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СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

 

 “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТБОЛ НА МАСА” 

 

           

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Сдружението е спортна организация, юридическо лице с нестопанска цел, което 

осъществява дейността си в обществена полза за развитие, популяризиране и практикуване 

на футбол на маса, учреденo съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

Чл.2. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.             

  Чл.3.(1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

ФУТБОЛ НА МАСА”, което се изписва съкратено – “БФФМ” и на английски по следния 

начин: “BULGARIAN TABLE SOCCER FEDERATION”   

/”BTSF”/.   

(2) Седалището на Сдружението е: гр. София, СО – Витоша (изм. с Р. на УС на 

17.05.2017г.) 

 (3) Адресът на управление е: ж.к. Манастирски ливади, ул.Иван Сусанин 70 бл.Б 

ап.7 (изм. с Р. на УС на 17.05.2017г.) 

 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 4. Сдружението се определя по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза . 

 

 

ІII. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ 

 

Цели 

 

Чл..5. Целите на сдружението са: 

5.1 Да съдейства за развитието, практикуването и администрирането на   футбола на 

маса чрез обединяване на всички клубове, включващи в дейността си футбол на маса и да ги 

представлява на национално ниво пред държавата и международните спортни организации.  

5.2 Да съдейства за развитието и популяризирането на футбол на маса в Република 

Българя като спорт посредством издаването на литература, разпространяване на 

информация, осъществяване на обучение и оказване на помощ на желаещи в областта на 

учебно-тренировъчния процес, подбор и подготовка на съдии, както и популяризирането на 

европейския и световния опит. 

5.3 Да организира и провежда състезания, да сформира национални  отбори и 

обезпечава подготовката и участието им в представителни състезания. 

5.4 Да координира и подпомага клубовете по футбол на маса в Република България,  

5.5 Да установява и осъществява взаимодействие с други международни организации 

със сходни цели и дейност.   



 

Средства за постигане на целите 

 

Чл. 6. За постигане на горепосочените цели сдружението ще: 

            6.1 Организира и осъществява различни форми на обучение и тренировка на 

клубовете по футбол на маса.  

           6.2 Организира администрирането на спортни съоръжения и ще извършва спортни 

услуги и реклама. 

           6.3 Регламентира, организира и провежда републикански първенства по футбол на 

маса и международни състезания и турнири, ще селекционира национални отбори и ще 

обезпечава подготовката и участието им в международни състезания. 

            6.4 Ще развива футбола на маса сред младежи и възрастни, инвалиди и представители 

на малцинствени групи посредством организиране на състезания и благотворителни изяви. 

6.5 Ще удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели. 

 

Предмет на дейност 

 

 Чл.7. За постигане на своите цели сдружението : 

7.1 Установява контакти с чуждестранни клубове, сдружения и организации, развиващи 

дейност в областта на футбола на маса; 

7.2 Организира спортни прояви и състезания по футбол на маса, както и работни 

срещи, курсове, семинари, конференции; 

7.3 Участва чрез свои представители в национални и международни състезания и 

турнири; 

7.4 Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната 

дейност приходите, от която се използват за постигане на целите на сдружението, като 

извършването на стопанска дейност се подчинява на условията на реда, определени със 

законите, регулиращи съответния тип стопанска дейност; 

7.5 Поддържа членство в Международната Федерация по Футбол на маса, като 

осигурява заплащането на съответния членски внос. 

 

Членство 

 

Право на членство 

Чл.8(1) Членове на федерацията могат да бъдат спортни клубове-юридически лица, 

които развиват футбола на маса.  

(2) По изключение за членове на федерацията могат да бъдат избирани физически 

лица със значителен принос в развитието на футбола на маса. 

 Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно.   

 (2) Член на сдружението може да бъде всеки клуб, който отговаря на изискванията на 

чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта.  

  

 

 

Придобиване на членство 

 Чл.10 (1) Приемането на нови членове става на основание писмена молба до 

Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на 

настоящия Устав. Заедно с молбата кандидатите за членове – юридически лица представят 

преписи от документите си за регистрация и решение на управителните си органи за 

членство в сдружението. 



