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У С Т А В 
НА 

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА 
(Приет на І. Редовно заседание на ОС на БФФ на 23 януари 2014 г.; поправен и изменен 

на І. Извънредно заседание на ОС на БФФ на 13 май 2016 г.; изменен и допълнен на V. 

Редовно заседание на ОС на БФФ на 12 февруари 2019 г.) 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ НАЧАЛА 

  

Статут и наименование 

(Загл. изм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) 

Чл.1. (1) Българската федерация по фехтовка е спортна организация, която раз-

вива спорта фехтовка в България по смисъла на съответното българско законодателст-

во. 

(2) Българската федерация по фехтовка е приемник на Българския фехтовален 

клуб от 1926 година и е горд продължител на неговата дейност. 

(3) Българската федерация по фехтовка е доброволно сдружение с нестопанска 

цел, обединяващо спортните клубове, които имат за цел развитието и тренирането на 

спорта фехтовка. 

(4) Българската федерация по фехтовка изпълнява държавната политика за раз-

витието на спорта като се придържа към олимпийските принципи за чист от допинг и 

честен спорт. 

(5) Българската федерация по фехтовка развива спорта според тенденциите на 

Международната федерация по фехтовка, като внедрява всички промени в правилата на 

фехтовката и работи в тясна връзка с Националната спортна академия „Васил Левски” 

по отношение на учебните програми и провеждането на курсове и семинари, с цел по-

вишаване квалификацията на треньорите. 

(6) Българската федерация по фехтовка членува в Международната федерация 

по фехтовка, в Европейската конфедереция по фехтовка и в Българския олимпийски 

комитет. 

(7) Българската федерация по фехтовка осъществява дейността си в полза на 

обществото. 

(8) (Изм. и доп. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) Наименованието на сдружението е 

Сдружение „Българска федерация по фехтовка“. Наименованието на Българската феде-

рация по фехтовка се изписва на френски „Federation bulgare d’escrime“, на английски 

„Bulgarian Fencing Federation“ и на испански “Federacion Bulgara de Esgrima”. 

(9) По-нататък в този устав Българската федерация по фехтовка ще бъде нарича-

на „Федерацията“. 

 

Символи 

Чл.2. (1) Символите на Федерацията са: 

1. емблема; 

2. знаме; 

3. лого за фехтовалната екипировка; 

(2) Емблемата на Федерацията изобразява изправен лъв с кръстосани зад него 

трите фехтовални оръжия и надпис „Българска федерация по фехтовка“. 
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(3) Знамето на Федерацията е бяло или жълто с поставена по средата му ембле-

мата на Федерацията. 

(4) Логото за фехтовалната екипировка представлява обърнат надолу триъгъл-

ник, разделен отляво надясно на бяла, зелена и червена ивици. Над триъгълника на ла-

тиница е изписан акроним „BUL”. 

 

Принципи 

Чл.3. В своята дейност Федерацията се ръководи от принципите на добровол-

ност на членуването, на самоуправление, на взаимно уважение между членовете й, на 

изборност и мандатност на органите, на контрол и периодична отчетност на действията 

им, на публичност и своевременно огласяване на всички проекти, дейности и решения 

на органите на Федерацията. 

 

Цели 

Чл.4. Федерацията има следните цели: 

1. подготовка на състезатели за високи спортни постижения и майсторст-

во; 

2. популяризиране и овладавяне на фехтовката от деца и възрастни; 

3. опознаване на световните достижения в спортната подготовка, на със-

тезателните правила и на модерните тенденции в развитието на фехтовката; 

4. създаване на контакти с чуждестранни сдружения и организации в об-

ластта на фехтовката за обмяна на опит и на най-добри практики. 

 

Средства за постигане на целите 

Чл.5. За постигане на целите по предходния член Федерацията използва следни-

те средства: 

1. работи за разпространение на фехтовката като предпоставка за физи-

ческото и духовното развитие на нацията, а също за развитието на физическа култура и 

на масовия спорт; 

2. координира работата на клубовете по фехтовка; 

3. разработва и прилага, в тясно сътрудничество с Националната спортна 

академия „Васил Левски”, специфични нормативни документи по фехтовка, съответст-

ващи на регламентите на Международната федерация по фехтовка; 

4. регламентира, организира и провежда държавни първенства, турнири и 

други състезания от национално значение или с международен елемент; 

5. организира и провежда официалните международни състезания по фех-

товка от програмите на Международната федерация по фехтовка и на Европейската 

конфедерация по фехтовка; 

6. осигурява подготовката на състезатели, включително селекцията и под-

готовката на националните отбори, и финансира, според възможностите си, материал-

но-техническото им снабдяване и участието им в международни състезания; 

7. предлага спортните клубове по фехтовка за лицензиране от компетент-

ните държавни органи; 

8. предоставя, спира и отнема състезателните права на спортистите по 

фехтовка; 

9. води картотека на състезателите по фехтовка; 

10. издава информационни бюлетини и материали, популяризиращи фех-

товката и дейността на Федепацията; 
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11. организира повишаване на квалификацията на спортисти, треньори и 

съдии съвместно с лицензирани или компетентни за целта лица. 

 

Дейност 

Чл.6. (1) Основната дейност на Федерацията е да координира развитието, прак-

тикуването и управлението на спорта фехтовка на национално ниво на територията на 

Република България, както и да представлява българската фехтовка пред държавата и 

пред международните спортни организации. 

(2) Федерацията извършна дейността по предходната алинея при спазване на де-

легираните й от закона и от подзаконовите нормативни актове в областта на спорта 

правомощия. 

