У С Т А В
на
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.1 /1/ (изм. от ОС на 23.01.2003г.; доп. от ОС на 28.10.2008г.; доп. от ОС на
27.06.2015г.) Българската федерация по волейбол е юридическо лице - сдружение с
нестопанска цел, самоопределило се като организация за осъществяване на
общественополезна дейност, съставляващо обединение на спортни клубове по волейбол
и спортни клубове по плажен волейбол, както и обединение на ученически, студентски,
военизирани, работнически и селски спортни клубове, регистрирани като сдружения по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Българска федерация по волейбол е
основана върху началата на доброволност и равнопоставеност на членовете на
федерацията; липса на дискриминация от какъвто и да било характер по отношение на
лицата в състава на органите на БФВ и в състава на нейните членове; демократичност и
независимост на федерацията, на нейните членове и на органите й на управление от
дейността на политически партии и обществени организации с политически цели;
сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи на държавно управление,
органите на местно самоуправление и структурите на гражданското общество при
популяризиране и масовизиране на волейболния спорт и при изграждане на ефективна
система за усъвършенстване на спортно-техническото равнище на отборите на
спортните клубове по волейбол и плажен волейбол, и повишаване на техните спортни
постижения в страната и в чужбина.
/2/ (доп. от ОС на 27.06.2015г.) БФВ като юридическо лице с нестопанска
цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в
района на Окръжния /Градския/ съд по седалището му. БФВ като сдружение с
нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, след
възникването си подлежи на вписване в нарочен Централен регистър на юридическите
лица с нестопанска цел при Министерството на правосъдието. Спрямо него се прилагат
правилата на Глава Трета от ЗЮЛНЦ.
/3/ (нова – ОС на 23.01.2003г.; доп. от ОС на 28.10.2008г.; изм. от ОС на
27.06.2015г.) На основание чл.1.5.2. и 2.2.1. от Конституцията на Международната
федерация по волейбол /FIVB/ БФВ е единствената институция на територията на Р
България, легитимно призната от FIVB и имаща право да управлява волейболния спорт
в Р България. БФВ е учредена като юридическо лице по действащото българско
законодателство, като нейният статут, организация и управление следва да съответстват
на правилата и принципите на Конституцията, Кодекса за поведение, правилниците и
решенията на Международната федерация по волейбол /FIVB/.
/4/ (нова – ОС на 29.03.2005г., доп. – ОС на 06.12.05г., доп. – ОС на
13.04.2007г.) Българска федерация волейбол като Национална олимпийска федерация
по смисъла на Олимпийската харта, Конституцията на FIVB и Общата наредба на
FIVB се задължава да спазва и прилага разпоредбите на Олимпийската харта,
Конституцията на FIVB и Общата наредба на FIVB, както и всички правила и решения
на МОК и FIVB. Настоящият устав следва да отразява клаузите на Олимпийската
харта, Конституцията на FIVB и Общата наредба на FIVB, които се считат за негова
неразделна част. В случаи на непълнота или противоречие с Олимпийската харта,
Конституцията на FIVB и Общата наредба на FIVB се прилагат разпоредбите на
Олимпийската харта, Конституцията и Общата наредба на FIVB.
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II. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
И НАИМЕНОВАНИЕ.
Чл.2 /1/ (доп. от ОС на 27.06.2015г.) Българската федерация по волейбол е
юридическо лице със седалище в гр. София и с адрес на управление гр. София,
бул.”Васил Левски” № 75.
/2/ Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел с уреден
статут по настоящия устав е “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ”.
Наименованието на сдружението може да бъде изписвано със съкращение “БФВ”, както
и да бъде изписвано с латински букви на чужди езици.
/3/ Вписаното в съдебния регистър юридическо лице може да иска от всяко
друго юридическо лице с нестопанска цел от същия вид, приело по-късно
наименование, съвпадащо с неговото, да преустанови носенето и служенето със
съвпадащото наименование.
/4/ БФВ като юридическо лице с нестопанска цел може да регистрира свои
органи на национално и регионално ниво, както и да създава постоянно действащи
тренировъчни и образователни центрове.
/5/ (отм. – ОС на 12.03.2013 г.)
IІІ. СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ.
Чл.3 /1/ Българската федерация по волейбол като сдружение с нестопанска цел
е учредена и съществува като юридическо лице за неопределено време.