 (2) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на Общото събрание след 

постъпването й в Управителния съвет. Членството се придобива от датата на решението на 

Общото събрание. 

 (3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

  

Права и задължения на членовете: 

 Чл. 11.  Всеки член на сдружението има право: 

 1. да участвува в управлението на сдружението ; 

 2. да участва в избора на ръководните органи на сдружението; 

 3. да бъде избиран в неговите органи на управление; 

 4. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление, 

по ред определен с решение на Управителния съвет ; 

 5. да бъде информиран за дейността на сдружението; 

 6. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му. 

 Чл. 12.  Всеки член на сдружението е длъжен: 

 1.  да внася редовно членския си внос; 

 2. да спазва Устава на сдружението и решенията на Общото събрание и Управителния 

съвет, както и да работи за постигане на  целите на сдружението; 

 3.  да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия 

обществен авторитет. 

 Чл. 13. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиго чрез 

упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа. 

  

Прекратяване на членство 

 Чл. 14.  (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до сдружението; 

2. при неплащане на членския внос за определен с вътрешен акт период; 

3. с изключване по предложение на Управителния съвет и с решение на Общото 

събрание ; 

 4.  с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението; 

 5.  при отпадане. 

 (2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член 

или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов 

отчет от общото събрание.   

 (3) Решението за изключване се прави от Управителния съвет на Сдружението при 

наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

 (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос 

и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет 

по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. 

 

 

Имущество 

 

 Чл.14 (1) Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими 

имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в 

дружества; ценни книжа; вземания и други активи.  

(2) Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който решава 

условията и начините на разпореждане с него съобразно Устава и решенията на Общото 

събрание.  



          Чл.15 (1) Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски 

внос, дарения, завещания и всички останали придобивни способи, допустими от закона.  

(2) Първоначалният размер на встъпителните вноски и членския внос за първата 

календарна година и срока за тяхното внасяне се определят с решение на Учредителното 

събрание. 

(3) Размерът на членския внос, дължим от членовете на Сдружението, начинът и 

сроковете на внасянето му се определят от Общото събрание и подлежат на актуализиране 

по негова преценка. 

  

Органи за управление 

 

       Чл. 16. Органи на управление на сдружението са: 

 Общо събрание; 

 Управителен  съвет; 

 

Контролен орган 

 

Чл.17. Контролен орган на сдружението е Контролен съвет; 

 

Общо събрание 

 

Чл. 18. (1)  Общото събрание е върховен орган на сдружението. 

            (2) Общото събрание се състои от всички членове чрез избрани съобразно уставите им 

техни представители.  

  

Чл.19. (1) Общото събрание: 

 1. приема, изменя и допълва устава; 

 2. приема други вътрешни актове; 

  3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и неговия   председател; 

 4. избира за срок от 3 /три/ години Контролен съвет; 

 5. приема и изключва членове; 

 6. взема решение за участие в  други организации; 

 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на федерацията; 

 8. приема основните насоки и програма за дейността на федерацията; 

 9. приема бюджета на сдружението ; 

           10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

           11. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

           12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

           13. изслушва и обсъжда доклади и съобщения; 

           14. избира представители в международни организации; 

           15. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително и тази в обща полза; 

16. взема и други решения предвидени в устава. 

  

 (2) Правата по ал.1, т.1, 3, 9, 11,12 не могат да се възлагат или делегират на други 

органи на сдружението. 

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с Устава. 



  

Чл. 20. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. 

 

            Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет. 

   (2) Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на 

сдружението  

 (3) Ако в последния случай, Управителния съвет не отправи писмена покана за 

свикване на Общо събрание в месечен срок, Общото събрание се свиква от съда по 

седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено 

от тях лице 

 

            Чл. 22 Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа 

дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива 

то се свиква. Поканата за ОС се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се 

намира управлението на сдружението и се изпраща на членовете на ОС на адрес, посочен от 

тях, по пощата препоръчано. Членовете на ОС могат да бъдат уведомени за датата на ОС и 

по друг начин, удостоверяващ тяхното уведомяване за датата на общото събрание и 

запознаване с дневния ред. 