(3) Федерацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 

основната й дейност по ал.1, като например, но не само: събиране на такси за участие, 

на лисанси и на други приходи при организиране на вътрешни и на международни със-

тезания, събиране на такси за картотека, събиране на такси за организиране на курсове, 

на семинари и на други форми за практическото и теоритичното овладяване на фехтов-

ката, издателска дейност, рекламна дейност по време на организирани от Федерацията 

състезания по фехтовка, мениджмънт, агенство и представителство на клубове или на 

отделни състезатели по фехтовка, трансфери на състезателни права, консултантски ус-

луги в областта на фехтовката, посредничество, отдаване за възмездно ползване на соб-

ствена или на предоставена за ползване спортна база и спортни пособия, както и всички 

други дейности и сделки, незабранени от закона, и при които има явна и непосредстве-

на връзка с основния предмет на дейност. 

 

Седалище и адрес на управление 

Чл.7. (1) Седалището на Федерацията е град София. 

(2) (Изм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) Управителният съвет определя адреса на 

управление на Федерацията. 

(3) (Отм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) 

 

Срок 

Чл.8. Съществуването на Федерацията е безсрочно. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ЧЛЕНСТВО 

 

Раздел І 

Условия за членуване и за възникване на членството 

 

Условия за членуване във Федерацията 
Чл.9. (1) (Изм. и доп. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) Във Федерацията могат да чле-

нуват само спортни клубове – юридически лица с правноорганизационна форма според 

предвиденото в закона и  които развиват дейност в областта на спорта фехтовка. 

(2) Членуването във Федерацията е доброволно. 

(3) (Изм. и доп. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) За да членува във Федерацията всеки 

клуб трябва да отговаря на условията, предвидени в закона, а също и да обновява със-

тава на управителните си органи според предвидената в устава, учредителния акт или 

дружествения договор на съответния клуб времева и персонална мандатност. 
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(4) Управителният съвет приема решение, с което определя конкретното съдър-

жание на изискванията по предходната алинея. Решението се приема с мнозинство от 

всички членове на Управителния съвет. Когато постъпи жалба срещу решението за оп-

ределяне на критериите за членство, Управителният съвет е длъжен да я включи за раз-

глеждане в дневния ред на следващото заседание на Общото събрание. 

(5) Управителният съвет следи за спазване на изискванията по ал.3. Клубовете са 

длъжни да представят необходимите за това информация и документи при поискване от 

страна на Управителния съвет. 

 

Възникване на членството 

Чл.10. (1) Спортен клуб, който желае да встъпи в членство във Федерацията по-

дава писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подписва от лицата, 

представляващи спортния клуб. 

(2) Към заявлението по предходна алинея кандидатът прилага следните доку-

менти: 

1. декларация от лицата по ал.1, че клубът приема Устава на Федерацията, 

че ще работи за постигане на нейните цели и че приема доброволно да спазва предви-

дените членски задължения; 

2. (Отм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) 

3. (Отм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) 

4. (Отм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) 

5. решение за встъпване в членство във Федерацията, прието от компе-

тентния според устава, учредителния акт или дружествения договор на клуба орган; 

6. (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) доказателства за изпълнение на усло-

вията по чл.9, ал.3; 

7. документ за внесена встъпителна имуществена вноска, ако има устано-

вена такава; 

8. (Нова V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) други, предвидени в закона или в под-

законов нормативен акт документи. 

(3) Когато Управителният съвет установи непълнота в документите по ал.2, той 

оставя заявлението без разглеждане и дава срок на вносителя да отстрани непълнотите. 

Ако вносителят не направи това в определения срок, Управителният съвет отхвърля 

заявлението за членство. 

(4) Управителният съвет взема решение за приемане на нов член с мнозинство 

не по-малко от 2/3 от всички членове на Управителния съвет. Когато необходимото 

мнозинство не бъде постигнато, се смята, че има решение за отхвърляне на заявлението 

за членство.  

(5) Решението за приемане на нов член подлежи на обжалване пред Общото съб-

рание. Жалба може да подаде всеки от членовете на Федерацията при условията и по 

реда на ал.7. 

(6) Ако Управителният съвет не се произнесе по заявлението на две или повече 

поредни заседания, следващи неговото подаване, кандидатът има право да направи 

писмено искане въпросът да бъде разгледан от Общото събрание. Искането се отправя 

чрез Управителния съвет. 

(7) Решението, с което Управителният съвет отхвърля заявлението за членство 

подлежи на обжалване пред Общото събрание. Жалбата се подава писмено от законен 

представител на засегнатия клуб чрез Управителния съвет в срок до един месец от уз-

наването, но не по-късно от една година от вземане на решението. 
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(8) Управителният съвет може да реши въпроса за приемането на нов член на 

Федерацията да бъде решен от Общото събрание. 

(9) В случаите по ал.5-8 Управителният съвет е длъжен да включи въпроса в 

дневния ред на следващото заседание на Общото събрание. 

(10) Членството възниква от момента на вземане на решението за приемане от 

Управителния съвет, съответно от Общото събрание. 

 

Раздел ІІ 

Членски права и задължения 

 

Членски права 

Чл.11. Всеки член има право да: 

1. участва в управлението на Федерацията по реда и чрез органите, пред-

видени в Устава; 

2. участва в дейността на Федерацията и да получава редовно информа-

ция за нейното развитие; 

3. отправя до органите на Федерацията предложения, сигнали и жалби 

при условията, предвидени в Устава и в други актове на органите на Федерацията; 

4. получава от Федерацията морална подкрепа и професионална защита; 

5. се ползва от резултатите от цялостната дейност на Федерацията; 

6. ползва с предимство спортната база, спортните пособия и литература 

на Федерацията. 