/2/ Въвеждане на прекратително условие или срок по предходната клауза може
да бъде извършено чрез промяна на устава на федерацията в тази му част, по решение
на Общото събрание на сдружението при безусловно задължителен кворум за
провеждане на общото събрание - 1/2 /една втора/ от списъчния състав на членовете на
федерацията, и мнозинство за приемане на решение от 2/3 /две трети/
от
присъстващите на Общото събрание спортни клубове - членове.
IV. ЦЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА И
СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ.
Чл.4 Българската федерация по волейбол свободно определя целите си и
разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на физическата култура, като
си поставя за цел да:
1. Развива, усъвършенства и популяризира волейбола в Република България в
съответствие с приетите основни насоки на националната политика в областта на
физическото възпитание и спорта, и съгласно приеманите национални програми за
тяхното изпълнение, както и координира развитието, практикуването и
администрирането на волейбола на територията на Република България;
2. Създава условия и съдейства на спортните клубове по волейбол в Република
България за развитие на високото спортно майсторство на състезателите и отборите по
волейбол и плажен волейбол, с оглед на пълноценната изява на спортно-техническите
умения на спортистите и завоюване на престижни позиции на българския волейбол на
международното спортно поле;
3. Организира система за осигуряване на професионална реализация и за
придобиване и поддържането на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в
областта на волейбола;
4. (нова – ОС на 23.01.2003г.) Подпомага, координира, рекламира, регулира,
организира, контролира, направлява и ръководи волейболния спорт в страната.
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5. (предишна т.4.) (изм. от ОС на 27.06.2015г.) Осъществява постоянен контрол
върху наличието на условия за придобиване и притежаване на спортен лиценз от
спортните клубове за упражняване на волейболния спорт, както и относно спазването
на правилата за водене на тренировъчната и спортно-състезателната дейност от страна
на ръководствата на отделните спортни клубове по волейбол и плажен волейбол, от
треньорите и състезателите, защитава нравствените принципи и правилата на спортната
етика на българския волейбол.
Чл.5 /1/ За постигане на поставените в предходната клауза на устава цели,
Българската федерация по волейбол, притежаваща спортен лиценз по реда на ЗФВС:
1. Регламентира и организира републиканските първенства на страната по
волейбол и плажен волейбол;
2. Излъчва шампионите по волейбол и плажен волейбол за съответните
възрастови групи;
3. Удостоява със звания спортисти, треньори и волейболни деятели;
4. Разработва и прилага специфични нормативно-методически и
административни наредби за практикуване и организиране на волейболния спорт в
страната;
5. Селекционира и организира подготовката на националните отбори на
Република България;
6. Представлява Република България на международни спортни състезания и
форуми;
7. Създава и поддържа връзка между членуващите в нея спортни клубове,
както и органите й на национално ниво.
8. (изм. от ОС на 27.06.2015г.) Защитава спортния престиж и етичните
принципи на българския волейбол;
9. (изм. от ОС на 23.01.2003г.) Регистрира спортните клубове по волейбол и
плажен волейбол в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и
спорта и другите подзаконови актове по неговото приложение.
10. Организира и провежда подготовката на специализирани технически и
административни кадри по волейбол;
11. Изготвя Правилниците, регламентиращи практикуването на волейболния
спорт, както и организацията на състезания в рамките на Правилниците на
Международната волейболна федерация;
12. Санкционира спортисти и длъжностни лица, допуснали употреба на
допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортносъстезателната дейност, както и се произнася относно наложени глоби и дисциплинарни
санкции.
13. (изм. от ОС на 29.03.2005г.; доп. – ОС на 06.12.05г.) Регламентира и
осъществява спортно правосъдие и спортно-технически арбитраж в случаите,
предвидени с настоящия устав или с действащото законодателство на Р България.
Регламентира статута на спортните съдии чрез приемане на специален Правилник, в
съответствие с изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта,
Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта и
разпоредбите за статута и дейността на спортните съдии на FIVB. Съдиите се вписват в
отделен регистър.
14. (доп. от ОС на 27.06.2015г.) Придобива права за реклама, телевизионно и
радиоразпространение на спортни състезания, организирани от или с участието на БФВ;
координира дейността на спортните клубове – членове на федерацията при и по повод
придобиване на телевизионни права;
15. Организира система за оказване на спортни услуги;
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16. Конституира помощни органи при БФВ за осъществяване на
предвидените с настоящия устав и в действащото законодателство на Република
България дейности.
