
УСТАВ 
НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

 

/Приет на Учредително заседание, проведено на 5.11.2018 г., с промени от 29.04.2019 г./ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. /1/ АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ /наричана за краткост в настоящия устав 

АФБ, Сдружението или Федерацията/, е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, което 

осъществява дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и този Устав. АФБ е създадена с цел да придобие статут на спортна федерация по 

смисъла на Законa за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, която да координира развитието, 

практикуването и администрирането на автомобилния спорт на национално ниво на територията на 

Република България и да го представлява пред държавата и международните спортни организации. 

/2/ АФБ не може да се преобразува в сдружение за осъществяване на дейност в частна полза. 

Чл. 2. Сдружението е учредено и осъществява дейността си в съответствие със законите на Република 

България, приложимите норми на ЕС, настоящия Устав и приетите от АФБ Правилници и Наредби. 

Чл. 3. Сдружението е учредено за неограничен срок. 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 4. Наименованието на Сдружението е АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, 

като на английски език ще се изписва като: AUTOMOBILE FEDERATION OF BULGARIA. 

Чл. 5. /изм., ОС от 29.04.2019 г./ Седалището на АФБ е гр. София, а адресът на управление е: 

район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „Тодор Каблешков“ № 55А, ет. 2, офис 3. 

Чл. 6. Всяко писмено изявление от името на АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за нейната регистрация, 

включително и единен идентификационен код. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Основните цели на АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ са: 
1. Да насърчава развитието и популяризирането на автомобилния спорт, като създава условия за 

широкото му  практикуване сред различни възрастови групи. 

2. Да насърчава, администрира и провежда автомобилни състезания, отворени за участие без оглед на 

раса, вероизповедание, цвят на кожата или произход, при възможно най-добрите условия и съобразно 

спортната етика. 

3. Да сътрудничи с държавата и общините в подпомагането и развитието на автомобилния спорт, 

както и в борбата срещу употребата на допинг и насилието, откриването и подпомагането на 

спортните таланти и подготовката на спортно-технически кадри в областта на автомобилния спорт. 

4. Да съдейства за повишаване на безопасността на движението и за опазване на околната среда. 

Чл. 8. Средствата, чрез които АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ще постига своите 

цели са: 

1.  Взаимодействие с държавните органи и институции, както и с международните спортни 

организации,  при  формирането  и  осъществяването  на  националната  спортна  политика в областта 

на автомобилния спорт; 

2. Организиране и провеждане на автомобилни състезания от Държавния спортен календар и 

Международния спортен календар; 

3. Подпомагане на дейността на спортните клубове, развиващи организирания автомобилен спорт; 

4.Осигуряване на защита на спортните и професионални интереси на спортисти, механици, 

специалисти, съдии и деятели в областта на автомобилния спорт; 

5. Предоставяне на спортни, технически и други услуги, свързани с автомобилния спорт; 

6. Поддържане на постояннен контакт с членовете на Федерацията и съдействие за тяхната дейност; 

7. Организиране на демонстрации в областта на автомобилния спорт с участието на изявени български 



и чуждестранни състезатели; 

8. Обмяна на добри практики с чуждестранни сродни организации, с международни автомобилни 

организации, както и между членовете на Федерацията и техни сродни структури от страната и 

чужбина; 

9. Провеждане на всеобхватна политика за популяризиране и развитие на автомобилния спорт сред 

всички възрастови, социални и демографски групи; 

10. Предоставяне възмездно на трети лица на притежавани от АФБ рекламни права и права за 

телевизионно, радио и други видове разпространение на спортни прояви; 

11. Участие в подходящи и съответстващи на целите на Федерацията други организации, форуми, 

платформи и други структури, както и всички допустими от закона и подходящи за постигане на 

целите средства; 

12. Извършване на допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основната дейност на АФБ, за 

която Федерацията е регистрирано, и като използва прихода за постигане на определените в устава 

цели. 

13. Предоставяне на специализирана помощ и съдействие на автомобилните спортни клубове чрез 

информация, технически, правни и други консултации, свързани с автомобилния спорт; 

Чл. 9. Предметът на дейност на АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ е следният: 
1. Организация на събития, които съответстват на целите и отговорностите на АФБ като спортна 

федерация – състезания, срещи, семинари, както и други събития за спортно-информационен, 

технически и практически обмен;  

2. Проучване, кандидатстване и разработване на национални и/или международни проекти,  програми  

самостоятелно и/или в сътрудничество със сродни организации; 

3. Координиране на развитието, практикуването и администрирането на автомобилния спорт на 

национално ниво на територията на Република България; 

4. Осъществяване на представителство на членовете на АФБ пред българските държавни органи и 

други организации, както и пред международните спортни организации; 

5. Извършване на други дейности в областта на автомобилния спорт съобразно разпоредбите на 

Закона за физическото възпитание и спорта. 

6. Допълнителна стопанска дейност: рекламна дейност с цел популяризиране на автомобилния 

спорт, организиране на конференции, конгреси; стопанисване и/или търговска експлоатация на 

спортни обекти и съоръжения; предоставяне на права за разпространение и излъчване на спортни  

събития,  върху  които  АФБ  има  права;  продажба  на  билети от спортни събития; търговска 

реализация на рекламни материали, лични на АФБ и/или предоставяни от спонсори и/или 

рекламодатели; други спомагателни дейности, непротиворечащи на законите на Република България и 

международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване  целите на сдружението. 