 

Членски задължения 

Чл.12. (1) Всеки член е длъжен да: 

1. работи за постигане на целите на Федерацията; 

2. защитава и да не уврежда законните интереси на Федерацията, да не 

накърнява нейния престиж и добро име в обществото и в чужбина; 

3. спазва законите, Устава и решенията на органите на Федерацията; 

4. предоставя на органите на Федерацията информацията, необходима за 

изпълнение на целите на Федерацията, както и за изпълнение на взетите от тези органи 

решения; 

5. осигурява необходимите, според изискванията на законодателството, 

съответно квалифицирани треньорски кадри за пълноценно развитие на фехтовалната 

дейност в клуба и да подсигурява постоянно повишаване на тяхната квалификация; 

6. участва в организираните от Федерацията официални състезания от 

вътрешния спортен календар; 

7. участва в работата на Общото събрание; 

8. плаща редовно членски внос; 

9. (Нова V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) да изпълнява всички други изисква-

ния за дейността на спортните клубове, установени в закона или в подзаконов нормати-

вен акт. 

(2) Всеки клуб носи отговорност за изпълнение на задълженията по ал.1, т.2 – 4 

от страна на всеки един от своите членове. 

 

Членски внос и имуществени вноски 

Чл.13. (1) Членският внос се заплаща ежегодно. 

(2) Управителният съвет установява размера на членския внос и срока за негово-

то заплащане. 
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(3) Управителният съвет може да установи встъпителна имуществена вноска за 

клубовете, кандидатстващи за членство. При отхвърляне на заявлението за членство 

внесената встъпителна вноска подлежи на връщане. 

(4) Общото събрание може да вземе решение за събирането на извънредни иму-

ществени вноски. Със същото решение Общото събрание определя размера на извън-

редната вноска. Срокът и условията за заплащане на извънредната вноска се определят 

от Управителния съвет. Незаплащането на извънредната вноска изцяло и в срок е осно-

вание за отпадане. 

(5) Всеки клуб може да прави допълнителни доброволни имуществени вноски 

без ограничение в размера. 

(6) Клубовете, чието членство е било прекратено, независимо от основанието, 

нямат право да искат връщане на заплатените от тях членски внос или имуществени 

вноски. 

 

Непрехвърлимост на правата и задълженията 

Чл.14. (1) Членските права и задължения, освен имуществените, са непрехвър-

лими и не преминават върху други лица при прекратяване на клуба член. 

(2) Не може да бъде предоставяно на друг упражняването на правата и изпълня-

ването на задълженията, произтичащи от членството. 

 

Раздел ІІІ 

Прекратяване и въстановяване на членството 

 

Прекратяване на членството 

 Чл.15. Членството във Федерацията се прекратява при: 

1. напускане; 

2. изключване; 

3. отпадане; 

4. прекратяване на Федерацията; 

5. прекратяване на клуба член. 

 

Напускане 

Чл.16. (1) Всеки член на Федерацията може да я напусне по всяко време, като 

внесе в адреса на управлението й писмено заявление за напускане. Заявленитето се по-

дава от лицата, представляващи клуба и към него се прилага решение за напускане, 

взето от компетентния според устава на клуба орган.  

(2) Председателят на Федерацията съобщава на Управителния съвет за подаде-

ните заявления за напускане на следващото заседание на Управителния съвет.  

(3) Членството е прекратено от момента на подаване на заявлението. 

 

Изключване 

Чл.17. (1) (Доп. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) Управителният съвет може да изклю-

чи всеки член на Федерацията, по предложение на председателя на Федерацията, на 1/3 

от членовете на Управителния съвет или на 1/5 от клубовете, когато някой клуб или 

свързани с него лица, нарушават задълженията по чл.12, ал.1 т. 2 – 4 и т.9. 

(2) Решението за изключване се взема с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички 

членове на Управителния съвет. 

(3) Управителният съвет може да отложи разглеждането на предложението за 

изключване за следващото си заседание, като вземе решение да покани за изслушване 
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законен представител на засегнатия клуб или поиска засегнатият клуб да представи 

писмени обяснения. 

(4) Управителният съвет може да реши въпроса за изключването на клуб да бъде 

решен от Общото събрание. 

(5) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване 

пред Общото събрание. Жалбата се подава писмено от законен представител на изклю-

чения клуб чрез Управителния съвет в срок до един месец от узнаването, но не по-

късно от една година от вземане на решението. 

(6) В случаите по ал.4 и 5 на този член се прилага разпоредбата на чл.10, ал.9. 

(7) Решението за изключване влиза в сила от момента на приемането му от Уп-

равителния съвет. 

 

Отпадане 

Чл.18. (1) Управителният съвет взема решение за отпадане на клуб, поради сис-

темно неучастие в дейността на Федарацията, когато: 

1. не е регистрирал за участие нито един състезател в нито едно състеза-

ние от вътрешния спортен календар през последните две или повече спортно-

състезателни години; 

2. не вземе участие в две или повече поредни заседания на Общото съб-

рание; 

3. (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) не заплати изцяло и в срок дължимия 

членски внос или имуществена вноска по чл.13, ал.4; 

4. бъде посочен за отпадане от компетентна държавна институция в об-

ластта на спорта; 

5. е престанал да отговаря на някое от условията по чл.9, ал.3. 

(2) Решението за отпадане се взема по документи и по предложение на предсе-

дателя на Федерацията, или на член на Управителния съвет. 

