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на
Сдружение с нестопанска цел –
Българска федерация по туризъм

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Българска федерация по туризъм, наричана за краткост по-долу
Федерацията, е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, което
обединява на доброволен принцип юридически лица, развиващи социалните форми на
туризма - пешеходен, ски, коло и воден туризъм и воден слалом.
Чл.2./1/ Наименованието на сдружението е “Българска федерация по туризъм”,
което може да се изписва и съкратено – Б Ф Т. Наименованието на Федерацията се
изписва на латиница по следния начин: “ Bulgarian Tourist Federation” – (BTF).
/2/ Седалището и адресът на управление на Федерацията е в град София,
Столична община, район “Средец” , бул. “Васил Левски” № 75, ет.V, ст. 504.
/3/ Федерацията има своя емблема, значка с емблемата и печат.
Чл.3. В документите на Федерацията се отразяват: нейното наименование,
седалище, адрес и данни за неговата съдебна регистрация, данъчен и БУЛСТАТ номер.
Чл.4. Федерацията е независима организация, чиято дейност е съобразена с
действащото законодателство, с този устав и с принципите на хуманизъм, демокрация,
професионална и спортна етика.
Чл.5. Федерацията е сдружение за осъществяване на дейност в обществена
полза.
Чл.6. Съществуването на Федерацията не е ограничено със срок.
ІІ. ЦЕЛИ
ПОСТИГАНЕ

НА

ФЕДЕРАЦИЯТА И

СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО

Чл.7. Федерацията има следните цели:
1. Да подпомага развитието на изброените в чл.1 социални форми на туризъм,
като средство за физическо и духовно развитие на нацията;
2. Да създава подходящи условия за приобщаване на децата и младите хора към
системни занимания в природна среда;
3. Да създава контакти между младежки и други сдружения и организации, да
ги координира на основата на туристическите дейности и да спомага за
постигането на техните цели;
4. Да съдейства на членовете си за опознаване на исторически и други
туристически обекти и новите тенденции в развитието и практикуването на
видовете туризъм и водния слалом сред децата и младежтта;
5. Да съдейства за опознаване и опазване на природното и историческото
наследство на България.
6. Да повишава нивото на физическата активност на своите членове и
младежтта, да ги приобщава към европейските и световни достижения в
създаването на условия за активен отдих и спорт сред природата, чрез
социален туризъм и туристическите спортове в различните им видове:
пешеходен, воден, коло и ски-туризъм, ски-рали, коло-рали и спорта воден
слалом.

7. Да съдействува на лица в неравностойно положение /инвалиди, деца от
социалните домове, самотни майки и др., / да почиват и спортуват активно
сред природата, чрез конкретни програми и проекти в тази насока.
Чл.8. За осъществяване на своите цели Федерацията използува следните
средства:
1. Обединява професионалните, материални и финансови ресурси на
членовете си, за развитието на видовете и формите на туристическата,
спортна и планинарска практика;
2. Представлява своите членове и защитава интересите им пред държавните
институции, общинските администрации, обществени организации и други
юридически и физически лица;
3. Дава становище относно туристическите дружества във връзка с
лицензирането им; предлага клубовете членове на БФТ, за получаване на
лиценз от държавния орган;
4. Изготвя, съгласува с държавните органи и администрира изпълнението на
държавния и международния спортен календар за туристическите и
спортните прояви. Регламентира и организира националните прояви по
видовете туризъм и държавните първенства на страната по воден слалом,
туристическо коло-рали и туристическо ски-рали;
5. Приема правила за организиране и провеждане на спортни и туристически
прояви;
6. Разработва и
прилага специфични нормативно-методически
и
административни наредби по съответния вид туризъм и водния слалом;
7. Селекционира и организира подготовката на националните отбори по
съответните дисциплини и представлява Република България на
международни спортни и туристически състезания и форуми;
8. Организира повишаването на квалификацията и преквалификацията на
своите членове, включително и чрез изучаване на чуждия опит.Съгласувано
със съответните органи подготвя специализирани спортно- технически
кадри по съответния вид туризъм и воден слалом;
9. Предоставя, прекратява и отнема състезателните права на туристите и
спортистите;
10. Удостоява със звания, съгласно Националната спортна класификация,
туристи, спортисти, треньори, туристически и спортни деятели;
11. Взаимодейства със сходни български и чуждестранни организации и
институции; Организира разменни гостувания на туристически групи,
технически и други специалисти в своята област;
12. Изучава и популяризира новите тенденции в развитието на туризма;
13. Създава собствени фондове с помощта на спонсори и дарители;
14. Изгражда и стопанисва туристически и спортни обекти и движимо
имущество за дейностите си;
15. Осъществява допълнителна стопанска дейност с предмет: отдаване под
наем на имущество, туристически услуги, квалификационна и
преквалификационна дейност, рекламна дейност, телевизионно и радиоразпространение на спортни и туристически прояви, организирани от
Федерацията. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се
ползват само за постигането на посочените в устава цели и средства по
съответния вид дейност.