 

IV. ПРИХОДИ. ИМУЩЕСТВО 

Чл. 10. /1/ Сдружението формира своите приходи и имущество от: 

- постъпления от годишен членски внос; 
- постъпления от такси  за  разглеждане  на  документи  за  кандидатстване  на  нови членове; 

- дарения /условни и безусловни/ и спонсорства; 
- целеви вноски по решение на Общото събрание; 
- дялово участие в търговски дружества; 
- приходи от допълнителна стопанска дейност, която се извършва съобразно правилата на чл. 3 ал. 3 

от ЗЮЛНЦ; 

- постъпления от пилотски и клубни лицензии, и визи за организиране на състезания; 

- приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение; 

- средства, предоставени от държавата и общините; 

- средства, предоставени от международни спортни организации; 
- други приходи от автомобилен спорт. 
- целеви средства по програми и проекти към МФВС. 

- други източници, незабранени от закона. 
/2/ Всички плащания към АФБ се правят по посочените на актуалната електронна страница на 

Сдружението банкови сметки или на каса в седалището на АФБ. 

Чл. 11. /1/ Размерът на таксата за разглеждане на документи и размерът на годишния членски внос 

се определят с решение на Управителния съвет /УС/. Решението на УС за промяна в размера на 



членския внос има действие за календарната година, следваща годината на приемане на промяната. 

/2/ В случай, че към момента на влизане в сила на решението за промяна на членския внос някой 

от членовете на Сдружението е в забава за заплащане на дължим от него членски внос, то съответния 

член дължи заплащане на новоопределения размер на членския внос. 

/3/ Годишният членски внос за текущата година се дължи в срок до 30 март на същата година. 

Чл. 12. /1/ Таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за членство е еднократна и не 

подлежи на връщане, в случай че кандидатът не бъде приет за член.  

/2/ При приемане всеки нов член следва да внесе членския внос за съответната година. Членският внос 

се дължи в срок от седем дни след получаване на уведомление, че кандидатурата на кандидата за 

член е одобрена, като плащането му в срок е условие за влизане в сила на решението на УС и приемане 

на кандидата за член. 

Чл. 13. /1/ АФБ води Специална книга на даренията, в която се отразяват имената на дарителя, 

размера на дарението, както и евентуални условия по неговото използване, които са задължителни за 

органите и членовете на Сдружението. 

/2/ УС може да откаже да приеме дарение, ако прецени, че дейността, от която са даряваните средства 

и/или личността на дарителя не съответстват на ценностите, които Сдружението е възприело и 

съблюдава. 

Чл. 14. /1/ Сдружението не разпределя печалба. 

/2/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за 

постигане на целите си. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от АФБ за 

осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите 

възможности на Сдружението. 

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, 

взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови 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 2 години преди датата на вземане на 

решението; 

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

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 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/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1 от настоящия член, 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 АФБ или са сключени при общи 

условия, обявени публично. 

Чл. 15. /1/ Ежегодно Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността за 

предходната календарна година, както и годишен бюджет на сдружението за следващата финансова 

година. 

/2/ Докладът за дейността трябва да съдържа данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на 

Федерацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на 

средства; 

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за 

дарителите; 

4. финансовия резултат. 

/3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението следва да се заявят за 

обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, 

до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. 

/4/ Годишният финансов отчет на Сдружението подлежи на независим финансов одит при условията 

на Закона за счетоводството. 

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРИЕМАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 



 

Чл. 16. /1/ Членството в АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ е доброволно и нейни 

членове могат да бъдат спортни клубове, които отговарят на изискванията на Закона за физическото 

възпитание и спорта, възприемат целите на АФБ и са съгласни със средствата и методите за тяхното 

постигане. 

/2/ Не могат да бъдат членове на сдружението юридически лица, които са в процедура по 

несъстоятелност и ликвидация. Членство не може да се получи при правоприемство. 

/3/ Членовете на АФБ следва да възприемат целите, задачите и формите на дейност на  Сдружението, 

да желаят да подпомагат работата на Сдружението, да изпълняват разпоредбите на Устава и 

съпровождащите дейността на Сдружението вътрешнонормативни документи (правилници, 

наредби), да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и да заплащат 

редовно членски внос и други дължими според нормативните документи плащания. 

Чл. 17. /1/ За редовни членове на АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ се приемат спортни 

клубове, отговарящи на чл. 16 от настоящия Устава, на изискванията на Закона за физическото 

възпитание и спорта, на други приложими към дейността им нормативни актове, както и на 

изискванията в този Устав. 

/2/ Редовният член на АФБ е длъжен през целия период на своето членство да отговаря на следните 

минимални изисквания за членство: 

/i/ да е юридическо лице, надлежно регистрирано съгласно действащото законодателство; 

/ii/ да осъществява организационна и/или спортно-състезателна дейност в областта на автомобилния 

спорт, съобразно българското законодателство; 

/iii/ да споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, да изпълнява неговия Устав 

и да заплаща редовно членския си внос, както и определените от ОС имуществени вноски; 

Чл. 18. /изм., ОС от 29.04.2019 г./ /1/ Членовете на Сдружението биват редовни членове и почетни 

членове.  

