
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

СПОРТЕН КЛУБ „ШАРК“ 

 

Настоящият Устав урежда основните устройствени правила, организацията и 

дейността на „Спортен Клуб Шарк“ – гр.София като сдружение с нестопанска цел, както 

и правата, задълженията и отговорностите на неговите членове и органи на управление. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) „Спортен клуб Шарк“, наричан по-нататък в настоящият Устав 

СДРУЖЕНИЕТО, е независима, демократична и самоуправляваща се организация на 

съмишленици. 

(2) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, което възниква с вписването му в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд. 

(3) СДРУЖЕНИЕТО не се ограничава със срок или друго прекратително условие. 

Чл.2. (1) СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество. 

(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят лично за задълженията на клуба. 

Чл.3. (1)   За дейността на СДРУЖЕНИЕТО важат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и действащото в Република България 

законодателство, както и настоящия Устав и приетите въз основа на него решения на 

върховният орган на СДРУЖЕНИЕТО. 

(2) Сдружението е спортен клуб по смисъла на Закона за физическото възпитание и 

спорта. 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл.4. (1) Наименование на сдружението е „Спортен Клуб Шарк“, което може 

допълнително да се изписва на латиница „Sport club Shark”, Sofia, със седалище гр.София 

и с адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 004, ап. 22. 

(2) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО, седалището и адресът на управление, данните 

на регистрацията и БУЛСТАТ номера трябва да се посочват от кореспонденцията на 

„Спортен клуб Шарк“ – гр.София. 

Чл.5. (1) СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като сдружение с нестопанска цел, 

осъществяващо дейност в обществена полза. 



ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КЛУБА 

Чл.6. (1) Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са: 

1. Да съдейства за популяризирането на физическото възпитание и спорта и да подпомага 

развитието на спортните занимания на хората с увреждания с оглед подобряването на 

качеството им на живот, социална рехабилитация, интеграция и личностната им 

реализация; 

2. Да съдейства за утвърждаването на спортните занимания като важен фактор за 

здравословното физическо и интелектуално развитие на децата в детските градини, 

училищата и младите хора, включително и на хората с увреждания; 

3.  Да участва във водно-спасителната дейност като организира семинари, курсове и 

обучения; 

4. Да съдейства за развиване, популяризиране и по-голяма достъпност на водолазното 

гмуркане за децата и младежите, включително и на тези с увреждания; 

5. Да съдейства за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и 

социална компетентност на гражданското общество към проблемите на хората с 

увреждания; 

6. Да съдейства за изграждане на морална, духовна и физическа дисциплина на своите 

членове в обществото; 

7. Да спомага за развитието на двигателната култура на децата в детските градини, 

предучилищните групи и училищата; 

8. Да спомага развитието на контакти между членовете на сдружението и любителите на 

спорта, в името на приятелството и доброжелателността; 

9. Да съдейства за подобряване на функционалните възможности, физическото развитие 

и дееспособността на хората с увреждания; 

10. Други цели, определени със закон. 

 

ІV.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА КЛУБА 

Чл. 7. Средствата, с които СДРУЖЕНИЕТО ще постига основните си цели са: 

1. Приспособяване на предоставени спортни обекти и съоръжения към възможностите 

на лица с увреждания; 

2.  Организиране на тренировъчни  занимания по водно-спасяване  за деца, младежи, 

деца в риск и такива с увреждания; 



3. Провеждане на лечебно-възстановителни процедури за подобряване на физическото и 

психическото състояние, включително на лица с увреждания, чрез използуване на 

кинезитерапия, водолечение, физиотерапия, психотерапия и др.; 

4. Провеждане на открити водолазни уроци, курсове, презентации и летни академии;  

5. Провеждане на занимания по адаптирана физическа активност и спорт, за подобряване 

на функционалните възможности, физическото развитие и дееспособност на индивида, 

чрез използване на различни адаптирани спортни занимания – плувни спортове, футбол, 

