Българска федерация по спелеология

Адрес: бул. Васил Левски, 75, 1040 София; www.speleo-bg.org, е-mail: bfs@abv.bg

УСТАВ
на Българската федерация по спелеология
Глава първа
СТАТУТ, ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
Чл. 1. (1) Образуваното сдружение с нестопанска цел е с наименование “Българската
федерация по спелеология“ (БФСп) и се изписва на български език. Посочва се във
всички печатни, рекламни и други материали.
Наименованието на Сдружението може да се изписва на английски език по следният
начин “Bulgarian Federation of Speleology”.
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в
обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и този Устав.
(2) БФСп е спортна организация по смисъла на Закона за физическото
възпитание и спорта.
Чл. 2. Сдружението е със седалище в гр. София, бул. ”В. Левски” № 75, ОБНС ”Средец”
и се учредява за неопределен срок.
Чл. 3. Сдружението е доброволна, извънпартийна и независима организация, която ще
се ръководи от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и
демокрацията, от морала и етиката на членовете си и е продължител и приемник на
традициите и идеите на Българското пещерно дружество, създадено през 1929 г., на
Комитета за пещерен туризъм, РКПДПТ и БФПД при БТС.
Глава втора
ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. (1) Сдружението има за цел да развива, насърчава и популяризира дейността по
изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на
пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина, естествените и
антропогенни пещери и пропасти и карстовите райони; спасяване в пещери и пропасти,
както и обучение на кадри.
(2) За постигане на целите Сдружението ще използва специфичните средства за
изучаване, познаване и разкриване на пещерите, ще координира действията между
членовете и обществото, ще използва научно-техническите открития и постижения.
Чл. 5. Предмет на дейност на Сдружението е:
А) организиране на членовете за изучаване техниките за постигане на целите;
Б) подпомагане и насърчаване на членовете при извършването на спортна и научно –
изследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална
основа;
В) задоволяване и защитаване на специфичните потребности и интереси на своите
членове и насърчава творческата им активност и инициатива;

Г) обучаване на начинаещи, инструктори и кадри за други специализирани дейности в
областта на спелеологията и осигуряване условия за повишаване на квалификацията им;
Д) изготвяне и изпълняване на програми за развитието на спелеологията и проучването
на пещери и пропасти в страната и чужбина;
Е) осъществяване на международен обмен и дейност за сътрудничество със сродни
организации от страната и чужбина и членуване в Международния спелеоложки съюз;
Ж) обезпечаване на пещерното спасяване.
Глава трета
ИМУЩЕСТВО
Чл. 6. (1) Имуществото на Сдружението се образува чрез приходи от:
А) членски внос;
Б) целеви вноски;
В) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
Г) реклама, лицензи и други дейности, не забранени от законите.
(2) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 7. Имуществото на Сдружението се състои от:
 движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги;
 дялово участие в местни и задгранични дружества;
 право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други.
Чл. 8. Разпореждане с имуществото се извършва от Управителния съвет по решение на
Общото събрание за осъществяване предмета на дейност и за постигане целите на
Сдружението в съответствие със ЗЮЛНЦ.
Чл. 9. Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението се покриват от
неговите приходи.
Чл. 10. Част от приходите могат да се отнасят в основен фонд на Сдружението.
Чл. 11. Финансовата година е календарната година.
Глава четвърта
ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 12. Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл. 13. Членовете на сдружението запазват юридическата си и икономическа
самостоятелност.
Чл. 14. (1) В сдружението могат да членуват колективни членове – юридически лица,
които участват в органите на Сдружението чрез редовно избрани представители.
(2) Сдружението може да излъчва почетни членове, които са известни
пещерняци и деятели, имащи съществени заслуги към спелеологията.
Чл. 15. Почетните членове не дължат членски внос и участват в ОС без право на глас.
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Чл. 16. Колективни членове са клубове, дружества и други юридически лица, причастни
към целите на Сдружението, които приемат Устава му и участват в ОС, чрез редовно
избрани делегати.
Чл. 17. (1) Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до
Управителния съвет. Към молбата се прилагат копия от решението за регистрация, копие
от протокол на ОС или УС на кандидата, от което е видно заявено съгласие, приемане на
устава и актуален списък на членовете на кандидата.
(2) Решението за одобряване за приемане на нови членове се взема от
Управителния съвет с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, на първото му
заседание след подаване на заявлението или предложението.
(3) Управителният съвет има право да откаже приемането на нов клуб, ако
същият не отговаря на правилата и изискванията на този Устав, приетите правилници и
наредби, българското законодателство, както и ако негови действащи членове уронват
авторитета и доброто име на БФСп.
(4) Приетите от Управителния съвет членове се утвърждават от следващото
Общото събрание на Федерацията.