/2/ Редовните членове се представляват на ОС от един до четирима делегати в зависимост категорията, 

която попадат съгласно приетата от УС на АФБ категоризация 

/3/ Категоризацията на спортни клубове членове на Автомобилна Федерация на България се приема 

на заседание на УС до края на годината, предхождаща годинта за която се отнася.  

/4/ Критериите за категоризация обхващат най-малко следното: 

- Брой картотекирани/лицензирани  пилоти; 

- Участници в проявите от държавния спортен календар /ДСК/; 

- Спортни услуги за подготовка на пилоти; 

- Спечелени призови места от състезания, валидни за шампионата от ДСК; 

- Стопанисване/Организиране на състезание; 

- Спечелени призови места от международни състезания; 

- Спортно-педагогически кадри участващи в организацията и провеждането на състезания  

Като с решение на УС се определя тежестта /броя точки/, който всеки критерий носи. 

/5/ Съобразно получените общ брой точки, членовете на АФБ получават следната категоризация: 

1-ва категория  -  80-100 т. 

2-ра категория  -  60- 79 т. 

3-та категория  -  40-59 т. 

4-та категория  -           до 39 т. 

/6/ Редовен член, попадащ в 1-ва категория има право да посочи четирима делагати в Общото 

събрание на Сдружението, всеки от тях - с право на един глас; редовен член, попадащ в 2-ра 

категория, има право да посочи трима делегити в Общото събрание на Сдружението, всеки от тях - с 

право на един глас; редовен член, попадащ в 3-ра категория, има право да посочи двама делегати в 

Общото събрание на Сдружението, всеки от тях - с право на един глас; редовен член, попадащ в 4-ра 

категория, има право да посочи един делегат в Общото събрание на Сдружението с право на един 

глас;   

Чл. 19. /1/ Почетни членове на АФБ могат да бъдат български и/или чуждестранни физически или   

юридически лица, които са /i/ предложени за почетни от сдружение - учредител на Сдружението и /ii/ 

са одобрени за почетни членове от Управителния съвет.  

/2/ Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос. Ангажиментът на почетните 

членове към постигане целите и изпълнение  на  задачите  на  Сдружението  не  се  различават  от  тези  

на  редовните  членове.  



/3/ Почетните членове имат само право да участват със съвещателен глас в Общото събрание. 

Чл. 20.  /1/  /изм., ОС от 29.04.2019 г./  Кандидатът за редовен член подава до УС мотивирано 

писмено заявление за членство, в което декларира, че отговаря на изискванията за спортен клуб, 

съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, възприема целите на АФБ и е съгласен със 

средствата и методите за тяхното постигане, приема Устава на Сдружението и има готовност да 

подпомага работата на АФБ. Към завлението следва да се приложат решение на компетентен орган 

на кандидата-заявител за придобиване на членствени права в АФБ; декларация от представляващия 

кандидата-заявител за приемане на Устава и целите на АФБ, както и за деклариране на готовност, че 

ще работи за тяхното постигане; две писмени препоръки за членство от учредител и/или редовни 

членове на АФБ; вносна бележка за заплатена такса за разглеждане на документите, както и 

документи, изискуеми по ЗФВС.  

/2/ Разглеждането на кандидатурата за членство се извършва от Управителния съвет на следващото 

по ред заседание, но не по-късно от два месеца от подаване на заявлението. Управителният съвет може 

да изиска допълнителни документи и/или обяснения, включително и да покани представляващия 

кандидата на събеседване. За събиране на допълнителни документни и/или явяване на изслушване УС 

предоставя срок до десет календарни дни. След изпълнение на дадените от УС указания, той се 

произнася окончателно в срок от един месец след представяне на всички допълнително изискани 

документи. 

Чл. 21.  След приемането си всеки член се задължава да посочи на УС пощенски и електронен адрес 

за  кореспонденция, като съобщението, получено на някой от тези адреси, се счита за редовно 

уведомление. 

Чл. 22. /1/ Членството в АФБ се прекратява: 
1. с едностранно тридесетдневно писмено волеизявление на члена до Управителния съвет – с изтичане 
на последния ден от предизвестието, без да е необходимо изрично произнасяне на УС. 
2. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението – от датата на прекратяването. 

3. след изключване – с влизане в сила на решението за изключване. 

4. при отпадане. 

5. при прекратяване на АФБ – от датата на прекратяване. 

/2/ При прекратяване на членството направените имуществени вноски в АФБ до момента на 
прекратяването не подлежат на връщане. 
Чл. 23. /1/ При отпадане членството се прекратява автоматично при невнасяне на членски внос в 
срока, определен от УС, или невнасяне на определени имуществени вноски. За дата на прекратяване 
се счита денят, следващ последния ден, на който е следвало да бъде извършено плащането. 
Отпадането се констатира по документи – извлечение от банковата сметка на АФБ или доказателства 
за плащане, направено на касата на Сдружението. 
/2/ Отпадналите членове могат да подадат ново заявление за приемането им като членове на АФБ не 

по-рано от три месеца, считано от датата на прекратяване на членството им поради отпадане. 

Чл.  24. /1/ Основания за изключване на член на АФБ са: 

1. поведение, проява и/или обвързаност на член на АФБ или на УС на член на АФБ, които правят  

по-нататъшното  му членство в АФБ несъвместимо с авторитета, името, целите и задачите на 

Федерацията; конфронтационно и нелоялно поведение, обиди или други умишлени действия, 

извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват престижа на Федерацията или на нейните 

членове; и/или 

2. нарушение на Устава и/или други нормативни документи, което не е преустановено след отправено 

от УС предупреждение; и/или 

3. когато е установено друго несъответствие с разпоредбите на Устава и/или други документи и/или 

изискванията за членство и е изтекъл срока за привеждане на съответния член към същите,  

включително,  но  не  само  своевременно  покриване  на  каквито  и  да  е финансови задължения към 

АФБ. 