17.(нова – ОС на 23.01.2003г.) Насърчава и подпомага финансово
създаването на ученически, студентски, военизирани, работнически и селски спортни
клубове, регистрирани като сдружения по ЗЮЛНЦ.;
18. (нова – ОС на 28.10.2008г.; изм. – ОС на 12.03.2013 г.; изм. от ОС на
27.06.2015г.) Изготвя програма за олимпийска подготовка на националния отбор по
волейбол, която се съгласува с председателя на Българския олимпийски комитет и се
утвърждава от Министъра на младежта и спорта. Програмата се изпълнява от БФВ въз
основа на договор за олимпийска подготовка, сключен с Министерство на младежта и
спорта.
/2/ Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е
неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел по надлежния ред.
V. ЧЛЕНСТВО.ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.6 /1/ (изм. от ОС на 23.01.2003г.; изм. от ОС на 29.03.2005г.; доп. от ОС –
06.12.05г.; изм. – ОС на 12.03.2013 г.; доп. от ОС на 27.06.2015г.) Членове на
Българската федерация по волейбол могат да бъдат спортни клубове по волейбол и
спортни клубове по плажен волейбол, както и ученически, студентски, военизирани,
работнически, селски и т.н. спортни клубове, които развиват спортовете волейбол и
плажен волейбол, регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, със седалище в Република България,
респективно като
професионални спортни клубове по волейбол и плажен волейбол, регистрирани като
акционерни дружества по Търговския закон, с не по-малко от 51 на сто дялово участие
на български физически и юридически лица, спрямо които са налице и другите
предвидени в българското законодателство изисквания, които декларират, че са
съгласни и спазват правилата на този устав, действащото национално законодателство в
областта на физическото възпитание и спорта, както и нормативните актове на
Международната федерация по волейбол /FIVB/ и на Европейската конфедерация по
волейбол /CEV/.
/2/ (отменена – ОС на 29.03.2005г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
/3/ (нова – ОС на 23.01.2003г.) Сдружения на физически или юридически
лица, извън тези по ал.1, както и всякакви други формални и неформални организации,
се считат за нелегитимни спрямо БФВ, относно организацията и управлението на
волейболния спорт в страната.
Чл. 7 /1/ Всеки член има право да участва в управлението на сдружението,
да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от
резултатите от дейността му по реда, определен в настоящия устав.
/2/ Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, изразяващи се в:
годишен членски внос; годишни вноски за всеки от лицензираните членове; суми за
участие в проявите, организирани от БФВ; друг вид финансов принос - по решение на
Общото събрание.
/3/ За задълженията на сдружението всеки член отговаря до размера на
предвидените в устава имуществени вноски. Той не отговаря лично за задълженията на
сдружението.
/4/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските
права може да бъде предоставено другиму, ако е предвидено в устава.
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Чл. 8 /1/ (изм. от ОС на 29.03.2005г.; доп. от ОС – 06.12.05г.; изм. от ОС на
27.06.2015г.) Нови членове на БФВ се приемат по решение на Управителния съвет, въз
основа на постъпило заявление от кандидатстващия за членство спортен клуб, с
приложени към него:
1. декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема устава на
федерацията;
2. (доп. от ОС на 27.06.2015г.) съдебно решение за регистрация или за промени в
устава относно целите и предмета на дейност на спортния клуб;
3. удостоверение за актуално състояние на регистрацията, издадено от
съответния Окръжен /Градски/ съд;
4. (изм. от ОС на 27.06.2015г.) копие от устройствения акт /устава/ на спортния
клуб, заверено от лицето, което го представлява;
5. (изм. от ОС на 27.06.2015г.) протокол, удостоверяващ прието решение за
встъпване в членство в БФВ от компетентния орган на сдружението;
6. (доп. от ОС – 06.12.05г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.) списък на треньорските
кадри на клуба с отразена професионална правоспособност и квалификация; списък на
състезателите и материално – техническата база;
7. (нова – ОС на 27.06.2015г.) документ, удостоверяващ правото на ползване на
спортен обект и/или съоръжение.
/2/ Правомощията на Управителния съвет за приемане или изключване на
членове се считат за делегирани от Общото събрание на БФВ по силата на настоящия
устав.
/3/ Отказът на Управителния съвет да приеме за член, кандидатстващ за
членство спортен клуб, подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на
уведомяването, пред Общото събрание на БФВ. Подадената жалба се разглежда на
първото свикано по реда на този устав Общо събрание, като Общото събрание може да
отхвърли жалбата като неоснователна или да задължи Управителния съвет да приеме
решение, с което спортният клуб жалбоподател да бъде приет за член на БФВ.
