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У С Т А В 
НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ” 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ: 

Чл.1. БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ (БФА) е Сдружение с 
нестопанска цел за дейност в обществена полза. БФА е създадена за 

обединяване на физическия и интелектуалния потенциал на сдружителите, 
за развитие на науката, техниката и физическата култура. 

Чл.2. Сдружение БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ е 
юридическо лице със седалище гр. София, бул. „Васил Левски” № 75. 

Чл.3. Сдружението притежава собствен печат, емблема, сайт, значка, 
почетен знак, диплом, медал и членска карта. То има отделна банкова сметка 

и съставя самостоятелен годишен баланс. 

1. Официалния сайт на Сдружението е www.bfavio.com . 

Чл.4. Сдружение БФА членува в Международната федерация по аеронавтика 

(FAI), чрез БНАК (Български Национален Аероспорт Контрол) или 
самостоятелно, като асоцииран член. 

 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ: 

Чл.5 Сдружението е доброволно, независимо и необвързано с политически 
характер и цели. Целите са идеални (нестопански). То осъществява 

нестопанска дейност, съгласно българското законодателство, в 

сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации и 
институции, обединяващо усилията им за създаване на условия за 

здравословен живот и разгръщане на талантите на децата, и младите хора. 

Чл.6. Целта на Сдружението е да създава интерес към авиомоделизма и 

ракетомоделизма, като спорт и полезно занимание, особено сред 
подрастващите, да развива техническите умения и стимулира творчеството 

сред своите членове, да организира състезания – вътрешни и международни 
и да съдейства за участието на представителни национални отбори в 

международни състезания. 

Чл.7.1. За постигане на целите си Сдружението организира обучение на 

своите членове, организира състезания в страната, взема участие в 
състезания в страната и чужбина, както и сътрудничи със сродни 

организации. Членовете на Сдружението активно работят за постигане на 
целите. 

Чл.7.2. За постигане на целите си Сдружението може да влиза в 

сътрудничество или договорни отношения с местни и чуждестранни 
юридически лица, както и с държавни институции или други юридически 

лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с тях за осъществяване на 
съвместна дейност. 

http://www.bfavio.com/
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ВИД НА ДЕЙНОСТ: 

Чл.8. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на 
дейност в обществена полза, в областта на авиомоделните спортове. 

Чл.9. Самоопределянето по предходния член подлежи на вписване в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във Софийски Градски 

Съд и Централния регистър към Министерството на правосъдието. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: 

Чл.10. Предметът на дейност на Сдружението е: 

1. Осигуряване на възможност за изява на своите членове в състезания по 
авиомоделизъм и ракетомоделизъм в страната и в чужбина, провеждане на 

курсове, семинари, тренировъчни сборове и други изяви, свързани с 
авиомоделния и ракетомоделния спорт. 

2. Обучаване, организиране и утвърждаване на съдийския апарат по 
авиомоделизъм и ракетомоделизъм. 

3. Популяризиране на спортните постижения и прояви по авиомоделизъм и 

ракетомоделизъм в средствата за масово осведомяване и собствени печатни 
и други медийни материали. 

4. Осъществяване на необходимите контакти с държавните институции и 
Националния Аероклуб на Република България. 

5. Създаване на навици в младите за лична и обществена дисциплина, 
уважение към по-възрастните, твърда воля, висок морал, чувство за 

родолюбие и дълг към Родината. 

6. Разработване на ефективни програми за реконструкция и модернизация на 

материално-техническата база. 

7. Съдействие на институциите занимаващи се с авиация. 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ: 

Чл.11. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за 
постигане на целите на Сдружението.  

1. Сдружението може да извършва следната стопанска дейност: обучение, 

разработка на технологии и конструкции, услуги, изработка и продажба 
на модели и пакетирани модели, изработка на модели и рекламни 

материали с цел продажба, консултации, реклама, организиране на 
спортни събития, отдаване под наем и аренда на имущество, продажба 

на билети за спортни събития и изложби, издаване на книги и чертежи. 

Чл.12. Извършването на допълнителната стопанска дейност по предходния 

член, се регулира и подчинява на условията и законите, които я регулират. 

1. Сдружението няма да разпределя печалба. 
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ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

Чл.13. Членове на Сдружение БФА могат да бъдат само юридически лица - 
сдружения с нестопанска цел спортни клубове, обединени спортни 

клубове, които приемат Устава и работят за осъществяване на целите на 
Сдружението. 

Чл.14. Членството във Сдружението може да бъде само колективно. 
Колективните членове могат да бъдат юридически лица – сдружения с 

нестопанска цел спортни клубове, обединени спортни клубове. 
Колективните членове се представят в Общото събрание от упълномощен 

представител – делегат, с право на един глас. 