4. при системно неизпълнение на решенията на Общото събрание и/или на Управителния съвет; 

/2/ Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по предходната алинея се извършва от 

УС въз основа на постъпили сигнали, публикации и/или непосредствени наблюдения. 

Чл. 25. /1/ Решението за изключване на член се взема от УС с обикновено мнозинство и може да се 

обжалва пред следващото Общото събрание, като жалбата се подава от заинтересованото лице в срок 

до 7 дни от връчването му на засегнатата страна. Обжалването не спира изпълнението на решението 

за изключване. Решението за изключване влиза в сила, в случай, че не е обжалвано в предвидения в 



настоящия Устав срок или, ако бъде потвърдено от ОС на АФБ. 

/2/ С влизане в сила на решението за изключване членствените правоотношения на изключеното ЮЛ 

се прекратяват. 

/3/ Изключен член може да подаде ново заявление за приемането му като член на АФБ не по-рано от 

12 месеца, считано от датата на влизане в сила на решението на Управителния съвет за изключване.  

 

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Чл. 26. /1/ Всеки член има право и задължение да участва в дейността на Сдружението, да бъде 

информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото на Сдружението при определени с 

вътрешните правила условия, както и да се ползва от резултатите от дейността му при изпълнение на 

целите и задачите на Сдружението. 

/2/ Всеки член е длъжен да заплаща членски внос, да спазва Устава на Сдружението и да  работи  за 

постигане на неговите цели, да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на 

неговия обществен авторитет, да изпълнява решенията на органите на Сдружението, както и да 

отговаря постоянно на критериите за членство. 

/3/ Всеки член на АФБ носи имуществена отговорност към АФБ, ако с поведение /действие или 

бездействие/ или по какъвто и да е друг начин, включително и чрез недобросъвестно упражняване 

на членските си и/или законови права нанесе вреда върху имуществото и/или доброто име на АФБ.  

Чл. 27. /изм., ОС от 29.04.2019 г./ /1/ Редовните членове на АФБ  участват  в работата на Общото 

събрание чрез своите делегати или изрично упълномощено от делегат лице, за което последното следва 

да представи изрично нотариално заверено пълномощно.  

/2/ Всеки член на АФБ е задължен да осигури присъствието и участието на своя делегат в работата 

на Общото събрание, включително, но не само: финансово и материално обезпечаване на пътя и 

престоя на лицето. 

Чл. 28. /1/ Почетните членове-физически лица участват лично, без право да упълномощават трети 

лица, в заседанията на Общото събрание с право да се изказват. 

/2/ Почетните членове-юридически лица действат чрез законния си представител или друг 

оправомощен член на управляващия орган и имат право да вземат участие в заседанията на Общото 

събрание с право да се изказват. 

/3/ Избрани от УС почетни членове формират Контролен съвет с функции, посочени по-долу. 

Чл. 29. /1/ При неизпълнение на  решение на УС, установено  несъответствие и/или нарушение на 

Устава, на Международния спортен кодекс, които АФБ се е задължила да спазва, и/или на законова 

разпоредба, както и при непокриване на изискванията за членство, продължило два месеца, с 

решение на УС, взето с обикновено мнозинство от всички членове на УС, временно могат да се 

ограничат членствени права на редовен член. 

/2/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./  Ограничаването на членствените права се изразява в лишаване от 

участие в спортно-състезателния календар на АФБ. 

/3/ Ограничението на членствените права се взема с надлежно решение на УС, след определяне       

на предварителен подходящ срок за отстраняване на нарушението/несъответствието. Ограничаването 

на членските права може да бъде налагано  за  срок  до  отстраняване  на  нарушението, но не по-дълго 

от 6 /шест/ месеца. В случай че след изтичане на една година от ограничаване на членството, 

нарушението не отстранено, УС може да пристъпи към изключване  на съответния член. 

/4/ Решението на УС, по сила на което са ограничени членствените права на член на АФБ, може да 

бъде обжалвано от заинтересованото лице пред ОС в срок до седем дни, считано от дата, на която 

лицето е получило решението на УС. 

 

VII. ОРГАНИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  

Чл. 30. /1/ Органите на АФБ са колективен върховен орган - Общо събрание и  управителен орган - 

Управителен съвет. 

/2/ В АФБ допълнително функционират Контролен съвет, Генерален секретар по спорта, Спортен 

трибунал и комисии (по дисциплини и дейности). 

/3/ При необходимост, по решение на УС и/или ОС се създават временни комисии и/или други  

органи  по  конкретен  въпрос,  които  работят  по  одобрени  от  УС  Правила  за работа на комисия ad 

hoc. 

Чл. 31. АФБ се представлява от Председател на Сдружението, който също и е член на Управителния 

съвет. 



VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 32. /1/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./  В Общото събрание с право на глас участват всички редовни 
членове на Сдружението, чрез посочените от тях делегати. 
/2/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./  Всеки редовен член на Сдружението следва да избере своите 

делегати, определени по брой съгласно актуалната за съответната година Категоризация, като 

уведомява предварително, в срок до пет дни преди провеждане на Общото събрание УС на АФБ за 

избраните делегати и представи решението за избирането им. 