/4/ (нова – ОС на 28.10.2008г.; изм – ОС на 12.03.2013 г.; изм. от ОС на
27.06.2015г.)) След приемане на спортен клуб за член на БФВ, клубът подлежи на
вписване в Националния регистър, воден от Министъра на младежта и спорта.
Вписването се извършва по писмено предложение от БФВ по утвърден образец в 7
/седем/ – дневен срок от решението на Управителния съвет за приемането на спортния
клуб. Към предложението се прилагат:
 извлечение от протокола от заседание на Управителния съвет за приемане на
спортния клуб за член на БФВ;
 копие от съдебното решение за регистрация или от удостоверение за актуално
състояние на спортния клуб.
Чл.9 Прекратяването на членството в БФВ настъпва при наличие на
следните основания:
/1/ по молба на спортния клуб - член на федерацията, и при наличие на
решение на УС на БФВ, прието с обикновено мнозинство от състава на присъстващите
членове на УС;
/2/ (изм. от ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) поради
изключване- при безспорно установени от дисциплинарните органи на БФВ груби или
системни нарушения на правилата на действащото законодателство на Република
България в областта на физическото възпитание и спорта; на правилата на този устав;
както и разпоредбите на действащия Правилник за поведение на FIVB, респективно
Правилника за поведение на БФВ. Решението за изключване на спортен клуб - член на
БФВ се приема от УС на федерацията с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на
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присъстващите членове на съвета, като това решение може да се обжалва пред Общото
събрание.
/3/ при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
/4/ (изм. от ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) поради отпадане.
Основанията за прекратяване на членството поради отпадане могат да са три:
 невнасяне на определените от Общото събрание имуществени вноски /членски
внос/. Невнасянето се констатира по документи към последния работен ден на
всяка календарна година, както и до 15 дни преди датата на насрочено Общо
събрание;
 в случай на непогасяване на финансови задължения към БФВ в определения
срок, но не по – късно от 15 дни преди датата на насрочено Общо събрание;
 при неучастие в дейността на федерацията. Неучастие в дейността е налице
когато спортният клуб не участва в спортния календар на БФВ за период повече
от 1 календарна година.
Решението за прекратяване на членството поради отпадане се приема от УС с
мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието членове.
VІ. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.10 /1/ Върховен орган на Българската федерация по волейбол е Общото
събрание на сдружението.
/2/ (Изм. от ОС – 06.12.05г.) Общото събрание на БФВ се състои от
всички спортни клубове - членове на сдружението.
1. (Отм. – ОС на 06.12.05г.)
2. (изм. от ОС на 23.01.2003г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
3. (нова – ОС на 23.01.2003г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
4. (нова – ОС на 23.01.2003г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
5. (Отм. – ОС на 06.12.05г.)
6. (Отм. – ОС на 06.12.05г.)
7. (нова - ОС на 29.03.2005г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
/3/ (Нова ОС на 06.12.05г.) Спортните клубове – членове на БФВ се
представляват на Общото събрание от Председателите на Управителните съвети
/Президенти/ или други лица, вписани като представляващи в съдебните регистри към
датата на Общото събрание. Упълномощаване на друго лице се извършва чрез писмено
пълномощно с нотариално заверен подпис на представляващия клуба по съдебно
решение.
Чл.11 /1/ (Изм. от ОС – 10.10.2012г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.) Общото
събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една
трета от членовете на сдружението. В случая, когато общото събрание се свиква по
искане на една трета от членовете на сдружението и управителният съвет в двуседмичен
срок от постъпване на искането не отправи писмена покана за свикване на общо
събрание, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или оторизирано от тях лице.
/2/ (Изм. от ОС – 10.10.2012г.) Поканата трябава да съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се
свиква.
/3/ (Изм. от ОС – 06.12.05г.; изм. от ОС – 10.10.2012г.) Поканата се
обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения
ден.
/4/ (Отм. – ОС на 06.12.05г.)
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/5/ Общото събрание на БФВ се свиква поне веднъж годишно.
Чл.12 /1/ Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко
половината от списъчния състав на делегатите.При липса на кворум, събранието се
отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се счита законно,
колкото и делегати да се явят.
/2/ (Изм. от ОС – 06.12.05г.) В общото събрание всеки член има право на
един глас, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
/3/ Правото на глас се губи, ако членът не е изпълнил задълженията си,
съгласно чл.7 /2/ от Устава към 31.12. всяка година, както и до 15 дни преди датата на
общото събрание.