Чл.15. Членството в Сдружение БФА става чрез подаване на писмено 

заявление до Управителния съвет, който одобрява или отхвърля мотивирано 
предложението. 

Чл.16. Заявленията за членство се разглеждат в едномесечен срок. Приетите 
клубове се считат за членове от датата на решението на Управителния съвет. 

Чл.17. Правата и задълженията на членовете са: 

1. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ: 

(1.) Членуването в Сдружението е доброволно. 

(2.) Всеки член има право да участвува в управлението на Сдружението за 
което трябва да бъде избран. 

(3.) Всеки член има право да бъде информиран за дейността на 
Сдружението. 

(4.) Всеки член има право да се ползува от имуществото на Сдружението и от 
резултатите от дейността му. 

(5.) Всеки член има право да напуска доброволно Сдружението. 

(6.) Всеки член има право да притежава Устава, членска карта и значка на 

Сдружението. 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ: 

(1.) Членовете са длъжни да работят за изпълнението на целите на 
Сдружението. 

(2.) Да спазват устава на Сдружението и решенията на Общото събрание. 

(3.) Да плащат редовно членски внос. 

(4.) Да полагат необходимите грижи за имуществото на Сдружението. 

(5.) Да не допускат нищо, със своето действие или бездействие, което би 
могло да навреди на авторитета, целите и интересите на Сдружението. 

3. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО: 

Чл.18. 1.Членството се прекратява: 

(1.) С едностранно волеизявление до Сдружението. 
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(2.) С изключването. 

(3.) С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел. 

(4.) При отпадане. 

2. Всеки член на сдружението може да го напусне доброволно, като 
предизвести най-малко два месеца предварително Управителния съвет. 

Предизвестието трябва да е писмено. Напускащият член е длъжен да 
изпълни финансовите си задължения към Сдружението до срока на 

освобождаването му. 

3. Член на Сдружението може да бъде изключен от Общото събрание с 

мотивирано писмено предложение от Управителния съвет при поведение, 
което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО: 

Чл.19. Органи на управление на Сдружението са Общото събрание, 
Управителен съвет, Председател на УС и Контролен съвет. 

Чл.20. Върховен орган на управление на Сдружението е Общото събрание. 

Общото събрание се състои от делегати на колективните членове и членовете 
на Управителния съвет. 

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 

Чл.21. 1. Общото събрание: 

(1.) Изменя и допълва устава. 

(2.) Приема други вътрешни актове. 

(3.) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Контролния 
съвет и Председателя. 

(4.) Приема и изключва членове. Общото Събрание може да упълномощи 
Управителния съвет да приема и изключва членове на Сдружението. 

(5.) Взема решения за участие в други организации. 

(6.) Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението. 

(7.) Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението. 

(8.) Приема бюджета на Сдружението. 

(9.) Взема решение относно размера на членския внос  

(10.) Приема отчета за дейността на Управителния съвет. 

(11.) Отменя решенията на други органи на Сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на Сдружението. 

2. Правата по ал. 1 т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други 
органи на сдружението. Правата по ал.1 точка 4 могат да се възлагат на 

Управителния съвет на Сдружението. 
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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. 

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 негов орган, направено в едномесечен срок от 
узаконяването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

6. Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрация на 

Сдружението от всеки член на Сдружението или негов орган или от 
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 

година от датата на вземане на решението. 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: 

Чл.22. 1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на (1/3) една трета от членовете на сдружението, 
в населеното място, където се намира седалището на Сдружението. Ако в 

последния случай Управителния съвет в едномесечен 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. Свикването на ОС става ежегодно, до края на 

месец март на текущата година. 

2. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до всички 

членове най-малко един месец преди неговото провеждане. Писмената 
покана трябва да съдържа деня, часа и мястото на заседанието, неговият 

дневен ред и по чия инициатива то се свиква.  

3. Поканата се публикува в сайта на Сдружението и изпраща се писмено до 

всички членове на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден  

КВОРУМ: 

Чл.23. Общото събрание е законно ако присъствуват повече от половината 

от всичките му 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. 

ГЛАСУВАНЕ: 

Чл.24.1. Всеки член на общото събрание има право на един глас, който е 

равен на другия. 

2. Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, 
отнасящи се до: 

(1.) Него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия – без ограничения, 
по съребрена линия – до четвърта степен, или сватство – до втора степен, 

включително. 
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(2.) Юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: 

Чл.25. 1. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинството от 
присъствуващите. 

2. Решенията по Чл.21.1 точки 1 и 6 се взимат с мнозинство от 2/3 (две 
трети) от присъствуващите. 