(3) Решението за отпадане подлежи на обжалване пред Общото събрание при 

условията и по реда на чл.17, ал. 5 и 6. 

(4) Решението за отпадане влиза в сила от момента на приемането му от Управи-

телния съвет. 

 

Възстановяване на членството 

Чл.19. (1) Не може да бъде въстановено членството на клуб, който е бил изклю-

чен от Федерацията, освен когато Общото събрание отмени решението на Управител-

ния съвет за изключване. В последния случай членството се смята за въстановено от 

момента на вземане на решението на Общото събрание. 

(2) В случаите на напускане или на отпадане членството може да бъде въстано-

вено не по-рано от една година от неговото прекратяване – по общия ред за встъпване в 

членство. 

 

Раздел ІV 

Категоризация 

 

Категории 

Чл.20. (1) Клубовете, членуващи във Федерацията подлежат на категоризация. 

(2) Категориите в низходящ ред са от първа до трета. 
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Условия и ред за категоризация 

Чл.21. (1) (Изм. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) Управителният съвет присъжда на 

всеки клуб категория, според изпълнението на критерии, утвърдени от Управителния 

съвет. Изпълнението на критериите се установява от комисия, назначена от Управител-

ния съвет. 

(2) Присъждането на категория на всеки клуб се извършва ежегодно преди нача-

лото на всяка спортно-състезателна година. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 

 

Раздел І 

Органи 

 

Органи на управление 

Чл.22. Органите на управление на Федерацията са: 

1. Общото събрание; 

2. председателят на Федерацията; 

3. Управителният съвет. 

 

Други органи 

Чл.23. (1) Към Федерацията действат Национална съдийска колегия, Треньорски 

съвет и Комисия по дисциплинарните въпроси и спортната етика. Правилата за техния 

състав, управление и функциониране се определят от Управителния съвет. 

(2) Общото събрание може да създава други помощни органи на Федерацията. С 

решението за създаване се определя редът за приемане на устройствените им правила. 

 

Раздел ІІ 

Общо събрание 
 

Статут и състав 

Чл.24. (1) Общото събрание е върховен орган на Федерацията. Неговите реше-

ния са задължителни за всички други органи и за всички членове на Федерацията. 

(2) Общото събрание се състои от делегати на всеки от клубовете, както следва: 

1. за клубовете първа категория – трима делегати; 

2. за клубовете втора категория – двама делегати; 

3. за клубовете трета категория – един делегат. 

(3) Делегатите за всеки клуб и за всяко заседание на Общото събрание се опре-

делят от компетентния орган според устава, учредителния акт или дружествения дого-

вор на клуба. Когато уставът, учредителният акт или дружественият договор на даден 

клуб не предвижда компетентен орган, за такъв се смята органът, компетентен да взема 

решения за участието на клуба в други юридически лица. 

(4) Делегатите участват в заседанията на Общото събрание и гласуват лично. Не 

се допуска участие чрез упълномощаване под никаква форма. 

 

Свикване на Общото събрание на заседание 

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния 

съвет, по собствена инициатива, веднъж на всяка календарна година. 
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(2) Извънредно заседание на Общото събрание може да бъде свикано по всяко 

време от Управителния съвет, по собствена инициатива, или по писмено искане на не 

по-малко от 1/3 от всички клубове. Искането трябва да бъде подробно мотивирано и се 

подписва от законните представители на клубовете инициатори. 

(3) Управителният съвет е длъжен да вземе решение за свикване на заседание на 

Общото събрание в срок от 14 дни от внасяне на искането от клубовете по предходната 

алинея. Ако Управителният съвет не стори това, заседание на Общото събрание се 

свиква от съда по регистрацията на Федерацията по писмено искане от заинтересовани-

те клубове или от натоварено от тях лице. 

(4) (Изм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) Свикването на заседание на Общото събра-

ние се обявява чрез покана. Тя се поставя на мястото за обявления в адреса на управле-

ние на Федерацията и се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

не по-късно от един месец преди датата, определена за провеждане на заседанието. По-

каната задължително съдържа деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието. 

(5) Разходите по организацията и провеждането на заседанието на Общото съб-

рание са за сметка на Федерацията, когато то е свикано по инициатива на Управителния 

съвет или когато заседанието е отчетно-изборно. Във всички други случаи тези разходи 

се поемат от лицата, инициирали свикването на заседание на Общото събрание. 

 

Отчетно-изборно заседание на Общото събрание 

Чл.26. (1) Общото събрание провежда отчетно-изборно заседание веднъж на 

всеки четири години. 

(2) На отчетно-изборно заседание Общото събрание избира председател на Фе-

дерацията и Управителен съвет. 

(3) Провеждането на извънредно заседание на Общото събрание не може да на-

рушава периодичността на провеждане на отчетно-изборните заседания. Избраните на 

редовно или извънредно заседание на Общото събрание председател на Федерацията 

и/или членове на Управителния съвет довършват започнатия мандат. 

 

Конституиране на Общото събрание 

Чл.27. (1) Заседанието на Общото събрание е законно и може да взема решения, 

когато присъстват повече от половината от всички делегати. 

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час и се провежда на съ-

щото място и при същия дневен ред колкото и делегати да присъстват. 

(3) Общото събрание избира председател на заседанието и протоколчик. Изби-

раеми са всеки делегат и всеки член на Управителния съвет. Общото събрание може да 

избере и други помощни органи, когато прецени, че такива са необходими. 