 Чл. 23. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и 

при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Чл. 24.(1) Всеки представител на член има право на един глас в Общото събрание 

            (2) Всеки представител на член гласува лично, като се допуска гласуване с 

пълномощие. 

            

Чл.25 (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите и с явно гласуване. 

            (2) Решенията за изменение и допълнение на устава, за преобразуване и прекратяване 

на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 

Управителен съвет 

 

Чл. 26 (1) Управителният съвет на сдружението се състои от трима члена. 

 (2) Управителният съвет избира от своя състав председател. 

            (3) Управителният съвет на сдружението: 

 осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;  

 управлява работите на федерацията съгласно този устав, решенията на общото 

събрание и закона, определя реда и организира извършването на дейността на 

сдружението; 

 

 разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на 

устава; 

 подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

 подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

 приема правилници за дейността на сдружението 

 определя адреса на сдружението.  

 разглежда заявления и жалби. 

 утвърждава спонсори на сдружението. 

 утвърждава съставите на представителните отбори. 

 утвърждава международния и републикански спортен календар на федерацията. 



 взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в 

правата на друг орган. 

  

    

 Чл.27. (1) Членовете на управителния съвет  се избират от общото събрание за срок от 

три години с явно гласуване. 

  

 Чл.28. (1). Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство освен в 

случаите, за които законът изисква квалифицирано мнозинство.  

       (2) Всеки член на Управителния съвет, включително и неговия председател има 

право на един глас. 

(3) За своята дейност, управителният съвет се отчита пред Общото събрание най-

малко веднъж годишно. 

(4) За постъпила жалба срещу член на управителния съвет кворума за взимане на 

решение се състои от контролния съвет, заедно с управителния съвет без да има право на 

глас човекът срещу когото е жалбата. 

 

 Чл.29. До избирането на нов управителен съвет, старият управителен съвет 

продължава да изпълнява своите функции. 

 

Чл. 30. Управителния 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. 

 

 

Контролен съвет 

 

  Чл.31. (1)Контролният съвет на Сдружението се избира в състав от 2 /двама/ души.  

 (2) Той има следните функции: 

 

 следи за своевременното разглеждане на жалбите и писмата постъпили в     Българската 

федерация по футбол на маса. 

 проверява състоянието и изпълнението на Бюджета, изразходването на паричните и 

материални средства, стопанисването на материалната база. 

 контролира и съдейства за редовното събиране на членския внос. 

 най-малко веднъж в годината извършва ревизия на цялостната дейност на федерацията. 

 контролният съвет има право на цялостна информация за дейността на УС и щатните 

служители на федерацията, ако има такива. 

 

 

Прекратяване 

 

Чл. 32. (1) Сдружението се прекратява по решение на общото събрание. При 

прекратяването се извършва ликвидация. 

 (2) 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 не е определена 

такава в устава или учредителния акт. 

 (3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.2, 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. 

 

Представителство 

 

Чл.33.Сдружението се представлява от председателя и заместник председателя на 

управителния съвет, заедно и поотделно.  

 

 

Приложим закон 

 

Чл. 34. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Уставът е приет на Учредителното събрание на представители на сдружението, 

проведено на 20.03.2006 година и е изменен от ОС, проведено на 22.03.2011 г. и 30.10.2014 г. 

 

София, 15.09.2015 год. 

 

   1.ЗА „КЛУБ МЛ ЕЙНДЖЪЛС”: 

    Радослав Кирилов Иванов................................ 

 

   2. ЗА „КЛУБ ПРОКСИ” : 

   Георги Любомиров Николов............................ 

 

   3. ЗА „КЛУБ СТОРМ РАЙДЪРС” 

   Антон Кръстев Божиков.................................... 

 

   4. ЗА „Д Блек Кнайтс": 

   Иван Павлов Петров...................................... 

 

   5. ЗА "Джа-Ра" 

   Иван Живков Ефтимов...................................... 

 

   6. ЗА “КЛУБ ДЖАГОАРС” 

   Екатерина Владимирова Атанасова-Кондова...................................  

 

                         7. ЗА  "КЛУБ НИНДЖА ГЛАРУСИ": 

   Красимир Жеков Димитров................................................ 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 