(5) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право:
1. да гласува, да избира и да бъде избран в ръководството на Сдружението;
2. да получава информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни,
съдържащи се в Главната картотека на българските пещери по ред, утвърден от
Управителния съвет на Сдружението;
3. да изисква разглеждане и съдействие от органите на Сдружението на въпроси,
свързани с дейността му;
4. да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;
5. да се ползва от резултатите на цялостната дейност на Сдружението;
6. да се ползва от екипировката и съоръженията на Сдружението, съобразно
вътрешните правила.
Чл. 19. (1) Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава и Правилника на Сдружението, както и решенията на нейните органи
на управление;
2. да прави имуществени вноски, когато това е решено от ОС;
3. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.
(2) Всеки член отговаря за задълженията на Сдружението до размера на
имуществените вноски, които е следвало да направи по решение на ОС.
(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
(4) Членските права са не прехвърлими.
Чл. 20. (1) Членуването в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено известие до Управителния съвет;
2. При прекратяване на юридическото лице на някое от основанията, предвидени в
регистрацията им;
3. Чрез изключване за нарушения на задълженията и при неизпълнение на решенията
на УС и ОС;
4. Чрез изключване за системно неучастие в организационната и експедиционна
дейност на БФСп за повече от две поредни години;
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5. Чрез изключване за извършване на действия, които уронват престижа и доброто име
на Федерацията или които противоречат на заложените цели;
6. При неплащане на членския внос до определената от Управителния съвет дата.
(2) При вземане на решението предложения за изключване член не гласува.
(3) Решението за изключване по ал. 1 се взима от УС, освен в други случаи,
предвидени в настоящият Устав или ЗЮЛНЦ. Решението се взима с мнозинство от
присъстващите, при явно гласуване. Това решение може да се обжалва пред ОС на БФСп.
Решението на УС се одобрява на следващото Общото събрание с мнозинство от
присъстващите.
(4) Платеният членски внос от напуснал или отпаднал член не се връща.
Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 21. Управлението на Сдружението се осъществява от:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
Чл. 22. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението, в който участват всички
членове чрез редовно избрани представители (делегати).
(2) Всеки член на Сдружението има право на един глас при вземане на
решенията. Един делегат може да представлява само един член на Сдружението.
(3) Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 1 (една) година от УС или
по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението.
(4) Свикването на ОС се извършва чрез покана, която съдържа дневен ред, дата,
час и място за провеждането на общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
(5) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на Федерацията и се публикува на уеб страницата на Федерацията (ако
има такава), най-малко един месец преди насрочения ден.
(6) Общото събрание може да се свика и без спазване на посочената процедура,
ако всички членове на Федерацията бъдат уведомени лично с писмена покана до всеки
член, най-малко един месец преди деня на събранието. За членовете, които сa
предоставили на Федерацията електронния си адрес, писмената форма се счита спазена
с изпращане на електронно съобщение най-малко един месец преди деня на
събранието.
(7) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове.
(8) Ако в определения час не са се явили необходимия брой делегати,
събранието се отлага с един час, на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят.
(9) Решения за изменяне и допълване на Устава, преобразуване, прекратяване
и/или сливане на Федерацията с друго юридическо лице се взимат с мнозинство 2/3 от
присъстващите. Всички останали решения на ОС се взимат с мнозинство от
присъстващите.
(10) На заседанията на Общото събрание се води протокол, съгласно
изискванията на закона. Протоколът отразява всички решения на Общото събрание.
Чл. 23. Правомощия на Общото събрание:
 Утвърждава Устава и бюджета и при нужда прави промени в тях.
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Определя броя на членовете на Управителния съвет.
Избира за срок от 5 години Управителния съвет, отзовава отделни техни членове,
когато не изпълняват задълженията си в съответствие с този Устав и законите на страната
и избира нови на тяхно място.
 Избира за срок от 5 години Председател на БФСп; отзовава го предсрочно, ако не
изпълнява своите задължения или е в трайна невъзможност да ги изпълнява в
съответствие с този Устав и със законите на страната. Председателят на БФСп е по право
председател на Управителния и съвет.
 Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението;
 Решава въпросите изключване на членовете и жалбите срещу решенията на УС.
 Взема решение за членуването на Сдружението в други организации, решава
въпросите, свързани с прекратяването и сливането на Сдружението.
 По въпроси, необявени в дневния ред ОС не може да взема решения.
 Решенията на ОС, взети в нарушение на закона и този устав са нищожни.



Чл. 24. (1) Управителният съвет се състои най - малко от пет члена, в това число и
Председателя, които се избират от ОС за срок от 5 години.
(2) Членове на Управителния съвет може да са само лица, членуващи в
колективен член на Сдружението.
(3) В състава на Управителния съвет не може да има по повече от един
представител на кой да е от отделните колективни членове на Сдружението.
(4) Когато поради настъпили обстоятелства, някой от членовете на
Управителния съвет престане да отговаря на условията по ал. 2 и ал. 3, Общото събрание
избира на негово място друго лице за времето до края на мандата му.