 

Правомощия на Общото събрание и вземане на решения 

Чл.28. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. избира и освобождава предсрочно председателя на Федерацията; 

3. избира и освобождава предсрочно членовете на Управителния съвет; 

4. приема бюджета на Федерацията и отчета за неговото изпълнение; 

5. приема отчета на Управителния съвет за дейността на Федерацията; 

6. отменя онези решенията на Управителния съвет и на другите органи на 

Федерацията, които са незаконни, противоуставни, противоречат на предишно решение 

на Общото събрание, на вътрешните нормативни актове на Федерацията, или които са 

неправилни; 
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6а. (Нова V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) приема 4-годишна програма за раз-

витието на фехтовката в съответствие с националната програма, приета от съответния 

компетентен държавен орган; 

6б. (Нова V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) приема отчет за изпълнението на 

програмата по т.6а; 

7. приема и изключва членове в случаите по чл.10, ал.8, съответно чл.17, 

ал.4; 

8. удостоява със звание „почетен член“ заслужили деятели на спорта фех-

товка и лишава от това звание – по предложение на председателя на Федерацията или 

на Управителния съвет; 

9. приема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на Феде-

рацията в обществена полза; 

10. приема други вътрешни актове; 

11. приема решение за прекратяване или за преобразуване на Федерация-

та. 

(2) Въпросите по т.1-6, 9 и 11 на предходната алинея не могат да бъдат делеги-

рани на други органи. 

(3) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите 

делегати, освен когато законът или Уставът предвиждат друго мнозинство. 

(4) Решенията се приемат с явно гласуване освен когато Уставът предвижда или 

Общото събрание реши да се гласува тайно. Предложение за тайно гласуване могат да 

правят председателят на Федерацията или не по-малко от 1/10 от присъстващите деле-

гати.  

(5) Решенията по ал.1 т.1 и 11 се приемат с мнозинство не по-малко 2/3 от при-

състващите делегати. 

(6) Решенията по ал.1, т.9 се приемат с мнозинство не по-малко от 2/3 от всички 

делегати когато безвъзмездното разходване на имуществото се извършва в полза на 

лица според предвиденото в закона. Решението трябва да бъде мотивирано. 

(7) Когато Общото събрание приеме отчета за изпълнението на бюджета, то ос-

вобождава членовете на Управителния съвет от отговорност по изпълнението. 

(8) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са вклю-

чени в обявения чрез поканата по чл.25, ал.4 дневен ред. 

(9) Делегат няма право да гласува по въпрос, отнасящ се до него, или до неговия 

клуб, съпруг, роднина по права линя без ограничени, по съребрена линия до четвърта 

степен включително, по сватовство до втора степен включително, както и до юриди-

ческо лице, което управлява, или в което може да наложи или възпрепятства вземането 

на решения. 

 

Раздел ІІІ 

Председател на Федерацията 

 

Избор на председател на Федерацията 

Чл.29. (1) Общото събрание избира председател на Федерацията за срок от 4 го-

дини, без да се засяга разпоредбата на чл.26, ал.3. 

(2) За председател на Федерацията може да бъде избрано всяко пълнолетно фи-

зическо лице което: 

1. не е осъждано за умишлено престъпление; 

2. не е поставено под запрещение; 
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3. не е участвало в управлението на юридически лица, обявени в несъсто-

ятелност. 

4. не е имало каквато и да е принадлежност към структурите на Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. 

(3) Всеки клуб може да направи предложение за председател на Федерацията. 

Предложението се подписва от законен представител на клуба и се внася писмено в 

адреса на управление на Федерацията не по-късно от 15 дни преди датата на провежда-

не на заседанието на Общото събрание, на което ще се разглежда избор на председател. 

Към предложението се прилагат: 

1. писмено съгласие на предложеното лице за обсъждане на кандидатура-

та му; 

2. свидетелство за съдимост; 

3. декларация за липса на обстоятелства по ал.2, т.2-4; 

4. (Изм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) програма за управлението на Федера-

цията и поставените цели за периода на мандата. 

(4) Общото събрание избира председател на Федерацията с тайно гласуване с 

мнозинство повече от половината от подадените гласове. 

(5) Когато нито един кандидат не е получил необходимото мнозинство, се про-

вежда ново гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласо-

ве. При равенство на гласовете между двама и повече кандидати, в новия избор участ-

ват всички кандидати с равни гласове. 

(6) При новия избор избран е кандидатът, получил повече, съответно най-много, 

гласове. При равенство на гласовете изборът се повтаря, при условията на предходната 

алинея, докато един кандидат не бъде избран. 

(7) Едно и също лице не може да бъде избирано за председател на Федерацията 

за повече от два последователни мандата, включително мандат, който довършва по ре-

да на чл.26, ал.3. 

 

Статут и правомощия на председателя на Федерацията 

Чл.30. (1) Председателят на Федерацията е по право член на Управителния съ-

вет, чиито заседания свиква и ръководи. 

(2) Председателят осъществява представителството на Федерацията от името на 

Управителния съвет пред международните, държавните, общинските и обществените 

органи и организации и пред всички трети лица. Председателят може да упълномощи 

друго лице да представлява Федерацията по конкретен повод и с изрично писмено пъл-

номощно. 

(3) Председателят на Федерацията ръководи нейната дейност, като: 

1. извършва всички необходими действия за нормалното развитие на ме-

роприятията, организирани от Федерацията; 

2. отговаря за организационното и финансовото състояние на Федерация-

та; 

3. назначава и освобождава служителите на Федерацията; 

4. сключва договори и поема ангажименти от името на Федерацията с 

одобрението на Управителния съвет; 

5. извършва всички действия, възложени му по силата на Устава или на 

решение на Общото събрание или на Управителния съвет. 