танци и всички други адаптирани спортове включени в нормативните документи на 

Международният Параолимпийски Комитет и Международните спортни организации, 

касаещи хора  с увреждания; 

6. Оказване на съдействие за повишаване на професионалната квалификация на 

спортните кадри, занимаващи се в областта на адаптираната физическа активност и 

спорта за лицата с увреждания; 

7. Организиране подготовката и селекцията на отбори при състезания, форуми и други 

прояви; 

8. Организиране и провеждане на детски лагери, включително и за деца с увреждания и 

такива в неравностойно социално положение; 

9. Разработване и реализиране на проекти и програми за интегрирано обучение, 

съвместно с компетентните държавни структури в Р.България; 

10. Изготвяне и реализиране на стратегии, програми и проекти за социална, 

икономическа, културна и образователна интеграция и интегрирано обучение по 

адаптирана физическа активност и спорт на лица  с увреждания; 

11. Подпомагане и популяризиране на дейността, проблемите и потребностите на хората 

с увреждания, свъместно с медиите и средствата за масово осведомяване; 

12. Поддържане на регистър на членовете на СДРУЖЕНИЕТО, треньорите и лицата, 

занимаващи се с адаптирана физическа активност и спорт за лица с увреждания и 

предоставяне на информация, с право да издава удостоверения на заинтересованите 

лица; 

13. Изготвяне и утвърждаване на правила за професионална етика, в съответствие с 

международните стандарти в областта на адаптираната физическа активност и спорт за 

лица с увреждания; 

14. Участие в български и международни програми и проекти, български държавни 

фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции, 

свързани с целите на Сдружението; 

15. Осъществява всякакви помощни дейности за постигане целите на Сдружението, 

които не противоречат на националното законодателство. 



16. Извършване на стопанска дейност за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО. 

 

V. ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.8. (1) СДРУЖЕНИЕТО има следният предмет на дейност: 

1. Развиване и популяризиране на адаптираната физическа активност и спорт сред хората 

с увреждания; 

2. Развиване и полуляризиране на плуването, водното спасяване и водолазното гмуркане 

сред децата, младежите, в това число и тези с увреждания; 

3. Създаване на смесени отбори/от здрави и увредени лица/, с оглед по-добра интеграция 

и социална рехабилитация на хората със специални спортни потребности; 

(2) „Спортен клуб Шарк“ като сдружение с нестопанска цел ще извършва самостоятелно 

или в сдружение с други юридически и физически лица и допълнителна стопанска 

дейност, свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите за 

постигане на определените в този устав цели, и по-конкретно: 

- представителство и мениджмънт; 

- организиране и осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност; 

- организиране на трансфер на спортни състезатели в страната и в чужбина; 

- рекламна дейност; 

- издателска и печатна дейност; 

- организиране на курсове и семинари за обучение; 

- организиране и провеждане на благотворителни акции в подкрепа на обществено 

полезна дейност, която СДРУЖЕНИЕТО осъществява; 

- организиране на спортни, възстановителни и адаптивни лагери; 

 

VІ.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 9. Членство – основни принципи. 

(1) Членуването в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. 

(2) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат пълнолетни физически лица от страната 

и чужбина, които споделят целите на Клуба и приемат неговият Устав. 

(3) Допуска се членство на непълнолетни физически лица, но само със статут на 

„асоциирани членове“ и без право на глас при свикване и заседания на Общото събрание. 



Чл.10. (1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО се приемат след подаване на писмена молба 

до Управителния съвет. В тази молба се декларира съгласие с целите на Клуба, 

приемането на неговият Устав и заплащането на членски внос. 

(2) Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата 

в Общото събрание. 

(3) Приемът на нови членове се одобрява от Общото събрание. 