ІІІ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ЧЛЕНСКИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.9. Членуването във Федерацията е доброволно.Членове могат да бъдат само
юридически лица, развиващи социален туризъм, чрез спортно-туристическите
дисциплини и спорта воден слалом, които приемат настоящия устав, плащат редовно
членския си внос и съдействуват за постигане целите на Федерацията.
Чл.10. Приемането на членове става въз основа на писмена молба до
Управителния съвет /УС/, придружена с набор от документи – копие от съдебната
регистрация, препис извлечение от протокола на ОС на кандидата, данъчен и Булстат
номера. Управителният съвет се произнася с решение в едномесечен срок и уведомява
писменно кандидата, като се аргументира при отказ. Членството на приетите кандидати
възниква от датата на решението на УС. Неприетите кандидати могат да обжалват
решението на УС пред ОС, чието решение е окончателно.
Чл.11. Всеки член на Федерацията има право:
1. Да участвува в управлението на Федерацията чрез свой представител;
2. Да бъде информиран за нейната дейност;
3. Да се ползува от дейността и имуществото й и от резултатите от дейността;
4. Да ползува подкрепата на Федерацията;
5. Да бъде предлаган за лицензиране от Държавната агенция за младежта и спорта в
предвидените в ЗФВС случаи;
6. Да адресира молби, въпроси, предложения и жалби до органите за управление, на
които да получава отговор в едномесечен срок за УС и на първото насрочено
ОС;
7. Да участвува в инициативите и мероприятията на Федерацията.
Чл.12. Всеки член е длъжен:
1.
Да спазва Устава на Федерацията, както и да изпълнява решенията на
нейните управителни органи;
2. Да защитава доброто име на Федерацията и да не накърнява авторитета й;
3. Да предоставя на управителните органи на Федерацията информация,
необходима за постигане на нейните цели и задачи, както и за изпълнение на
взетите решения;
4. Да плаща редовно членски внос в размер и срок, определен от ОС;
5. Да съдействува за реализацията на целите и програмата на Федерацията.
Чл.13. Членството се прекратява:
1. С едномесечно писмено предизвестие, отправено до УС.
2. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
3. С изключването поради нарушаване на устава.
4. С отпадане поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в
дейността на федерацията, което се констатира по документи по реда,
предвиден в устава.
Чл.14. Решението за прекратяване на членството се взема от УС. Това решение
може да се обжалва пред ОС. При прекратяване на членството направените вноски
остават в полза на Федерацията.
ІV. ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
Чл.15. Органи на Федерацията са:
1. Общо събрание /ОС/;
2. Управителен съвет /УС/;

3. Контролен съвет /КС/.
Чл.16. Върховен орган на Федерацията е ОС. То се състои от всички нейни
членове.
Чл.17. Компетентност на ОС:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет, членовете на
УС, членовете и Председателя на Контролния съвет /КС/;
4. Взема окончателно решение по приемането и отпадането на членове,
обжалвали решения на УС до общото събрание;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Федерацията;
7. Приема основни насоки и програма за дейността на Федерацията;
8. Приема бюджета на Федерацията;
9. Взема решения относно дължимостта, размера на членския внос и сроковете
за внасянето му;
10. Приема отчета за дейността на УС и КС и ги освобождава от отговорност за
отчетната година;
11. Отменя решенията на другите органи на Федерацията, които противоречат
на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на
Федерацията;
12. Взема решение за назначаване на лицензиран експерт-счетоводител, който да
извърши проверка на дейността на Федерацията;
13. Взема и други решения, предвидени в устава.
Чл.18. Правата по чл.17 т.1, 3, 5, 6, 8, 9, 10,11 и 12 не могат да се възлагат на
други органи на Федерацията.
Чл.19. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Федерацията и за
нейните членове. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
.
Чл.20. Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие
със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по
искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане
на решението. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на
Федерацията от всеки неин член или неин орган, както и от прокурора в едномесечен
срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.21. ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една
трета от членовете на Федерацията, в населеното място, в което се намира седалището
на Федерацията. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана
за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Федерацията, по писмено
искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
Чл.22. Поканата трябва да съдържа: дневен ред, дата, час и мястото
за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
1.Поканата трябва да бъде писмена и да е получена от всеки член на
федерацията най-малко 14 дни преди провеждането на ОС. Връчването трябва да става
срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка, или по друг начин, който