Чл. 25. Управителният съвет:
1. заседава най-малко един път на два месеца и се свиква от неговия председател, както
и по искане на 1/3 от членовете му, а при отказ, след едноседмичен срок, то може да се
свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.
2. заседанията му са редовни, ако присъстват 50% + 1 от членовете му. Присъстващо е и
лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването
на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.
3. взема решенията с обикновено мнозинство освен в случаите, за които Законът
предвижда друго.
4. всеки член на УС включително и неговия Председател, има право на 1 глас.
5. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на управителния съвет.
Чл. 26. Правомощия на Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението, организира и следи изпълнението на решенията на
Общото събрание на федерацията и се отчита пред него.
2. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението,
включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това.
3. Изготвя и приема правилници за дейността, планове и програми за постигане на
целите на Сдружението;
4. Изготвя Бюджета;
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5. Изготвя Правилник, в който определя и размера на членския внос; приема други
вътрешни актове, свързани с дейността в рамките на своята компетентност.
6. Разглежда молбите за приемане и напускане на членовете всички и решава
поставени въпроси
7. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с
имуществото на Сдружението;
8. Образува целеви парични фондове;
9. Учредява награди и символи на Сдружението и удостоява с тях.
10. Сключва договори и поема ангажименти в рамките на решенията на ОС.
11. Може да създава комисии като свои помощни органи, които не са юридически лица
и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от
Управителния съвет; определя наименованията, броя и състава на комисиите
12. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни
органи и организации и с частни лица.
13. Общото събрание може да предостави и други правомощия на УС.
14. Определя необходимостта от лица на трудови правоотношения, изготвя техните
трудови характеристики, определя тяхното възнаграждение от одобрен от ОС бюджет.
Чл. 27. (1) Председателят на БФСп се избира от ОС за срок от 5 години и е по право член
на УС
(2) Правомощия на Председателя:
1. Представлява БФСп пред държавни, административни, съдебни, областни, общински
и местни органи на управление, юридически и физически лица в страната и чужбина.
2. Организира и ръководи УС и прякото изпълнение на целите и задачите.
3. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната
компетентността на ОС и УС
4. Свиква и ръководи заседанията на УС
5. Сключва договорите с работещите в БФСп.
6. При нужда може да упълномощава други лица- членове на УС за извършване на
определени действия.
Глава шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 28. чл.27. Сдружението се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е учредено;
2. с решение на Върховния си орган;
3. с решение на Съда по регистрацията му, когато:
• не е учредено по законния ред;
• извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред и добрите
нрави;
• е обявено в несъстоятелност.
Чл. 29. (1) Решението на Съда по чл.27, т.1 и 3 се постановява по иск на всеки
заинтересова или на прокурора.
(2) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици
(3) В случаите по чл.28 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава
ликвидатор.
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Глава седма
КНИГИ
Чл. 30. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на УС и ОС.
Чл. 31. УС изготвя доклад, веднъж годишно, който се приема от ОС и който трябва да
съдържа данни относно:
• Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
• Размера на безвъзмездно получените средства или имущество и приходите от
другите дейности за набиране на средства;
• Данни за финансовия резултат.
Глава осма
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 32. Ликвидацията на Сдружението се осъществява при условията на закона след
решение на ОС като останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се
предоставя съобразно закона на друго ю.л. с подобна или близка дейност или на
общината.
Глава девета
КОНТРОЛ
Чл. 33. Сдружението е длъжно всяка година до 31. Май да представя информация за
дейността си пред Централния регистър.
Чл. 34. Министърът на правосъдието осъществява текущ контрол чрез правото си да
изисква текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.
Глава десета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 35. Българска федерация по спелеология има:
 Емблема и значка – кръгла, в средата прилеп с надпис БФСп;
 Знаме;
 Печатни издания;
 Почетни звания и знаци;
 Печат с описанието му;
 Правата по символите принадлежат на Българската федерация по спелеология.
Чл. 36. Заключителни разпоредби
 По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането
на този Устав, компетентно е Общото събрание на Федерацията, а между заседанията
му - Управителният съвет.
 Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружението от
22.04.1993 г. и вписан в СГС по решение от 15.02.1994 г. по Ф.Д. 27398 / 93 г. в парт. N
1177, том. XVIII, рег. стр. 128.
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Уставът е допълнен и изменен с решения на Общото Събрание на сдружението,
проведени на 29.09.2001 г., на 24.03.2007 г., 09.05.2009 г., 05.11.2011 г., 04.04.2015 г. и е
съобразен с изискванията на българското законодателство.
 Ал. 2, 3 и 4 на чл. 24 влизат в сила от момента на първото избиране на Управителен
съвет след приемането им на 09.05.2009 г. в настоящия Устав.
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