(4) Разходите, извършени от председателя на Федерацията при осъществяване на 

представителните му правомощия, са за сметка на Федерацията освен когато са покри-



Устав на Българската федерация по фехтовка 

Приет на І. Редовно заседание на ОС на БФФ на 23 януари 2014 г.; поправен и изменен на І. Извън-

редно заседание на ОС на БФФ на 13 май 2016 г.; изменен и допълнен на V. Редовно заседание на ОС 

на БФФ на 12 февруари 2019 г. 

 

Страница 12 от 17 

 

ти от друг орган или организация. Управителният съвет одобрява представителните 

разходи на председателя на Федерация с мнозинство от всичките си членове. 

(5) Мандатът на председателя на Федерацията се прекратява предсрочно при ус-

ловията за предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Управителния съвет. 

 

Раздел ІV 

Управителен съвет 

 

Мандат и състав на Управителния съвет 

Чл.31. (1) Общото събрание избира Управителен съвет за срок от 4 години. 

(2) Управителният съвет се състои от 7 пълнолентни физически лица, включи-

телно председателя на Федерацията, които отговарят на условията по чл.29, ал.2. 

(3) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) Кандидати за членове на Управителния съ-

вет могат да предлагат председателят на Федерацията и делегатите. Предлагащият 

трябва да представи пред Общото събрание документите по чл.29, ал.3, т.1-3. Съгласи-

ето за разглеждане на кандидтурата може да бъде заявено от кандидата лично и устно 

пред Общото събрание. 

(4) Общото събрание избира членовете на Управителния съвет с тайно гласува-

не.  

(5) Всеки делегат има толкова гласове, колкото са свободните места в Управи-

телния съвет. За един кандидат може да бъде подаден един глас от всеки делегат. 

(6) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) Избрани са кандидатите, получили гласове-

те на повече от половината от участвалите в гласуването делегати. Когато има избрани 

повече кандидати, отколкото са свободните места, избрани са кандидатите, получили 

най-много гласове. 

(7) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) Когато нито един кандидат не е избран, или 

са избрани по-малко кандидати, отколкото са свободните места в Управителния съвет, 

се провежда ново гласуване. При новото гласуване са избрани кандидатите, получили 

най-много гласове. 

(8) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) При равенство в гласовете, гласуването се 

повтаря, при условията на предходната алинея, докато съставът на Управителния съвет 

не бъде попълнен с необходимия брой членове. 

(9) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.; Изм. V. РЗ на ОС, 12.02.2019 г.) До вписва-

нето в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на нов състав на Управител-

ния съвет, Федерацията се ръководи от действащия Управителен съвет. 

 

Заседания на Управителния съвет 

Чл.32. (1) Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на всеки 

два календарни месеца. 

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя 

на Федерацията, който определя деня, часа и мястото, и предлага дневния ред за всяко 

заседание. Когато председателят на Федерацията отсъства, заседанието се ръководи от 

посочен от председателя член на Управителния съвет, а когато няма такъв - от опреде-

лен от Управителния съвет негов член.  

(3) Председателят на Федерацията е длъжен, в срок от 7 дни, да свика заседание 

на Управителния съвет, когато това бъде поискано писмено от най-малко 1/3 от члено-

вете на Управителния съвет. По отношение на деня, часа, мястото и дневния ред, пред-

седателят действа според изложеното в искането от членовете на Управителния съвет. 
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(4) Ако в срока по предходната алинея председателят на Федерацията не свика 

заседание на Управителния съвет, или когато Управителният съвет не е провеждал за-

седание в срока по ал.1, заседание на Управителния съвет може да бъде свикано от все-

ки негов член. 

(5) Заседанието на Управителния съвет е законно, когато на него присъстват по-

вече от половината от всички членове на Управителния съвет. За присъстващ се смята и 

член на Управителния съвет, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, коя-

то позволява да бъде установена неговата самоличност, както и участието му в разиск-

ванията и във вземането на решенията. 

(6) Председателят на Федерацията може да покани почетен член на Федерация-

та, член на друг орган на Федерацията или представител на някой от клубовете да при-

съства на заседание на Управителния съвет с право на съвещателен глас. 

(7) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за участието 

си в работата на Управителния съвет.  

 

Правомощия на Управителния съвет и вземане на решения 

Чл.33. (предишен чл.34, попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) (1) Управителният съ-

вет: 

1. ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията съгласно 

разпоредбите на Устава, решенията на Общото събрание и програмата по чл.29, ал.3, 

т.4; 

2. приема и изключва членове, и установява отпадане на членове; 

3. ежегодно присъжда категория на всички клубове; 

4. ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. упражнява бюджета на Федерацията; 

6. изготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията 

и отчет за изпълнението на бюджета; 

7. установява размера на членския внос и приема правилата за неговата 

дължимост и събираемост; 

8. взема решения за членуване на Федерацията в други организации; 

9. разпорежда се с имуществото на Федерацията; 

10. приема вътрешни нормативни актове, с които регулира спортно-

състезателната дейност; 

11. може да приема други вътрешни нормативни актове; 

12. приема промени в нормативните актове, издадени от Общото събра-

ние, когато това се налага за привеждането им в съответствие със законодателството 

или правилата на Международната федерация по фехтовка, и внася промените за ут-

върждаване от Общото събрание на неговото следващо заседание; 

13. може да възлага на своите членове осъществяването на конкретни 

функции по организацията на дейността; 

14. (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) избира от своя състав временен 