/3/ Представител/делегат на член на Сдружението няма право да участва в  гласуването  при  

решаването  на  въпроси,  отнасящи  се  до  него  лично,  неговия  съпруг(а) или роднини по права линия 

– без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 

включително, както и до юридически лица, в които той е управител/председател или може да наложи 

или възпрепятства вземането на решения. 

Чл. 33. /1/ Общото събрание може да бъде редовно или извънредно.  

/2/ Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.  

/3/ Извънредното общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или 

по искане на най-малко една трета от членовете на Сдружението. 

Чл. 34. /1/ Общото събрание има следните компетентности: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. приема други вътрешни актове 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, както и посочва и избира Председател 

измежду тях; 

4. разглежда и се произнася по жалби за неприемане или по предложения за изключване на членове, за 

временно органичаване на членствени права; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението; 

7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 

8. приема годишния бюджет на Сдружението; 

9.  приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

10.  отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други 

вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

11.  взема и други решения, предвидени в устава или закона като негова изключителна компетентност, 

както и по нарочно предложение на УС. 

/2/ Правата по точки 1, 3, 6, 8 - 10 на предходната алинея не могат да се възлагат на други органи на 

сдружението. 

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и другите органи на 

Сдружението. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

/4/ Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако изрично не е посочено друго. 

/5/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или 

предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане 

на заинтересуваните 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. 

/6/ Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред Софийски градски съд от всеки член на 

сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-

късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл.  35. /1/  Общото  събрание  се  свиква  с  покана  от  Управителния  съвет  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. 

/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  обявява  в  регистъра  на  юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията 

по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 

сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

Чл. 36. /1/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./Общото събрание е законно, ако присъстват делегати на 

повече от половината от всички негови членове. При липса на кворум събранието се отлага с един 



час  на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите 

се негови членове. 

/2/ Делегат на един член може да представлява не повече от още един член на общото събрание въз 

основа на изрично нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл. 37. /1/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на 

присъстващите делегати на членове на ОС, които се легитимират и удостоверяват присъствието си 

с подпис на списъка, който се подписва и от председателя и секретаря на Общото събрание. 

/2/ /изм., ОС от 29.04.2019 г./  В  списъка  по  предходната  алинея  се  включват делегати на  

членовете,  които  са  заявили  своето присъствие до момента на преустановяване на регистрацията, но 

не по-късно от тридесет минути  провеждане на първото гласуване. 

/3/ Заседанието на Общото събрание се води от избран чрез вот от общото събрание председател и 

протоколчик/секретар на събранието. 

/4/ След като избаният за председател на събранието открие работата на Общото събрание и преди да 

се пристъпи към избор на членове на Мандатната и Изборната комисии, по предложение на 

Председателя на събранието членовете на ОС с обикновено мнозинство избират преброители в 

залата, според редовете или секторите в същата, които преброители следва да съобщават за 

резултатите от избора за членовете на двете комисии на Председателя на ОС. 

/5/ Председателят на събранието предлага на присъстващите членовете да изберат сред себе си с 

обикновено мнозинство членове на Мандатна комисия в състав от трима души, която комисия има за 

задача да провери протоколите и доказателства за легитимация на участващите представители на 

членовете, като докладва за редовността на събранието веднага след приключване на своята работа, 

но не по-късно от преминаване към точките от дневния ред, на органи на АФБ. 

/6/ Председателят на събранието предлага на присъстващите представители на членовете да изберат 

сред себе си с обикновено мнозинство членове на Изборна комисия в състав от 3 до 7 души, която 

комисия има задача да отчита гласуването по точките от дневния ред на ОС. 

/7/ Гласуването за всеки отделен член на Мандатната и Изборната комисия се провежда индивидуално 

и за избрано се счита лицето, събрало най-много гласове на членове на ОС. 

Чл. 38. /1/ Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били включени 

в обявения в поканата дневен ред. 

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, 

освен тези решения за изменение на Устава и/или за преобразуване и прекратяване, които се вземат 

с мнозинство от 2/3 от присъстващите редовни пълноправни членове. 

Чл. 39. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се приобщава към нарочна 

книга за протоколи. 

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от 

членовете на Изборната комисия. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и  

документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

/3/ Всеки от присъстващите членове или техни пълномощници има право да изисква и да следи за 

точното записване на решенията в протокола. 

 

IX. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 40. /1/ Управителният съвет се състои от пет до седем физически лица, посочени от членове на 

Сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на 

управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. 

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години, като няма ограничение в броя 

на мандатите. Всеки член на УС може да бъде освободен предсрочно по негово искане или по 

решение на Общото събрание, в случай че с обикновено мнозинство от всички членове на УС бъде 

преценено, че по-нататъшното  му  участие  в  УС  не  е  от  значение  и/или  полза  за Сдружението. 

/3/ Общото събрание избира Председател, който е част от състава на Управителния съвет. В случай, че 

ОС вземе решение за освобождаване на Председателя, ОС следва да освободи целия УС и да пристъпи 

към избор на нов УС и нов председател. 