Чл.11. Права и задължения на членовете 

(1) Всеки член има право: 

1. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО; 

3. Да се възползва от социалните придобивки, осигурени от СДРУЖЕНИЕТО; 

4. Да осъществява контрол върху работата на СДРУЖЕНИЕТО и органите на 

управление; 

5. Да бъде информиран за дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 

(2) Всеки член е длъжен: 

1. Да внася редовно членския си внос;  

2. Да спазва Устава на СДРУЖЕНИЕТО и да работи за постигане на неговите цели;  

3. Да работи за увеличаване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и издигане на неговия 

обществен авторитет;  

4. Да осигурява необходима информация, необходима за постигане целите на 

СДРУЖЕНИЕТО. 

 

Чл.12. Прекратяване на членството 

(1) Членството се прекратява: 

1. С едностранно волеизявление до СДРУЖЕНИЕТО за доброволно напускане; 

2. С изключване – при виновно поведение на отделния член, което прави по-нататъшното 

му членство несъвместимо с целите, задачите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 

Решението за изключване се взема от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО и може 

да се обжалва пред ОС в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година 

от датата на вземане на това решение; 

3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

4. При отпадане – поради системно неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

5. С прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО като юридическо лице с нестопанска цел. 



VІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО 

Чл.13. (1) Органи, които ръководят и администрират дейността на СДРУЖЕНИЕТО са 

Общото събрание, Управителния съвет и Председателят на СДРУЖЕНИЕТО. 

 (2) Към СДРУЖЕНИЕТО могат да се създават и постоянни или временни помощни 

органи, които да нямат управленски функции, като например: научно-изследователски 

институти, като постоянни помощни органи, временни комисии по подготвянето и 

осъществяването на конкретни проекти и др.  

(3) СДРУЖЕНИЕТО може да избере и технически секретар (помощник) и да му 

определи възнаграждение. 

 

VІІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, НАЧИН НА 

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 14. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО 

(2) Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. Членовете на 

сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, 

което да ги представлява на един или неограничен брой заседания на Общото събрание. 

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание. 

Преупълномощаване не се допуска. 

(3) Общото събрание има следните правомощия: 

1.  Да изменя и допълва Устава; 

2. Приема вътрешни правила за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

3. Избира и освобождава Управителния съвет и Председателят на СДРУЖЕНИЕТО;  

4. Приема и изключва членове; 

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и избира и освобождава техните 

Управители; 

6. Взема решение за участие в други организации; 

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 

8. Приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

10. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; 

11. Взема решения относно размера на членския внос; 



12. Взема решения относно отпускане на социални стипендии и спортни стипендии за 

талантливи деца; 

13. Отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на 

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

Чл. 15. (1) Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно. 

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния 

съвет. 

(3) Събранието се ръководи от Председателя на Управителния съвет или при негово 

отсъствие – от определен от Управителния съвет член на СДРУЖЕНИЕТО. 

Чл.16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или 

по искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. Ако в последния случай, 

Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на 

Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено 

искане на заинтересуваните лица или упълномощено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на 

Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 

управлението на СДРУЖЕНИЕТО, както и на началната Интернет страница на 

СДРУЖЕНИЕТО най-малко един месец преди насрочения ден. 

Чл.17. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от 

всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. 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.18. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи 

се до: 

1. Него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена 

линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 



2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

(3) Член може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз 

основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл.19. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове с право на глас, доколкото друго не е предвидено в този Устав 

и/или ЗЮЛНЦ. 

(2) За решенията по чл.14. /3/ – т.1, т.5 и т.7 се изисква мнозинство ⅔ от всички членове. 

(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в 

обявения в поканата дневен ред. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.20. (1) Управителният съвет е управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои 

най-малко от трима членове. 

(2)  Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до пет 

години. 

(3) Управителния съвет избира от своя състав Председател. 

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани. 

 

Чл.21. Управителният съвет: 

1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО като определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове; 

2. Организира и ръководи изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. Организира и ръководи изпълнението на плана и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; 

4. Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО; 

5. Изготвя предложения за изменения и допълнения на този Устав; 

6. Разработва планове за развитието и дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

7. Изготвя бюджета на сдружението и го предлага за приемане от Общото събрание; 

8. Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

9. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на 

настоящия Устав; 

10. Подготвя и внася в Общото събрание проект за отчет на дейността на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

11. Взема решение за извършване на ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО; 

12. Взема решения за създаване на временни помощни и консултативни органи; 



13. Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно Устава не 

попадат в правата на друг орган. 

