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УСТАВ 
 

НА  СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ" 
 
 
 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Член 1. 
(1). Сдружението е с наименование "Българска федерация по ориентиране" (БФО). 
(2). Сдружението "Българска федерация по ориентиране" (БФО) е доброволна, самоуправляваща се спортна 
организация, юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, за развитие, 
популяризиране и практикуване на спортните дисциплини ориентиране, ски-ориентиране, коло-ориентиране, 
ориентиране за хора в неравностойно положение и други, като правоприемник на целите, задачите и идеите на 
Българската федерация по ориентиране в системата на Българския туристически съюз. 
(3). Името на БФО в чужбина може да се изписва и като Bulgarian Orienteering Federation или съкратено BFO. 
 

Член 2. 
(1). (заличена) 
(2). Седалището на Сдружението е гр. София  
 

Член 3. 
Сдружението осъществява дейността си в сътрудничество с държавни и обществени институции и организации, 
фирми и други сдружения в рамките на Конституцията, законодателството, уставите на организациите, в които 
членува и настоящия Устав.      
 

Член 4. 
Сдружението и неговите структури могат да имат свое знаме, печат, значка, вимпел, знак и други. 
 

Член 5. 
Съществуването на сдружението не е ограничено със срок или други условия. 
 

 
II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: 

 
Член 6. 

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО: 
1. Спортните дисциплини, развивани в БФО, да спомагат за укрепване на здравето, усъвършенствуване на 
физическите и интелектуални възможности и обогатяване на нравствените и естетически качества на 
практикуващите ги. 
2. Развитие, популяризиране и подпомагане на дисциплините ориентиране, ски-ориентиране, коло-ориентиране,  
ориентиране за хора в неравностойно положение и други, като се повишава квалификацията и спортното 
майсторство на съдии, треньори, състезатели, деятели и други. 
3. Възпитание в дух на родолюбие, природолюбие, приятелство, взаимопомощ и създаване на трайни навици за 
общуване с природата. 
4. Свързване своята дейност със защита на природата и активно сътрудничество по проблемите на екологията. 
5. Издигане престижа на Република България при участие в международни дейности по ориентиране, ски-
ориентиране, коло-ориентиране,  ориентиране за хора в неравностойно положение и други. 
6. Представителство на спортните дисциплини ориентиране, ски-ориентиране, коло-ориентиране, ориентиране за 
хора в неравностойно положение и други свързани с тях в Международната федерация по ориентиране и други 
международни организации, както и активно участие в тяхната дейност. 
7. Осъществяване на девиза "Спортът - за един мирен свят!" 
 

Член 7. 
ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО: 
1. Организиране и подпомагане на многостранната и разнообразна дейност на членовете си за осъществяване на 
посочените цели. 
2. Участие, съвместно с държавните органи и обществени формирования, в изграждането и функционирането на 
националната система за развитие на спорта. 
3. Създаване и поддържане на специфична материална база. 
4. Подпомагане консултативно, научно-методично, финансово и по други начини своите членове. 
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III. ЧЛЕНСТВО 

 
Член 8. 

(1). Членове на Сдружението са спортни клубове или професионални спортни клубове, които приемат и спазват 
Устава и плащат минималния членски внос. 
(2). Нови членове се приемат от Управителния съвет (УС), след подаване на писмена молба. Молбата се разглежда  
на първото заседание на УС след постъпването й. 
(3). Отказът за приемането на нов член трябва да бъде мотивиран. Решението на УС може да се обжалва пред ОС. 
(4). Членството се прекратява: 
1. С едностранно волеизявление до Сдружението и след връщане на дължимото към БФО; 
2. С изключване; 
3. При отпадане; 
4. При прекратяване на юридическото съществуване на клуба. 
(5). Членът отпада, когато системно не плаща членския внос в установените от УС срокове. 
(6). Член може да бъде изключен:  
1. При нарушения на Устава или законите на държавата, които опетняват авторитета на Сдружението;  
2. При нанасяне на БФО на финансови и материални щети. 
Изключването става с решение, взето на заседание на УС, с мнозинство 2/3 от състава му. Решението трябва да бъде 
мотивирано и може да се обжалва пред Общото събрание. 
(7). Членовете се вписват в книга на членовете на Сдружението, която съдържа името и адреса на члена, датата на 
възникване и прекратяване на членството и други данни определени от УС. 
(8). При прекратяване на членството се прекратяват и имуществените отношения с БФО, ако в решенията на 
съответния орган на БФО не е посочено друго. 
 