категорично установява получаването й. Ако член е променил адреса си и не е
уведомил за това УС, счита се , че поканата, изпратена на стария му адрес е редовно
връчена. Ако са нарушени изискванията на настоящия
член, но въпреки това
нередовно поканения член на сдружението се е явил на ОС , счита се , че същото е
редовно свикано.
2.ОС може да взема решения и без да бъде свикано по реда на настоящия член,
ако решението е подкрепено писмено от всички членове на сдружението.
КВОРУМ
Чл.23. ОС е законно, ако присъстват 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.
ГЛАСУВАНЕ
Чл.24. /1/Всеки член има право на един глас. Правото на глас се упражнява от
представителя на юридическото лице или от упълномощено от него лице с изрично
пълномощно;
/2/ Член на Общото събрание не може да участва в гласуването при решаване на
въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител и може да наложи
или възпрепятства вземането на решения.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Чл.25. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз
основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.26./1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решенията по чл.17 т.1, 5 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения.
/4/. За заседанието на ОС се води протокол. Ръководещият събранието и лицето
изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към
протоколите се прилага списък на присъствуващите и документите, свързани със
свикването на Общото събрание. Протоколните книги от заседанията на ОС са на
разположение на членовете на Федерацията при поискване.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.27.Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет, който се
избира за срок от 4 години и се състои от 9 /девет/ лица - 8 члена и Председател.
Чл.28. Правомощия на УС:
1. Управлява Федерацията и я представлява чрез Председателя си;
2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС и се отчита пред него;
3. Дава задължителни нареждания на Председателя на Федерацията и
контролира неговата дейност;
4. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с
движимото и недвижимото имущество на Федерацията;

5. Дава съгласие за сключване на договори за наем, на трудовите договори със
служителите на Федерацията и на гражданските договори със сътрудници и
консултанти. Когато се дава съгласие за сключване на договор с член на УС,
този член не гласува;
6. Подготвя и внася в ОС проект за Бюджет;
7. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Федерацията;
8. Определя реда и организира цялостната дейност на Федерацията,
включително и правилата и реда за извършване на общественополезна
дейност и носи отговорност за това;
9. Изготвя годишната програма и годишния спортен календар за дейността на
Федерацията и я внася за одобрение от Общото събрание;
10. Приема нови членове на Федерацията и прекратява членство;
11. Определя организационната и управленческа структура на Федерацията;
12. Утвърждава щата на служителите във Федерацията и приема правила за
вътрешния ред;
13. Разглежда и се произнася по адресирани до УС молби, въпроси,
предложения и жалби в едномесечин срок, като взема становище на КС;
14. Образува целеви парични фондове;
15. Учредява награди и символи на Федерацията;
16. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни,
кооперативни, търговски дружества, фондации, други органи, организации и
частни лица;
17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган.
18. Конституира свои помощни органи, временни комисии, съвети, комитети и
др. за осъществяване на дейността си при необходимост.
Чл.29/1/. УС заседава най-малко веднъж на всеки два месеца. Заседанията на УС
се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание при писмено
искане на една трета от членовете на УС. Ако не свика заседание в едноседмичен срок,
то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие
на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член. На всяко
заседание на УС, се кани член на КС. Председателите на Републиканските комисии
могат да участвуват в заседанията на УС с право на съвещателен глас.
/2/ За заседанието на УС се води протокол, който се подписва от
председателствуващия и от лицето, изготвило протокола, които удостоверяват и
отговарят за верността на съдържанието му. Протоколната книга е на разположение
при поискване от членовете на управителния съвет.
Чл.30. /1/УС може да взема решения, ако на заседанието му присъствуват
повече от половината от неговите членове.
/2/ Членовете на УС могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг
член с изрично писмено пълномощно.
/3/ Всеки член има право на един глас.
/4/ 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. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателствуващия заседанието.
Чл.31. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по
чл.28 т. 4, 8 и11 с мнозинство от всички членове.