3. По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не може да се 
вземат решения. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

Чл.26.1. Управителният съвет на сдружението се състои от 7 лица, 

членуващи в клубове на Сдружението. Членовете на управителния съвет се 
избират за срок от 5 години. 

2. Управителния съвет избира от своя състав заместник председател и 
секретар. 

3. По решение на Общото събрание функциите на Управителния съвет могат 

да се изпълняват и от едно лице – управител. 

4. Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за 

работата си като негови членове.  

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 

Чл.27. Управителният съвет: 

(1) Представлява Сдружението, като определя обема на представителната 

власт на отделните негови членове. 

(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

(3) Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията 
на Устава. 

(4) Подготвя и внася,а в Общото събрание проект за бюджет. 

(5) Подготвя и внася, в общото събрание отчет за дейността на Сдружението. 

(6) Определя реда и организира дейността на Сдружението, и носи 
отговорност за това. 

(7) Взема решения по всички въпроси, които по закон не спадат в правата на 

друг орган. 

(8) Изпълнява задълженията, предвидени в настоящия устав. 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 

Чл.28.1. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния 

съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не 
свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 
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заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на 

Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет 
негов член. 

2. Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието му 
присъствуват повече от половината от членовете му. 

3. Присъствуващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга 
връзка, гарантираща установяване на личността му и позволяваща участието 

му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се 
удостоверява в протокола от председателсвуващия заседанието. 

4. Решенията се взимат с мнозинство от присъствуващите, а решенията по 
чл. 27 т. 3 и т. 6 - с мнозинство от всички членове. 

5. Управителният съвет може да вземе решение без да бъде провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки 

и възражения от всички членове на УС. 

Чл.29. Контролният съвет на Сдружението е с пет годишен мандат, съвпадащ 

с този на Управителния съвет и се състои от трима членове, избрани от 

Общото събрание. 

Чл.30. Контролният съвет следи за изпълнението на решенията на Общото 

събрание, стопанисването на имуществото на Сдружението и 
законосъобразността и целесъобразността на изразходването на бюджета. 

Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.  

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС: 

Чл.31. Председателят на УС: 

(1) Представлява Сдружението пред всички трети лица. 

(2) Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Управителния 

съвет.  

(3) Сключва всички видове договори, по които страна е Сдружението. 

ИМУЩЕСТВО: 

Чл.32. Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, 

права на ползуване, ноу-хау и всички други права, които законът допуска да 

бъдат притежавени от юридическите лица. 

Чл.33. Издръжката на Сдружението се образува от: 

(1) членски внос, 

(2) спонсори, дарения и помощи, 

(3) други. 

Чл.34. Вида и размера на членския внос, начина и периодичността на 

плащането му, както и вида на клубните карти, начина на получаването и 
ползуването се решават от Общото събрание на Сдружението. 
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Чл.36. Имуществото на Сдружението се управлява от ръководните му 

органи, съгласно устава и законите на страната. 

Чл.37. Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки. 

Чл.38. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишния 
бюджет, изготвен от Управетелния съвет и приет от Общото събрание. 

Чл.39. По решение на Общото събрание, Сдружението може да предоставя 
своето имущество за ползуване от други физически или юридически лица, но 

не в ущърб на авио и ракетомоделизма. 

 

СРОК, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

Чл.40. Сдружението няма краен срок за съществуване.  

Чл.41. Сдружението се вписва в Централния регистър при Министерството на 
правосъдието. Вписването и заличаването на Сдружението се извършва 

съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.42. Сдружението може да се прекрати само по решение на Общото 

събрание или на съдебните власти в предвидените от закона случаи. 

Чл.43. При прекратяване по решение на Общото събрание се пристъпва към 
ликвидация на имуществото. Доброволната ликвидация на Сдружението 

може да се реши на свикано за тази цел Общо събрание на Сдружението, 
само при мнозинство от 2/3 от дадените действителни гласове. Общото 

събрание назначава и ликвидатор. 

Чл.44. При ликвидация имуществото на Сдружението, останало след 

удовлетворяване на кредиторите, се предоставя след решение на съда, на 
юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на 

общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. При 
липса на такова, имуществото се предава на общината в която е седалището 

на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за 
извършване на дейност, възможно най-близка до целите на Сдружението. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

ПАРАГРАФ ЕДИНСТВЕН: Този Устав е приет от Общото събрание на 

Сдружение Българска федерация по авиомоделизъм на 28.11.2015 год., във 
връзка с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

подлежи на заверка от Председателя на УС и е подпечатан с печата на 
Сдружението. 