/4/ При гласуване за членовете на Общото събрание се прилагат
ограниченията на чл.28, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/5/ Решенията на Общото събрание на БФВ се приемат с обикновено
мнозинство от гласовете на повече от половината от участващите делегати, освен по
въпроси, които са свързани с изменение и допълване на устава, преобразуване и
прекратяване на федерацията като юридическо лице или за членството й в национална
спортна организация, които решения се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от
присъстващите делегати. В устава за отделни решения може да бъде установявано и
друго квалифицирано мнозинство.
/6/ По въпроси, които не са били вписани в предварително обявения дневен
ред, или не са били надлежно оповестени в поканата за свикване на Общото събрание,
не могат да се вземат решения.
Чл.13 /1/ Общото събрание на Българската федерация по волейбол:
1. избира органите за управление на сдружението, предвидени в този устав;
2. изменя и допълва устава;
3. приема годишния отчет на Управителния съвет на федерацията за състоянието
и перспективите за развитие на волейболния спорт в страната;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. (отменена – ОС на 23.01.2003г. )
6. (отменена – ОС на 29.03.2005г.; отм. – ОС на 06.12.05г.)
7. приема програми за развитието на волейболния спорт в Република България и
за дейността на БФВ;
8. (доп. от ОС на 27.06.2015г.) приема решения за сливане, вливане, разделяне,
отделяне; за прекратяване на дейността на БФВ, както и за членство в национални
спортни организация или международни волейболни организации;
9. избира представители на БФВ в ръководните органи за физическо възпитание
и спорт, съгласно изискванията на закона;
10. приема бюджета на сдружението;
11. (отменена – ОС на 29.03.2005г. ; отм. – ОС на 06.12.05г.)
12. отменя решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове.
13. приема решения по други въпроси от съществено значение за дейността на
федерацията.
14. (отменена – ОС на 23.01.2003г.)
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с устава.
/3/ (Нова - ОС на 06.12.05г.; доп. от ОС на 27.06.2015г.) Предложенията
относно изменения и допълнения в устава, следва да се направят писмено в срок до 20
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дни преди датата на Общото събрание. Направените след този срок предложения се
разглеждат и гласуват на следващо Общо събрание.
Чл.14 /1/ (изм. от ОС на 06.12.2005г.) Председателят /Президентът/ на
Управителния съвет се избира от Общото събрание.
/2/ (изм. от ОС на 23.01.2003г.; изм. от ОС – 06.12.05г., изм. от ОС на
15.08.2009г.; изм. от ОС на 15.06.2016 г.) Управителният съвет на БФВ се състои от 5
/пет/ до 25 /двадесет и пет/ членове на сдружението, и се избира за срок до 4 /четири/
години.
/3/ (изм. от ОС на 28.10.2008г.; доп. от ОС на 27.06.2015г.; изм. от ОС на
15.06.2016 г.) Избор на Председател и на членове на Управителния съвет на
сдружението се произвеждат не по-късно от 2 /два/ месеца преди изтичането на мандата
на органите на управление.
/4/ Не могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет лица,
които:
1. са били осъждани на лишаване от свобода за умишлено извършено
престъпление;
2. са били наказвани за груби нарушения на правилата на действащото
законодателство в областта на физическото възпитание и спорта; на правилата на
Устава, на спортната етика, или на установените вътрешни правила за организацията и
дейността на БФВ.
/5/ Управителният съвет:
1. (изм. от ОС на 06.12.2005г., доп. от ОС на 13.04.2007г.; доп. от ОС на
15.06.2016 г.) по предложение на Председателя на УС избира Изпълнителен комитет
като оперативно действащ орган на УС между заседанията му, който подпомага
Председателя на УС в изпълнение на неговите задължения и отговорности. Членовете
на УС, включени в състава на Изпълнителния комитет, са по право Вицепрезиденти на
сдружението.
