всички разрешени от законите действия за постигане на своите цели.    

(9) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от 

Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.         

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ИМУЩЕСТВО, ФОНДОВЕ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ   

 

Имущество 

Чл. 8. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от: членски внос, имуществени вноски, 

дарения, 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, както и от друга спомагателна дейност свързана с целите и 

предмета на дейност на Асоциацията. То се вписва в специален имуществен регистър на 

Асоциацията.    

(2) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, 

насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел.  

(3) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от 

целта и финансовите възможности на Асоциацията съгласно обявения ред и правилата за 

осъществяване на дейността.  

 

Фондове 

Чл. 9. (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 и от други държавни, частни и нестопански 

организации. 

3. Заеми, предоставяни от членовете на Асоциацията, както и от други физически и 

юридически лица. 

4. Дарения, завещания и спомоществувателство от български и чуждестранни физически и 

юридически лица. 

5. Приходи от други дейности, обслужващи идеалната цел на Асоциацията и нямащи 

характер на стопанска дейност. 

(2) Начинът на събиране на членския внос и неговото актуализиране, се определят от 

Управителния съвет (УС). 

(3) Актовете по разпореждане с имуществените права и фондове на Асоциацията се 

извършват по решение на УС. 

 

Стопанска дейност 

Чл. 10. (1) Асоциацията може да извършва стопанска дейност, свързана с основния й предмет 

на дейност, както следва: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество, 

консултантски услуги, отдаване под наем на собствено имущество и търговия със спортни 

стоки и артикули, както и други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на 

целите и основния предмет на дейност на Асоциацията.   
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(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на УС. 

(3) Финансовата година е календарна.  

 

 

РАЗДЕЛ ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Членство 

Чл. 11. Членуването в Асоциацията е доброволно, без ограничения по отношение на 

националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и възраст. 

Чл. 12. (1) Членовете на Асоциацията запазват юридическата и икономическата си 

самостоятелност.  

(2) Членските права и задължения са непрехвърляеми 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. 

Чл. 13. В Асоциацията членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, 

които приемат настоящия Устав и редовно плащат установения и приет членски внос.  

Чл. 14. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до УС, който взема 

решение за приемането им с обикновено мнозинство.  

(2) Физическо лице, което не може (не умее) да плува не може да стане член на Асоциацията. 

В писмената молба за членство лицето задължително декларира наличието на това свое 

умение. Ако впоследствие се установи, че лицето е представило невярна информация то се 

изключва от Асоциацията от УС.          

(3) Молбата на юридическите лица се придружава от заверено копие или оригинал на 

документ за актуално състояние, издаден от съответния фирмен регистър и решение на 

органа за управление за членство в Асоциацията.  

Чл. 15. (1) Асоциацията може да приема и почетни членове. 

(2) Почетен член на Асоциацията може да бъде всяко дееспособно физическо лице със 

значителен принос и заслуги в развитието и популяризирането на плувния спорт.    

(3) Почетните членове се приемат от УС, след лично подадено писмено заявление на 

кандидата до Председателя на УС или въз основа на писмено предложение, отправено до УС 

от друг член.  

(4) УС може и служебно да издигне и разгледа кандидатурата за почетен член. 

(5) Решението за приемане на почетните членове се взема от УС с обикновено мнозинство.     

(6) Почетните членове имат право само на съвещателен глас в Общото събрание на 

Асоциацията.  

 

Права 

Чл. 16. Всеки член на Асоциацията има право: 

1. Да участва в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание. 

2. Да бъде избиран в управителните органи на Асоциацията. 

3. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията. 

4. Да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите по дейността й по ред, 

определен от Общото събрание.  

5. Да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси от дейността 

на Асоциацията. 

 

Задължения 

Чл. 17. Всеки член на Асоциацията е длъжен: 

1. Да съблюдава Устава на Асоциацията, да работи за постигане на нейните цели и да 

изпълнява решенията на нейните органи за управление. 
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2. В срок да изпълнява задачите, поставени от управителните органи на Асоциацията, а в 

случай на невъзможност своевременно да уведомява ръководството й. 

3. Да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на нейния 

обществен авторитет. 

4. Да плаща членския си внос в сроковете и размерите, определени от Общото събрание.  

 

Прекратяване на членство 

Чл. 18. (1) Членството в Асоциацията се прекратява: 

1. По искане на всеки член с едностранно писмено волеизявление отправено до УС на 

Асоциацията. 

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение. 

3. Чрез изключване. 

4. При прекратяване на юридическото лице, член на Асоциацията. 

5. При прекратяване на Асоциацията. 

6. При отпадане.  

(2) Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на УС при поведение 

на изключвания, което прави по-нататъшното му членство в Асоциацията несъвместимо. 

Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание. В този случай УС е 

длъжен да включи в дневния ред на Общото събрание постъпилите срещу негови решения 

жалби. 

(3) Отпадане на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и 

неучастие в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от УС по документи и с 

надлежно решение, с което се прекратява членството.  

 

 

Раздел V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 19. (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание. 

(2) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.  