Чл.22. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя 

или при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет негов член. 

(2) Заседания на Управителния съвет се провеждат поне четири пъти в годината. 

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено 

искане на ⅓ от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния 

съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните 

членове на Управителния съвет. 

 Чл.23. (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината от неговите членове. 

(2) 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 решения. Гласуването на този член се удостоверява в 

протокола от председателстващия заседанието. 

Чл.24. (1) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 21 – 

т.5, т.9 и т.11 – с мнозинство от всички членове. 

(2) 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. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл.25. Управителният съвет възлага управлението на СДРУЖЕНИЕТО на един от 

своите членове – Председател, който е Председател и на СДРУЖЕНИЕТО. При 

невъзможност да осъществи възложените му функции, дейността му се изпълнява от 

определен от Управителния съвет негов член. 

Чл.26. Председателят: 

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

2. Организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО, осъществява оперативното му 

ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 

3. Представлява СДРУЖЕНИЕТО; 

4. Уведомява членовете на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи 

дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 

5. Извършва и други функции, предвидени от законите в Република България. 



Чл.27. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими 

имоти на СДРУЖЕНИЕТО, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния 

съвет с нотариално заверено пълномощно. 

 

IХ. ИМУЩЕСТВО И ОТЧЕТНОСТ 

ИМУЩЕСТВО 

Чл.28. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от пари, вещи, вещни права, права 

на ползване, интелектуална собственост и други, необходими за дейността му, в 

съответствие с приложимото българското законодателство. 

Чл.29. (1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се формира от: 

1. Членски внос и/или имуществени вноски в размер, определен от Общото събрание; 

2. Дарения и средства от/на физически и/или юридически лица в полза на 

СДРУЖЕНИЕТО; 

3. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на СДРУЖЕНИЕТО; 

4. Други средства, получени в съответствие с действащото законодателство в Република 

България. 

(2) СДРУЖЕНИЕ може безвъзмездно да се разпорежда с имущество си за осъществяване 

дейността във връзка с постигане на своите цели по реда и начина, определени от този 

Устав и ЗЮЛНЦ. 

(3) Платеният членски внос и направените имуществени вноски от напуснал или 

отпаднал член не се връщат. 

Чл.30. СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на 

годината сдружението реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на 

целите му. 

ОТЧЕТНОСТ 

Чл.31. СДРУЖЕНИЕТО е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на 

Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния орган 

и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото 

съдържание. 

Чл.32. СДРУЖЕНИЕТО изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва 

да съдържа данни относно дейността, финансовото и имуществено състояние на 

сдружението. 



Чл.33. Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността на 

сдружението и приема решение за свикване на редовно Общо събрание. 

Чл.34. СДРУЖЕНИЕТО изготвя отчетна информация, съгласно разпоредбите на Закона 

за счетоводството, при спазване принципите за откритост, достоверност и 

своевременност. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.35. Спортен клуб „Шарк“ прекратява дейността при следните случаи : 

- По решение на ОС; 

- С решение на Софийски градски съд по регистрацията му; 

- В други, предвидени от закона случаи; 

Чл. 36. (1) След прекратяване на дейността се извършва ликвидация: 

(2) За ликвидатор на СДРУЖЕНИЕТО се назначава Управителния съвет или определено 

от ОД трето лице; 

(3) Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните 

разпоредби на Търговския закон, предвидени по отношение неплатежоспособността, 

съответно несъстоятелността. 

Чл.37. Разпределението на останалото след ликвидацията имущество на 

СДРУЖЕНИЕТО се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ ; 

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 38. За неуредени от настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбиите на Закона 

за юридическите лица с нестопанскка цел и останалото приложимо българско 

законодателство; 

Настоящият устав е приет на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, проведено на 

30.01.2020 г., в град София и е подписан от всички членове. 

 

 