2. представлява сдружението, както и определя обема на представителна власт
на отделни негови членове;
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
устава;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. (доп. от ОС на 27.06.2015г.) определя адреса на сдружението и го предлага за
утвърждаване от Общото събрание на сдружението и за вписване в устава;
8. приема Правилник за вътрешния ред на БФВ и правилник за организацията на
работата на Управителния съвет;
9. приема наредбите за провеждане на регионалните и националните първенства
и на състезанията от републиканския спортен календар по волейбол, както и други
наредби, правилници и инструкции за дейността на БФВ и за организация на
волейболния спорт в страната;
10. приема програми за изпълнение на целите на федерацията, предвидени с този
устав, включително за развитие и подобряване на спортната база на волейбола;
11. приема решения за учредяване на еднолични търговски дружества за
осъществяване на дейности и услуги, предвидени с настоящия устав;
12. извършва други правни и фактически действия, които не са вменени в
изключителните правомощия на Общото събрание на федерацията;
13. (изм. от ОС на 23.01.2003г.) приема и изключва членове на БФВ по реда на
настоящия устав;
14. (нова - ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) приема решения за
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прекратяване на членство поради отпадане;
15. (нова - ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) взема решение за
откриване и закриване на клонове /регионални центрове/.
16. (нова - ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) Взема решения по
въпроси, свързани с прилагането на Конституцията на FIVВ и Правилника за
поведение на FIVВ;
17. (нова - ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) Взема решения относно
дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
18. (предишна т. 14, изм. от ОС на 23.01.2003г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.)
предлага на министъра на младежта и спорта вписване на спортни клубове по волейбол
и плажен волейбол в Националния регистър;
19. (предишна т.15, изм. от ОС на 28.10.2008г.; изм. – ОС на 12.03.2013 г.)
представлява БФВ пред международните спортни организации, както и пред български
и чуждестранни физически или юридически лица, Министерство на младежта и спорта,
и държавната администрация.
20. (предишна т. 16, отм. от ОС на 13.04.2007г.)
21. (нова - ОС на 13.04.2007г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.) Управителният съвет
притежава компетенция да създава комисии, както и да избира и освобождава членовете
им. Управителният съвет определя статута, пълномощията, отговорностите и
функциите на всяка комисия посредством разпоредбите на устройствените им
правилници.
22. (нова - ОС на 13.04.2007г.) Решенията на Управителния съвет, произтичащи
от неговата компетенция, дадена му от Устава, задължават всички институции, за които
тези решения се отнасят, включително клубовете, отборите и отделните длъжностни
лица.

-

/6/ (Нова - ОС на 13.04.2007г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.; изм. от ОС на
15.06.2016 г.) Изпълнителният комитет се състои от 3 до 10 члена и включва:
Председател на УС /Президент/;
Вицепрезиденти;
Изпълнителен директор.

Чл.15 /1/ Управителния съвет заседава най- малко 3 пъти годишно и може
да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите
членове.
/2/ (доп. от ОС на 27.06.2015г.) Присъстващо 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 по
този ред се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/3/ (изм. от ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.; доп. от ОС на
27.06.2015г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;
решенията по чл.14, ал.2, чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ - с обикновено мнозинство от
всички членове, а изключването на членове на БФВ по чл. 14, ал. 5, т. 13 от Устава и
отпадането на членове на БФВ по чл. 14, ал. 5, т. 14 от Устава – с мнозинството и при
условията на чл. 9, ал. 2 от същия.
/4/ (нова - ОС на 29.03.2005г.; изм. от ОС – 06.12.05г.) Решенията на
Управителния съвет имат незабавно действие, освен ако не са обжалвани от
заинтересованите членове в едномесечен срок пред общото събрание, в съответствие с
разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Устава на БФВ.
/5/ (предишна ал.4) Управителният съвет може да вземе решение и без да
бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
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/6/ (предишна ал.5, отм от ОС на 13.04.2007г.)
Чл.16 Председателят на Управителния съвет:
1. представлява БФВ в отношенията й с Международната федерация по
волейбол /FIVB/, Европейската конфедерация по волейбол /CEV/ и пред други
международни спортни организации;
2. представлява БФВ по всички въпроси, свързани с организацията и
осъществяването на дейността на федерацията на територията на Република България;
3. организира подготовката за провеждане и свиква заседанията на
Управителния съвет. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния
съвет при писмено искане на една трета от членовете му;
4. председателства Общите събрания и Управителния съвет. В негово отсъствие
председателството поема Зам. председателя /Вицепрезидента/, а в случай и на негово
отсъствие, тази функция поема най- възрастният член.
5. Правата и задълженията по предходната клауза на устава председателят може
да възлага изцяло или частично на определен от Управителния съвет негов член.