Чл.32. 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 на УС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.33. Федерацията се представлява от председател, избран на Общото събрание
на Федерацията. Председателят на УС е и Председател на Федерацията.
Чл.34.Избраният председател предлага на ОС за гласуване листа с кандидатури
за членове на УС.
Чл.35. Председателят на УС има следните правомощия:
1. Координира дейността на УС;
2. Представлява Федерацията пред всички юридически и физически лица в
страната и чужбина;
3. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната
компетентност на ОС, УС или КС.
4. Изпълнява решенията и указанията на ОС и УС, които са задължителни за
него;
5. Сключва и прекратява всички договори, необходими за дейността на
федерацията, като за договорите по т.4 и т.5 от чл.28 на Устава, се изисква и
съответно решение на УС.
Чл.36. При отсъствие на председателя, той упълномощава писмено с конкретни
свои права и за определен срок един от членовете на УС .
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.37. Дейността на Федерацията се контролира от Контролен съвет /КС/, който
се състои от три лица, избирани за срок от 4 години.
Чл.38. /1/ Заседанията на КС се свикват и ръководят от председателя или от
заместник-председателя, избран
от членовете на съвета.
/2/ Председателят свиква заседанията на КС по свой почин, както и по искане на
членовете на съвета или на членове на управителния съвет.
/3/ Заседанието е редовно, ако на него присъствуват повече от половината му
членове.
/4 Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присътвуващите.
/5/ За заседанието на КС се води протокол, който се подписва от
председателствуващия и от лицето, изготвило протокола, които удостоверяват и
отговарят за верността на съдържанието му.
Чл.39. Правомощия на КС:
1. Проверява изпълнението от УС и от другите органи на Федерацията на
решенията на ОС;
2. Проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното
съхраняване и опазване на имуществото на Федерацията най-малко веднъж
годишно;
3. Дава заключение по годишния отчет и баланса;
4. Дава отчет за дейността си пред ОС, което го освобождава от отговорност за
дейността му през отчетния период;
5. При констатиране на сериозни нарушения КС прави искане пред УС за
свикване на ОС;

6. Дава становище по жалби на членове срещу решения или действия на
органите на Федерацията;
7. Членовете на КС могат да участвуват в заседанията на УС без право на глас.
V. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.40. Федерацията финансира дейността си от:
1. Членски внос;
2. Целеви субсидии от държавните и общински органи по физическото
възпитание и спорта;
3. Дарения и завещания, спонсорство и награди;
4. Приходи от стопанисване и управление на имотите и вещите на
Федерацията.
5. Приходи от допълнителна стопанска дейност в рамките на целите на
Федерацията, включително: спортни услуги по смисъла на т.19 от
Допълнителните разпоредби на ЗФВС, квалификация, преквалификация,
организиране на курсове и школи, рекламни и други разрешени от закона
дейности, свързани с предмета на основната й нестопанска дейност.
Чл.41. /1/ Имуществото на Федерацията се състои от: право на собственост
върху
недвижими имоти, движими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни
книжа, право на интелектуална собственост и други права.
/2/ Федерацията разходва имуществото си за постигане на своите цели с оглед
развитието и утвърждаването на туризма, спорта воден слалом и подобряване
духовното и физическо здраве на нацията.
/3/ Федерацията може да разходва имуществото си по безвъзмезден начин.
Чл.42. Дейността и управлението на Федерацията се финансира от нейните
приходи.
Чл.43. Финансовата година на Федерацията съвпада с календарната година, като
един път годишно УС на Федерацията изготвя доклад и отчет за дейността. В доклада
на Федерацията се отразяват съществените дейности, изразходваните за тях средства,
връзката им с целите и програмите на Федерацията и постигнатите резултати. Посочва
се размерът на бъзвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за
набиране на средства. Отчита се и финансовият резултат. Докладът и отчетът се
приемат от Общото събрание на Федерацията.
VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.44. Федерацията може да се преобразува в друг вид юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност по решение
на 2/3 от присъствуващите на Общото събрание членове на Федерацията.
Чл.45. /1/ Федерацията се прекратява:
1. С решение на ОС.
2. С решение на Софийски градски съд, когато:
а/ не е учредена по законния ред;
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред или на добрите нрави;
в/ е обявена в несъстоятелност;
/2/ При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от УС или от
определено от него лице.

/3/
Разпределението
на
останалото след удовлетворяване
кредиторите имущество на Федерацията се извършва съгласно ЗЮЛНЦ.

на

Този устав е приет с решение на Общото събрание на Федерацията,
проведено на 12.11.2005 год. в гр. София, изменен с решение на Общото събрание
на Федерацията, проведено на 16.06.2007 г. и влиза в сила с вписването му в
регистъра на Сдруженията с нестопанска цел при СГС.