 

IV. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
 

Член 9. 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 
(1). Върховен орган на Сдружението "Българска федерация по ориентиране" е Общото събрание (ОС), в което има 
право да участва всеки член със свой представител. Членовете на УС и Контролния съвет (КС) участват в ОС със 
съвещателен глас. 
(2). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от 
членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния 
случай Управителният съвет в месечен 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. 
(3). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия 
инициатива то се свиква. 
(4). Поканата се изпраща на всеки член по поща или електронна поща и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.  
(5). Общото събрание: 
1. Утвърждава главните насоки и програмата за дейността на БФО. 
2. Приема, изменя и допълва Устава. 
3. Избира и освобождава Председателя на БФО, който е и председател на УС, Управителния и Контролния съвети. 
Лицата, чиито кандидатури са издигнати, предварително дават писменото си съгласие. Те могат да не присъстват 
на ОС и могат да не са членове на спортните клубове.  
4. Приема бюджета на Сдружението. 
(6). ОС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината членове. Ако не се явят нужният брой членове 
ОС се отлага с тридесет минути по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и 
членове да се явят. 
(7). В ОС всеки член има право на един глас.  Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото 
събрание въз основа на съдебната регистрация на члена или съответно нотариално пълномощно. 
Преупълномощаване не се допуска. 
(8). По въпроси, които не са били вписани в обявения в поканата дневен ред не могат да се вземат решения от ОС.  
(9). Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство на гласовете от присъстващите членове, с изключение на 
решенията за: 
1. Изменение на Устава на Сдружението; 
2. Сливане с друго  юридическо лице - сдружение, съюз, спортна или друга формация, както и за прекратяване 
дейността на Сдружението "БФО". 
В тези случаи е необходимо квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъствуващите членове. 
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Член 10. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
(1). Управителният съвет (УС) се избира за срок от пет години и управлява работата на Сдружението БФО между 
две Общи събрания и се отчита пред ОС. УС се състои от не по-малко от три лица. 
(2). Избира и освобождава съставите на помощните органи, техните председатели и Генерален секретар на БФО. 
(3). Управителният съвет: 
1. Организира, утвърждава, ръководи и контролира дейността на БФО. 
2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС; 
3. Утвърждава календарния план;  
4. Приема Правилника за състезания по ориентиране, ски-ориeнтиране, коло-ориентиране, ориентиране за хора в 
неравностойно положение и други; 
5. Утвърждава Дисциплинарния правилник; 
6. Утвърждава други вътрешнонормативни уредби на своите помощни органи; 
7. Утвърждава Регламента за добиване право на участие в държавните първенства; 
8. Утвърждава Регламента за функциониране на националните отбори; 
9. Приема структурата и щата на БФО; 
10. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава; 
11. Определя минималния членския внос; 
12. Урежда взаимоотношенията на Сдружението с други организации и органи; 
13. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и 
носи отговорност за това; 
14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган. 
(4). УС провежда заседания най-малко един път на три месеца. Протоколите съдържат най-малко решенията и кой 
как е гласувал, и се изпращат в 14-дневен срок по поща или електронна поща на всички членове на Сдружението. 
(5). Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от 
неговите членове. 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. 
(6). Решенията се вземат с мнозинство от състава на УС.   
(7). 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. При 
гласуване по електронната поща всеки член на УС под текста на решението добавя текст: „ Съгласен съм, без 
забележки и възражения” 
(8). УС подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
(9). УС подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението. 
(10). По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет и Председател на БФО могат да се 
изпълняват и от едно лице - управител. 
 

 Член 11. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФО 
(1). Сдружението се представлява от Председателя на БФО. 
(2). Председателят свиква и води заседанията на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния 
съвет при писмено искане на една трета от членовете му.  Ако председателят не свика заседание на Управителния 
съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.  При 
отсъствие на Председателя  заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет  негов член. 
(3). Председателят на БФО е Председател на УС и член на УС. 
(4). Председателят на БФО предлага на УС заместник-председател на управителния съвет от състава на съвета. 
Зам.-председателят подпомага в дейността председателя на БФО и изпълнява задълженията по делегираните му 
права. В отсъствието на председателя, утвърденият зам.-председател представлява БФО и води заседанията на УС. 