6. (нова – ОС на 13.04.2007г., допълнена от ОС на 28.10.2008г.; изм. – ОС на
12.03.2013 г.) За Председател на УС /Президент/ имат право да се кандидатират само
членове на Управителния съвет. Кандидатурите за Председател на УС /Президент/
трябва да бъдат подадени не по-късно от един месец преди датата на провеждане на
Общото събрание, като същите се одобряват от Управителния съвет.
VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.17 /1/ Българската федерация по волейбол се представлява от
председателя на Управителния съвет - по въпроси, свързани с отношенията на
федерацията с Международната федерация по волейбол/FIVB/, Европейската
конфедерация по волейбол /CEV/ и с други международни спортни организации и по
въпроси, свързани с организацията и осъществяването на дейността на федерацията на
територията на Република България.
/2/ Българската федерация по волейбол може да участва в работата на
орган на юридическо лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено
от него лице.
VІІІ. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ БФВ
Чл.17а (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.) /1/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Към
БФВ се създават постоянни комисии като помощни органи на УС. Управителният съвет
може да създава и временни комисии с оглед реализиране целите на сдружението.
/2/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.; изм. от ОС на 27.06.2015г.; изм. от ОС на
15.06.2016 г.) Постоянните комисии са:
- комисия по маркетинг, обществени поръчки и финанси;
- спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство
(Национална волейболна лига) – мъже;
- спортно-организационна комисия за състезанията от държавното първенство
(Национална волейболна лига) – жени;
- съдийска комисия;
- правна комисия;
- комисия по детско-юношески волейбол;
- медицинска комисия;
- трансферна комисия;
- комисия за лицензиране на агенти на състезатели по волейбол;
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-

комисия по плажен волейбол;
комисия по отчитане дейността на спортните клубове;
комисия за ветерани;
Контролен съвет по финансирането на клубовете от Министерство на младежта и
спорта.

/3/ Към БФВ се създават и функционират дисциплинарна и апелативна
комисии, които са арбитражни органи на сдружението.
/4/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Комисиите следва да се състоят минимум от 3
/трима/ души.
/5/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Председателите на комисии се избират от УС на
БФВ.
/6/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Членовете на комисии се избират от УС на БФВ
по предложение на Председателя на съответната комисия.
/7/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Председателят и членовете на комисиите се
избират за срок от четири години.
/8/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) Комисиите провеждат редовни заседания наймалко веднъж годишно.
/9/ (изм. – ОС на 12.03.2013 г.) За членове на помощните органи на БФВ следва
да се избират лица, които имат познания за специфичната материя, с която се занимава
съответната комисия.
/10/ (нова, приета от ОС на 12.03.2013 г.) Управителният съвет утвърждава
правилник за правомощията, структурата, функциите и дейността на всяка от
постоянните комисии.
Чл. 17б (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17в (нов, приет от ОС на 28.10.2008г; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17г (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17д (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17е (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17ж (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17з (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17и (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17к (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17л (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17м (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17н (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
Чл. 17о (нов, приет от ОС на 28.10.2008г.; отм. – ОС на 12.03.2013г.)
ІХ. ФИНАНСИРАНЕ. ВОДЕНЕ НА КНИГИ.
Чл.18 Източници за финансиране на дейността на БФВ са:
1. дарения или спонсорства от физически или юридически лица, фондации за
развитие на физическото възпитание и спорта и неперсонифицирани граждански
дружества;
2. приходи от продажба на придобити права за реклама и за телевизионно или
радиоразпространение, както и приходи от извършване на спортни услуги;
3. средства от държавния бюджет, предназначени за финансиране на
дейностите, изчерпателно посочени в ЗФВС;
4. средства от общините, предназначени за финансиране на програми и
дейности по физическото възпитание и спорта на деца от предучилищните заведения и
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ученици от общообразователните, средните и специалните училища, или за създаването
на условия за занимания на гражданите, и предимно на децата и младежта, с физически
упражнения и развитие на спорта за всички;
5. (отменена – ОС на 23.01.2003г.)
6. членски внос и индивидуални и колективни такси;
7. такси от трансфер на състезатели, по реда, предвиден в правилата на БФВ;
8. приходи от участия в спортни състезания;
9. приходи от собствено имущество;
10. предоставени приходи от международни спортни организации;
11. други приходи от дейности по физическо възпитание и спорт.
Чл.19 /1/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
/2/ (изм. от ОС на 23.01.2003г., изм. от ОС на 17.05.2008г.; изм. – ОС на
12.03.2013 г.) Ежегодно Управителният съвет изготвя доклад - отчет за получените и
изразходени субсидии, дотации и дарения. Докладът се представя в Министерство на
физическото възпитание и спорта.