председател на Федерацията в случаите по чл.34, ал.6; 

15. определя трудовия щат и размера на трудовите възнаграждения на 

служителите на Федерацията; 

16. осъществява контрол върху действията на председателя на Федераци-

ята по сключването на договори и поемането на ангажименти от името на Федерацията; 

17. осъществява контрол върху дейността на другите органи на Федера-

цията, освен Общото събрание, и може да ги свиква на заседание; 
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18. установява извършени нарушения и налага наказания на състезатели-

те, на треньорите и на съдиите – според предвиденото в нормативните актове на Феде-

рацията и в правилата на Международната федерация по фехтовка и на Международ-

ния олимпийски комитет; 

19. назначава чрез избор изпълнителния директор; 

20. извършва ликвидация или определя ликвидатор; 

21. е компетентен по всички въпроси, които законът и/или Уставът поста-

вят в неговите правомощия или не са поставени изрично в правомощията на друг орган. 

(2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъства-

щите на заседанието членове, освен когато законът и/или Уставът предвиждат друго 

мнозинство. Гласуването в Управителния съвет е явно. 

(3) Решенията по ал.1, т.1, 5, 9, 13-16 и 20 се вземат с мнозинство от всички чле-

нове на Управителния съвет. 

(4) Управителният съвет може да взема решения без да провежда заседание, ако 

протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички 

членове на Управителния съвет. 

 

Предсрочно прекратяване на пълномощията на член на Управителния съвет 

Чл.34. (предишен чл.35, попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) (1) Пълномощията на 

член на Управителния съвет се прекратяват предсрочно при: 

1. решение на Общото събрание за предсрочно освобождаване; 

2. системно неучастие в работата на Управителния съвет; 

3. невъзможност за участие в работата на Управителния съвет за срок по-

дълъг от 6 месеца, поради тежко заболяване или поради отсъствие от страната; 

4. установяване на наличие на обстоятелство по чл.29, ал.2, т.2-4; 

5. подаване на оставка до председателя на Федерацията; 

6. влизане в сила на присъда или на съдебно решение, с която (което) 

членът на Управителния съвет бъде осъден за извършване на умишлено престъпление, 

бъде поставен под запрещение, или с което бъде обявено в несъстоятелност управлява-

но от него юридическо лице; 

7. смърт. 

(2) Член на Управителния съвет системно не участва в работата му, когато е от-

съствал без уважителна причина от три или повече поредни заседания, или от повече от 

половината заседания на Управителния съвет в рамките на една календарна година. 

Когато член на Управителния съвет е възпрепятстван да участва в заседание по уважи-

телни причини, той е длъжен да уведоми за това председателят на Федерацията и при 

поискване да представи доказателства. Ако доказателства за оправдаване на отсъствие-

то бъдат поискани и членът на Управителния съвет не ги представи в срок, се смята, че 

отсъствието му не е по уважителни причини. 

(3) Обстоятелствата по ал.1, т.2-4 се установяват с решение на Общото събрание 

по предложение на председателя на Федерацията или на член на Управителния съвет. 

(4) В случаите по ал.1, т. 5-7 пълномощията се прекратяват предсрочно по сила-

та на възникналото обстоятелство и прекратяването не подлежи на утвърждаване от 

орган на сдружението. В тези случаи председателят на Федерацията уведомява Управи-

телния съвет, след което заявява в съда по регистрацията на Федерацията вписване на 

промените. 

(5) Председателят на Федерацията подава оставка пред Управителния съвет. 

(6) Когато мандатът на председателя на Федарацията бъде прекратен предсрочно 

при условията на ал.1, т.5-7, Управителният съвет се свиква незабавно на заседание по 
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реда на чл.32, ал.4. На това заседание Управителният съвет избира един от своите чле-

нове за временен председател на Федерацията и свиква Общото събрание на заседание 

за избор на нов председател на Федерацията. Заседанието на Общото събрание трябва 

да се проведе не по-късно от три месеца от възникванането на обстоятелството, по си-

лата на което мандатът на председателя на Федерацията е прекратен предсрочно или от 

узнаването на това обстоятелство от който и да е от членовете на Управителния съвет. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ 

 

Приходи и разходи 

Чл.35. (предишен чл.36, попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) (1) Федерацията реали-

зира приходи от членски внос и имуществени вноски, от дарения и завещания, от суб-

сидии от държавата и общините, от допълнителната си стопанска дейност и от всички 

източници, които не са забранени от закона. 

(2) Федерацията разходва набраните средства за осъществяване на посочените в 

Устава цели и за подпомагане на членовете си в осъществяването на техните цели за 

развитие на спорта фехтовка в България. 

(3) Безвъзмездното разходване на средства за осъществяване на обществено по-

лезната дейност на Федерацията се осъществява при спазване на изискванията на Уста-

ва и закона. 

  

Управление на имуществото 

Чл.36. (предишен чл.37, попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) (1) Разпореждането с 

имущество на Федерацията се осъществява от Управителния съвет съгласно приетия от 

Общото събрание бюджет. 