 

Общо събрание  

Чл. 20. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на Асоциацията. В него участват 

всички членове на Асоциацията. Членовете на Асоциацията 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. 

 

Компетентност на Общото събрание 

Чл. 21. (1) Общото събрание: 

1. Изменя и допълва Устава на Асоциацията. 

2. Приема други вътрешни актове.  

3. Избира и освобождава членовете на УС. 

4. Избира Председател на УС, който е и Председател на Асоциацията. 

5. Избира Заместник-председател на УС, който е и Заместник-председател на Асоциацията. 

6. Избира Генерален секретар на Асоциацията, който е член на УС.  

7. Взема решения за създаване на други вътрешни органи на Асоциацията, определя броя на 

членовете им и приема правилата за тяхната работа.  

8. Взема решения за откриване и закриване на клонове. 

9. Взема решения за участие в други организации. 
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10. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията. 

11. Приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията. 

12. Разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство.  

13. Приема Бюджета на Асоциацията. 

14. Взема решения относно дължимостта и размера на плащане на членския внос. 

15. Приема отчетите на УС и другите органи на Асоциацията за дейността им.  

16. Отменя решенията на други органи на Асоциацията, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на 

Асоциацията. 

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и в съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда 

от всеки член на Асоциацията или на УС в едномесечен срок от узнаването им, но не по-

късно от една година от вземането на решението.  

 

Свикване на Общото събрание 

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от УС или по искане на една трета от членовете на 

Асоциацията. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание, УС не 

отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището 

на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.  

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.  

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявление в 

сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди 

насрочения ден. 

 

Кворум 

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички 

членове на Асоциацията. 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.  

 

Гласуване 

Чл. 24. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. В случай, че член има 

неизпълнени задължения за членски внос, той няма право на глас в Общото събрание. 

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до 

него, неговият/та съпруга или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена 

линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.  

 

Вземане на решения 

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

(2) Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 10 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

(3) По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред не може да се вземат решения.  

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 

отложено. 

 

Протокол 

Чл. 26. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. 

Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието. 

(2) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното 

записване на решенията в протокола.  
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Управителен съвет 

Чл. 27. (1) Асоциацията се управлява от Управителен съвет. 

(2) Членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от пет години, като могат да 

бъдат преизбиране без ограничения.  

(3) УС се състои от петима членове, които са и членове на Асоциацията.  

(4) Членовете на УС трябва да: 

1. Имат постоянен адрес в България. 

2. Притежават подходяща квалификация и опит. 

3. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.  

(5) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Асоциацията и 

да пазят нейните тайни и след като престанат да бъдат членове на съвета.  

 

Правомощия на Управителния съвет 

Чл. 28. Управителният съвет: 

1. Представлява Асоциацията пред трети лица, като тази представителна функция от името 

на УС ще се осъществява от Председателя, който е и Председател на Асоциацията и 

Генералния секретар, заедно и поотделно.  

2. Приема и изключва членове на Асоциацията. 

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

4. Взема решения за разпореждане с имуществото на Асоциацията и предприема мерки по 

неговото опазване. 

5. Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет. 

6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията. 

7. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията. 

8. Учредява награди и символи на Асоциацията. 

9. Приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на 

персонала и други вътрешни правила на Асоциацията. 

10. Взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Асоциацията.  

11. Изпълнява задълженията предвидени в Устава. 

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на 

Общото събрание.  

 

Заседания на Управителния съвет 

Чл. 29. Заседанията на УС се свикват от Председателя, а при негово отсъствие от Генералния 

секретар. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една 

трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се 

свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.     

 

Решения на Управителния съвет   

Чл. 30. (1) УС може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му. 

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 

установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането 

на решения. 

(2) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.  

(3) Решенията по чл. 28 т. 2, т. 3 и т. 4 от Устава се вземат с мнозинство от всички членове.  

(4) УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за 

взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.  
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РАЗДЕЛ VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

Чл. 31. (1) Ежегодно до края на месец март УС съставя за изтеклата календарна година 

счетоводен отчет и доклад за дейността на Асоциацията. 

(2) Асоциацията не разпределя печалба.  

 

 

РАЗДЕЛ VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

  

Прекратяване 

Чл. 32. Асоциацията се прекратява: 

1. С решение на Общото събрание. 

2. При обявяването й в несъстоятелност. 

3. С решение на Окръжния съд по седалището на Асоциацията в случаите и по реда, 

предвидени в закона.  

 

Ликвидация 

Чл. 33. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация. Тя се извършва от УС 

или от определено от него лице.  

(2) Ако ликвидаторът не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на 

прекратяване с решение на съда, той се определя от Окръжния съд по седалището на 

Асоциацията.  

(3) При ликвидация на Асоциацията останалото имущество след удовлетворяване на 

кредиторите се разпределя според решение на Общото събрание.  

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 34. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършване по реда предвиден в него и в 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Чл. 35. 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 УС на Асоциация на българските плувци: 

 

 

 

Николай Георгиев Кръстев 

 

     

       

     

 

  

 