Чл. 41. /1/ Правомощия на Управителния съвет 

Управителният съвет: 

1. представлява  Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови 

членове; 

2. по предложение на Председателя избира Заместник-председатели на АФБ и определя правата и 



задълженията им, включително с право да заместват Председателя в случай на смърт или трайна 

невъзможност да изпълнява своите задължения до първото следващо заседание на Общото събрание 

или при отпадане на трайната невъзможност на Председателя; 

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

4. приема правила за своята дейност, както и други вътрешни актове, правилници, методически 

указания и помагала за работа на Сдружението и на постоянните комисии; 

5. учредява награди и символи на Сдружението; 

6. определя размера на таксите за разглеждане на документи и на членския внос; 

7. приема нови членове, взема решение за временно ограничаване на членствени права и за 

изключване на членове; 

8. уведомява Общото събрание при отпадане на член поради определените в този устав обстоятелства; 

9. /изм., ОС от 29.04.2019 г./  приема ежегодно, до края на месец ноември на съответната година, 

приложимите при оценяване и категоризация на клубовете в края на следващата година критерии и 

уведомява членовете чрез електронната страница на АФБ не по-късно от края на месец декември на 

текущата година; 

10. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща 

полза, и носи отговорност за това; 

11. определя почетни членове на Сдружението по реда на този Устав; 

12. избира и посочва председателите и членовете на  Контролния съвет, на постоянните и временните 

комисии, одобрява правилници за дейността и компетенциите им; 

13. управлява и се разпорежда с имуществото /парични средства, движими или недвижими вещи, 

акционерно или дялово участие и пр./ на Сдружението при спазване на изискванията на Устава и  

закона, включително и има право да откаже предложено спонсорство и/или дарение, ако прецени, че 

не съответстват на целите на АФБ; 

14. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Сдружението за следващата 

финансова година. 

15. подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението, които 

трябва да включват изискуемите съгласно закона данни, както и други данни, които се определят 

от Общото събрание. 

16. упражнява  правата  на  собственик  върху дяловото участие на АФБ в търговски дружества; 

17. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на 

персонала, правилата за работната заплата, правилата за упражняване на надзор за спазването на 

Закона за физическото възпитание и спорта от членовете на АФБ, спортния календар, наредбата за 

провеждане на спортните състезания, както и други вътрешни правила на АФБ; ппределя щата на 

АФБ, разпределението на функциите на служителите, длъжностите, правата и задълженията им; 

18. свиква Общото събрание на Сдружението и създава условия за неговото провеждане; 

19. назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители(одитори); 

20. определя адреса на Сдружението; 

21. определя вида, размера и срока на плащане на лицензионните такси;  

22. по предложение на член на УС избира Генерален секретар на спорта; 

23. взема решения за участие в други организации; 

24. налага наказания и санкции за констатирани нарушения от страна на членовете на АФБ, 

респективно АСК, организаторите на състезания, председателите и членовете на комисиите, съгласно 

установените във вътрешните актове на АФБ размери; 

25. обсъжда и решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото 

събрание. 

/2/  Управителният съвет приема Правилник за своята дейност  до  един  месец  след избирането му. 

Правилникът следва да съдържа разпоредби, които уреждат най-малко следните въпроси: ред за 

свикване на събранията на УС, покани за  заседания, срок  за  свикване  на заседания; срокове  за  

вземане  на  решения  по  компетенциите; правила и задължения на членовете на УС в случай на смърт 

или трайна неспособност на член на УС да изпълнява задълженията си; разпределение на 

компетенции и отговорности  между членовете на УС, включително,  но  не  само:  подготовка на 

доклади  по  съответната тема,  активна  позиция  и предложения,  контрол по изпълнение на 

конкретните решения за ресора; механизъм за размяна на  кореспонденция.  Правилникът  се  приема  

с обикновено  мнозинство  от всички членове на УС на присъствено заседание и е задължителен и за 

неприсъствалите членове. 



Чл. 42. За членове на Управителния съвет се предлагат и избират лица с положително и  градивно  

отношение към  спорта, с активна  гражданска  позиция,  с  високо нравствени качества, с желание 

и възможност да участват пряко за цялостна обезпеченост на дейността и съществуването на 

Сдружението. 

Чл.  43. /1/  За  заседанията  на  УС  се  води  протокол,  който се подписва  поне  от  двама от 

присъстващите членове. 

/2/ В своята дейност и политика Управителният съвет спазва принципите за откритост, достоверност 

и своевременност. 

/3/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат 

интересите на Сдружението. 

Чл. 44. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват по инициатива на Председателя.  

Заседанията  се  ръководят  от  Председателя. В случай че Председателят отсъства,  Заместник – 

председател/или друг член на УС води заседанието. Председателят е длъжен да свика заседание на 

Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика 

заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 

заинтересованите членове на Управителния съвет. 

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от 

половината от неговите членове. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един 

отсъстващ, за което представя изрично пълномощно. Член на УС може да бъде представляван на 

заседанията на УС и от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Присъстващо е и 

лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на 

самоличността му и позволяваща участието в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на 

този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен по въпроси, за които 

законът изисква за мнозинство от всички членове. 

/4/ Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено /с изключение на решение  за  

приемане  или  изменение  на  Правилника  за  дейността/, ако протоколът за взетото решение бъде   

подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет, с отбелязване на 

датата, на която е подписано. Решението се счита за прието от датата на последния подпис. 

/5/ Решенията от заседанията на Управителния съвет се публикуват в официалната интернет-

страница на АФБ. 

X. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл.  45. /1/  Председателят на АФБ се избира от Общото събрание с пряко явно гласуване с 

обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 5 /пет/ години. Председателят на АФБ е член 

на УС и негов председател. 

/2/ Председателят се отчита за дейността си пред Управителния съвет. 

/3/ Председателят представлява АФБ в отношенията с държавата, органите и организациите в 

страната и чужбина като е отговорен за спортно-техническата и административната част от  дейността 

на АФБ в изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния  съвет, като неговите  

правомощия включват не по-малко от:  

1.  предприемане на необходимите действия за осъществяване на одобрените от УС стратегии за  

развитие  на  Сдружението;   

2. контрол върху изпълнението на възприетите цели и програми;  

3. комуникация, координация и сътрудничество с Контролния съвет, с председателите на постояните 

комисии, както и с всички временно създадени комисии, чиято цел засяга пряката спортна дейност 

на Сдружението. 

4. свикване, определяне на дневния ред и ръководене на заседанията на Управителния съвет. 

5. изготвяне и предлагане пред УС на проект за дневния ред на Общото събрание; 

6. извършване на всички действия, свързани с дейността на АФБ, в съответствие с Устава; 

7. разпореждане оперативно със средствата на АФБ в рамките на утвърдения бюджет, а със средства 

над 5000 лв. – след решение на УС. 

8. изготвяне на предложение за утвърждаване на щата на Фередацията от Управителния съвет, 

назначаване и освобождаване от длъжност щатните служители на АФБ. 

9. упълномощаване на други лица за извършването на определени действия в съответствие с Устава; 

 

XI. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР ПО СПОРТА 



Чл.  46.  /1/  Генералният  секретар  по спорта се  избира  с  решение  на  Управителния  съвет  на 

Сдружението по предложение на някой от членовете му. Генералният секретар може да член на 

Управителния съвет, но може и да е трето спрямо Федерацията лице. 

/2/ Генералният секретар се отчита за дейността си пред Управителния съвет. 

/3/ Генералният секретар подпомага Председателя на АФБ при осъществяване на неговата дейност, 

като неговите правомощия включват не по-малко от: 

- осъществяване на комуникация и сътрудничество с членовете на АФБ, с ММС, с държавни, 

общински органи и институции, с международни спортни органи и организации;   

- техническа  и  интелектуална  подготовка  на  проекти  за  финансиране; 

- организиране на изпълнение на решенията на Управителния съвет; 

/4/  Конкретният  обем  отговорности,  компетентност  и  задължения  на  Генералния секретар се 

определят с решение на УС. 

 

XII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. СПОРТЕН ТРИБУНАЛ. КОМИСИИ 

Чл. 47. /1/ Контролният съвет е консултативен орган на АФБ в състав от три лица. 

/2/ Членовете на Контролния съвет и председателят от състава му се избират от УС с мнозинство 

2/3 от присъстващите по предложения, направени от членовете на УС.  

/3/ Членовете на Контролния съвет се избират от приетите от Сдружението почетни членове, за 

мандат от пет години, с право на преизбиране. 

/4/ Контролният съвет се събира на заседания не по-малко от веднъж на три месеца, като решенията 

му се вземат с обикновно мнозинство, освен решението за Вето върху решение на УС, което се 

взема с единодушие. Решенията на Контролния съвет се обективират в протокол, подписан от 

председтеля на Контролния съвет и един от членовете му.  

/5/ Компетентност на Контролния съвет:  

1. наблюдава работата на Управителния съвет;  

2. наблюдава работата на отделните членове на Сдружението и предоставя информация на УС за 

дейността им; 

3. подпомага работата на Председателя на АФБ в течение на мандата му, съдейства за изпълнение 

на всички задачи и функции, които са му възложени от Управителния съвет; за изпълнение на 

решенията на УС, както и в изпълнение на решения по въпроси от общ интерес, засягащи 

обществената дейност на Фередацията; 

4. предлага и формулира предложения до Управителния съвет по въпросите от общ интерес; 

5. контролира вземане на решения от Управителния съвет, като в случай на съменение, че 

определено решение на УС е взето в противоречие с настоящия Устав, вътрешните правилници на 

АФБ, интересите или целите на Сдружението, има право на Вето върху конкретното решение.  

/6/ Правото на Вето на Контролния съвет може да се упражни в срок до един месец от датата, на 

която спорното решение на УС е взето. В случай, че в срока за оспорване и подаване на Ветото 

решението на УС е изпълнено, правото на Вето не може да се упражни. В случай, че членовете на 

Контролния съвет гласуват Вето на определно решение на УС, Председателят на Контролния съвет 

писмено уведомява УС, който следва да преразгледа решението си в срок до два месеца. УС може 

да промени решението си или отново да го прегласува, като в последния случай Контролният съвет 

няма право на повторно Вето върху същото решение. 

/7/ Членовете на Контролния съвет са поканени на откритите заседания на Управителния съвет. 

Чл. 48. /1/ Спортният трибунал е колективен орган на АФБ, който разглежда жалби, касаещи 

неизпълнение и нарушения на кодекса по автомобилен спорт; действащата към съответната година 

наредба за организиране и провеждане на автомобилни състезания и шампионати, както и на 

специалните и допълнителни правилници за отделните състезания. 

/2/ Спортният трибунал се състои от петима членове, физически лица, които се избират от УС за 

срок от 2 /две/ години. Членовете могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете избират 

от състава си Председател. 