Член 12. 
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 
(1). Генералният секретар е административен ръководител на щатните и хонорувани сътрудници и отговаря за 
имуществото на БФО. 
(2). Генералният секретар организира и отговаря за изпълнението на: 
 1. Решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 
 2. Събирането и подготовката на заседанията на Общото събрание и Управителния съвет; 
 3. Календарния и финансовия план на БФО; 
 4. Състезанията на национално ниво по плана на БФО; 
 5. Решаването на въпроси от текущ характер; 
(3). Генералният секретар е задължен да участва в работата на УС със съвещателен глас. Това не отнема правото му 
на глас, ако лицето е избрано и за член на УС. 

 
Член 13. 
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КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
(1). Контролният съвет (КС) се избира от ОС и осъществява контрол върху цялостната дейност на Сдружението. 
(2). КС се състои най-малко от 3 члена. Председателят на БФО и членовете на УС не могат да бъдат членове на КС. 
(3). КС избира Председател на КС. Членовете на КС може да участват в заседанията на всички органи в 
Сдружението със съвещателен глас. 
(4). КС извършва годишни ревизии и периодични проверки на всички органи в БФО, упражнява контрол за 
спазване на Устава, решенията на ръководните органи на БФО и за разходването на бюджета, като за това 
информира УС. Отчита се пред ОС. 
(5). Констатациите на КС се внасят незабавно в Управителния съвет, който е длъжен да вземе решение по тях. 
(6). Контролният съвет взима решения с мнозинство от състава си. 
 

Член 14. (заличен) 
 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 

Член 15. 
(1). Движимото и недвижимо имущество се набавя със собствени средства, дарения или предоставено и се използва 
за задоволяване нуждите на Сдружението. 
(2). БФО набира средства от: 
1.  Членски внос; 
2.  Преводи от държавния бюджет, от държавни и обществени организации; 
3.  Преводи от организациите, в които членува; 
4.  Отчисления и дарения от физически и юридически лица; 
5.  Приходи от рекламна дейност; 
6.  Приходи от собствени имоти и други имущества; 
7. Стартови такси и други мероприятия, свързани с организирането и провеждането на спортни прояви във връзка 
със задачите и целите съгласно този Устав; 
8. Доброволен труд и други разрешени от закона дейности, свързани с предмета на дейност на Сдружението. 
(3). Средствата на БФО се разходват съгласно утвърдения бюджет. Средствата от дарения се използват съгласно 
волята на дарителя.  
 

VI.  ДРУГИ 
 

Член 16. 
(1). Председателят на БФО и член от състава на УС и КС отпада, ако е починал или е подал писмена декларация за 
отказ или невъзможност за изпълнение на задълженията си. Неговото място се заема от следващия по гласове  на 
последното ОС съответен кандидат. 
(2). Не може да бъде член на Контролния съвет лице, което до ОС е било член на УС. 
(3). Всеки член на орган в Сдружението има право на един глас в този орган. Не се допуска гласуване по 
пълномощие.  
(4). Забранена е политическата дейност в Сдружението, използването за политическа пропаганда на материалната 
база, обектите, органите и мероприятията на БФО. 
(5). Решенията на помощните органи се вземат с мнозинство от състава им. 
(6). Всички органи на Сдружението заседават по предварително оповестен дневен ред, място, дата и час.  
(7). Несъгласните с взето решение от даден орган членове имат право да оповестяват и пропагандират позицията си 
с всякакви законови средства, да не съдействат за изпълнение на взетото решение, но нямат право да пречат за 
изпълнението му. 
(8). При необходимост БФО може да участвува със свои средства в търговски дружества. Участието се одобрява от 
ОС с мнозинство  2/3 от членовете на Сдружението. 
(9). Сдружението се прекратява по решение на ОС или с решение на съда при условията, предвидени в закона. 
 
Уставът е приет на Учредителното събрание на Сдружението БФО, проведено на 1 май 1993 година в град София, изменен на ОС 
на 23.11.1996 година в град Стара Загора, изменен на ОС на 20 май 2000 година в град София, изменен на ОС на 17 ноември  2001 
година в град София, изменен на ОС на 12 октомври 2003 година в град София, изменен на ОС на 23 ноември 2013 година в град 
София, изменен на ОС на 10 ноември 2018 година в град София. 
 
 

       Председател: 
 
 
         (проф. Атанас Георгиев) 