(2) Управителният съвет, с мнозинство от всички свои членове, приема правила 

за практическото осъществяване на разпореждането с имущество и за осъществяване на 

контрол от страна на Управителния съвет върху разпоредителните действия. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Преобразуване, прекратяване и ликвидация 

Чл.37. (предишен чл.38, попр. І. ИЗ на ОС, 12.05.2016 г.) Преобразуването и 

прекратяването на Федерацията и провеждането на ликвидация се извършват според 

нормите на действащото към момента на предприемане на съответното действие зако-

нодателство. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Отмяна 

§1. Този Устав отменя Устава на Българската федерация по фехтовка, приет от 

Учредителното събрание на 21.09.1991 г., изм. и доп. от Общото събрание, проведено 

на 14.10.1998 г., изм. и доп. от Общото събрание, проведено на 20.09.2002 г., изм. и 

доп. от Общото събрание, проведено на 26.09.2007 г., изм. и доп. от Общото събрание, 

проведено на 11.12.2009 г., изм. и доп. от Общото събрание, проведено на 28.03.2013 г. 
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Определения 

§2. По смисъла на този Устав: 

1. клуб не е взел участие в заседание на Общото събрание, когато на засе-

данието не е присъствал нито един делегат, излъчен от куба; 

2. „обикновено мнозинство“ има когато по поставеното на гласуване 

предложение гласовете „за“ са повече от гласовете „против“; 

3. „мнозинство от всички членове“ има когато по поставеното на гласува-

не предложение „за“ са гласували повече от половината от всички членове на колек-

тивния орган; 

4. по отношение на чл.31, ал.3, „председател на Федерацията” е: 

а) при отчетно-изборно заседание на Общото събрание – избраният на 

същото заседание на Общото събрание председател на Федерацията; 

б) във всички други случаи – действащият председател на Федерацията; 

5. член на Управителния съвет е отсъствал от заседание по уважителни 

причини поради: 

а) заболяване или когато е заболял негов близък роднина; 

б) бременност; 

в) трудова или служебна ангажираност; 

г) необходимост от изпълнение на предвиден от закона друг граждански 

дълг; 

д) други обстоятелства, представляващи непреодолима сила. 

 

Право на равен глас 

§3. (1) Всеки член на колективен орган има един глас при вземането на решения-

та. 

(2) Когато Уставът предвижда изключение от ал.1, всички членове на колектив-

ния орган имат равен брой гласове. 

 

Номерация на заседанията на Общото събрание 

§4. (1) С приемането на този Устав Федерацията започва да води нова номерация 

на заседанията на Общото събрание. 

(2) Всеки вид заседание на Общото събрание (редовно, извънредно и отчетно-

изборно) има отделна номерация. 

(3) Заседанието на Общото събрание, приело този Устав ще се смята за Първото 

Редовно заседание на Общото събрание. 

 

 

Действие на правилата за категоризация 

§5. (отм. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Влизане в сила 

§6. Уставът влиза в сила от момента на приемането му, с изключение на разпо-

редбата на чл.9, ал.3, т.1, която влиза в сила от 01.01.2015 г. 

 

Привеждане в съответствие 

§7. (1) Клубовете привеждат управителните си органи в съответствие с изисква-

нето на чл.9, ал.3, т.3 преди 01.01.2015 г. 
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(2) Клубовете уведомяват незабавно Управителния съвет за извършените дейст-

вия и взетите решение по отношение на предходната алинея. 

 

Първо Отчетно-изборно заседание на Общото събрание 

§8. (1) Първото Отчетно-изборно заседание на Общото събрание, следващо при-

емането на този Устав, ще се проведе след приключване на ХХХІ Олимпийски игри в 

Рио де Жанейро, но не по-късно от края на 2016 г. 

(2) Без да се засягат разпоредбите на ал.3 от този параграф и на чл.30, ал.1, изр.2 

от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чрез дерогация на чл.29, ал.1 и 

чл.31, ал.1 от този Устав до провеждането на Първото Отчетно-изборно заседание на 

Общото събрание Федерацията ще бъде управлявана от заварените към момента на 

приемането на този Устав (вписани в съда по регистрацията на Федерацията) председа-

тел и Управителен съвет. 

(3) (Попр. І. ИЗ на ОС, 13.05.2016 г.) В случай, че до провеждането на Първото 

Отчетно-изборно заседание на Общото събрание редовно или извънредно заседание на 

Общото събрание извърши промени в състава на Управителния съвет или избере нов 

председател и/или нов Управителен съвет, без да се засяга разпоредбата на чл.31, ал.9, 

новоизбраните ще довършат мандата в съответствие с изложеното в ал.1 на настоящия 

параграф. 

 

§9. Разпоредбата на чл.31, ал.3, изречение 2 не с прилага при избора на нови 

членове на Управителния съвет, който ще бъде извършен на същото заседание на Об-

щото събрание, на което е приет настоящия Устав. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

КЪМ РЕШЕНИЕ №1 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА, ПРИЕТО 

ОТ V. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА БФФ НА 12 ФЕВРУАРИ 2019 г. 

 §12. В срок до 31 март 2019 г. Управителният съвет приема измененията във 

вътрешните правилници на Федерацията, които са необходими за привеждането на 

правилниците в съответствие с новоприетия Закон за физическото възпитание и спорта 

(обн. ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г., в сила от 20.01.2019 г.) и с подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

Българската федерация по фехтовка е основана на Учредително събрание, 

проведено на 21 юни 1991 г. в гр. София. 

Този Устав е приет на І. Редовно заседание на Общото събрание, проведено 

на 23 януари 2014 г. в гр. София. 

Уставът е поправен и изменен на І. Извънредно заседание на Общото съб-

рание, проведено на 13 май 2016 г. в гр. София. 

Уставът е изменен и допълнен на V. Редовно заседание на Общото събрание, 

проведено на 12 февруари 2019 г. в гр. София. 

 

Председател на Българската федерация по фехтовка: 

Величка Христева 

 

Председател на V. Редовно заседание на ОС на БФФ: 

         Ивайло Воденов 