/3/ Членовете на АФБ, членовете на постоянните и временните комисии, пилотите, навигаторите и 

организаторите на състезания имат право да сезират Спортния трибунал, ако в срок до един час от 

момента на официално обявяване на решението, което искат да обжалват, уведомят писмено 

спортните комисари на проявата за намерението си да го обжалват пред Спортния трибунал. 

/4/ Лицата по ал. 3, които са уведомили писмено Директора на състезанието за намерението си да 

обжалват, могат да сезират Спортния трибунал с жалба в срок не по-късно от 3-дни, считано от 



датата на заявяване на намерението си за обжалване. 

/5/ АФБ събира такса за разглеждане на жалбата, в размер, приет от УС. 

/6/ Жалбата се подава до Спортния трибунал в два екземпляра, ведно с вносна бележка за заплатена 

такса по сметка на АФБ за разглеждане на спора. Таксата е дължима към момента на депозиране на 

жалбата и е основание за тяхното последващо разглеждане. При незаплатена такса, Спортният 

трибунал не дава указания на жалбоподателя за внасяне на такса за разглеждане, а оставя 

сигнала/жалбата без разглеждане. 

/7/ Когато Спортният трибунал е сезиран с жалба по въпрос извън неговата компетентност, той остава 

жалбата без разглеждане, като на жалбоподателя не се възстановява заплатената такса към АФБ за 

разглеждане на спора. 

/8/ Спортният трибунал се произнася по жалбата с мотивирано решение в двуседмичен срок, считано 

от датата на подаване на жалбата. Преди постановяване на мотивираното решение Спортният 

трибунал изслушва обясненията на жалбоподателя и/или заинтересованите страни. 

/9/ Спортният трибунал заседава в състав от минимум трима от своите членове, всеки от които 

подписва мотивираното решение. 

/10/ Препис от мотивираното решение се връчва на заинтересованите страни. Копие от решението се 

изпраща до УС на АФБ. 

Чл. 49. Спортният трибунал може да приеме решение, че жалбата е основателна или че последната е 

неоснователна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Чл. 50. /1/ Постоянните комисии са консултативно-помощни органи на Сдружението с  компетенции  

и  отговорности  в  конкретна  област/сфера  от  дейността  на  Сдружението, като конкретните комисии 

и техните правомощия се уреждат с вътрешнните актове на АФБ. 

/2/ Членовете  на  Комисиите, в т.ч. и председателят  на  комисия,  се  избират  от Управителния  съвет, 

за определен мандат, който започва да тече от деня на избора и не се влияе от мандата на УС.  

 

XIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 51.  /1/  Книги на Сдружението са: 

1. Книга на членовете. 
2. Книга с протоколите от заседанията на Общото събрание. 
3. Книга с протоколите от заседанията на Управителния съвет. 

4. Книга на даренията 
/2/ Всички колективни органи на Сдружението са длъжни да водят книги за протоколите от 
заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, 
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 
Чл.  52. /1/ Сдружението води книга на членовете, в която се вписват наименованието на ЮЛ с всички 

данни по регистрацията на клуба, пощенски и електронен адрес за кореспонденция,  датите на 

тяхното приемане и напускане. 

/2/ Книгата на членовете може да се води и съхранява и в електронен вид. 

 

XІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 53. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание, взето с квалифицирано 

мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Чл. 54. /1/ Освен по решение на Общото събрание, Сдружението може да бъде прекратено и с решение 

на окръжния съд по седалището на Сдружението, ако: 

1. не е учредено по законния ред. 

2. извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави. 

3. е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че 
осъществява дейност за подпомагане на тероризма;  
4.  е обявено в несъстоятелност. 
/2/ Решението на съда по предходната алинея т. 1, 2 и 4, се постановява по иск на всеки заинтересуван или на 
прокурора, а в законоустановените случаи - след уведомяване от Агенцията по вписванията. 
Чл. 55. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. 

/3/ Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на Общото решение, 
ако то е взело решение за ликвидацията, той се определя от окръжния съд по седалището на 
Сдружението. 



/4/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните 
парични средства, а ако това е невъзможно  - чрез осребряване първо на движимото, а след това на 
недвижимото имущество. 

/5/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда 
на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност 
със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по реда, предвиден 
в предходното изречение, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното 
юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване 
на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел 

общественополезна дейност. 
/6/ След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на 
юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден 
от Агенцията по вписванията. 

XV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 56. Измененията на този Устав влизат в сила след приемането им от Общото събрание и 

обявяването им в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията. 

Чл. 57. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат 

разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл. 58. Всички  въпроси,  които  не  са  уредени  изрично  от  този  Устав,  се  решават  съобразно 

действащото към съответния момент българско законодателство. 

Чл. 59. Настоящият Устав е изцяло съобразен с изискванията на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и Закона за физическото възпитание и спорт. 

Настоящият  устав  е  изготвен  на  български  език  и  е  приет  единодушно  от  всички 

присъствали   на   Учредителното   събрание   на   Сдружение  с нестопанска цел АВТОМОБИЛНА 

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, състояло се на 5.11.2018 г., за което е изготвен списък. Уставът е 

изменен с решение на ОС на заседание, проведено на 29.04.2019 г., за което е заверен от 

представляващия АФБ. 

 

 

 
 