Чл.20 /1/ БФВ като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност може безвъзмездно да изразходва имущество и да
осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в този устав.
/2/ За особените случаи на безвъзмездно разходване на имущество се
прилагат правилата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.
Чл.21 БФВ 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.
Чл.22 /1/ БФВ като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на
Общото събрание на федерацията и от заседанията на Управителния съвет.
Ръководещият заседанията на посочените колективни органи, и лицето, изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
/3/ (Изм. от ОС на 27.06.2015г.) БФВ изготвя доклад за дейността си
веднъж годишно съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.
/4/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
Чл.23 Поне веднъж годишно БФВ като юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност осигурява извършването на проверка на
дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.24 /1/ Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с
нестопанска цел, когато:
а/ не е учредено по законния ред;
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или на обществения
ред и на добрите нрави;
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в/ е обявено в несъстоятелност.
/2/ Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван
или на прокурора.
/3/ (Изм. от ОС на 27.06.2015г.) При прекратяване на дейността на
сдружението се извършва ликвидация. За ликвидатори се назначават лица от състава на
органите на управление на сдружението.
/4/ (Изм. от ОС на 27.06.2015г.) В случай на неплатежоспособност и
несъстоятелност се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 25 /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори
кредиторите на юридическото лице от наличните парични средства, а ако това не е
възможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото
имущество на юридическото лице.
/2/ При ликвидация се прилагат ограниченията за прехвърляне на
имущество на чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
/3/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за
осъществяване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел,
за постигането на която е учредена и съществува БФВ.
/4/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 3, то се
предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел.
ХІ. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР
Чл. 26 /1/ Българската федерация по волейбол е длъжна да представи
заявление за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието
като юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност.
/2/ Вписването в централния регистър се отказва, ако юридическото лице
не е вписано от компетентния съд като юридическо лице с нестопанска цел за
извършване на общественополезна дейност или ако неговата дейност противоречи на
закона.
/3/ (Изм. от ОС на 27.06.2015г.) Отказът за вписване подлежи на
обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
/4/ (Изм. от ОС на 27.06.2015г.) Юридическото лице е длъжно да
представи до 30 юни на всяка година информация за дейността си през предходната
година пред централния регистър.
Чл. 27 /1/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
/2/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 28 (изм. от ОС на 23.01.2003г.) Спрямо неуредените с настоящия устав
въпроси, свързани с осъществяването на дейността на БФВ, намират субсидиарно
приложение правилата на Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, други нормативни актове, уреждащи реда за
учредяване, организация на дейността и контрола спрямо спортните организации по
смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗФВС, както и Конституцията, разпоредбите и решенията на
Международната федерация по волейбол /FIVB/ и на Европейската конфедерация по
волейбол /CEV/.
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Чл.29 /1/ (Отм. от ОС на 27.06.2015г.)
Този устав е приет на Общо събрание на Българската федерация по волейбол,
проведено на 12.06.2001г. в гр.София; изменен и допълнен от Общото събрание на
Българската федерация по волейбол, проведено на 19.02.2002г.; изменен и допълнен от
Общото събрание на Българската федерация по волейбол, проведено на 23.01.2003г.;
изменен и допълнен от Общото събрание на Българската федерация по волейбол,
проведено на 29.03.2005г.; изменен и допълнен от извънредното Общо събрание на
Българската федерация по волейбол, проведено на 06.12.2005г.; изменен и допълнен от
Общото събрание на Българската федерация по волейбол, проведено на 13.04.2007г.;
изменен и допълнен от извънредното Общо събрание на Българската федерация по
волейбол, проведено на 28.10.2008г.; изменен и допълнен от редовното Общо събрание
на Българска федерация по волейбол, проведено на 15.08.2009г.; изменен и допълнен от
извънредното Общо събрание на Българска федерация по волейбол, проведено на
10.10.2012г.; изменен и допълнен от извънредното Общо събрание на Българска
федерация по волейбол, проведено на 12.03.2013г; изменен и допълнен от редовно
Общо събрание на Българска федерация по волейбол, проведено на 27.06.2015 г.;
изменен и допълнен от извънредно общо събрание на Българска федерация по
волейбол, проведено на 03.10.2015 г.; изменен и допълнен от редовно общо събрание на
Българска федерация по волейбол, проведено на 15.06.2016 г.
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