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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Сдружение "Българска федерация по кану-каяк" (БФКК) обединява на доброволни
начала юридически лица, клубове по кану-каяк, които желаят да работят съвместно за
развитието на българския кану-каяк, като определя дейността си в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.
(2). Спорта кану-каяк включва следните дисциплини: кану-каяк в тихи води във всичките
разновидности на спринт, щафета, маратон и свободен стил, кану-каяк в бързи води във
всичките разновидности на слалом, спускане и свободен стил, кану-каяк в морски води във
всичките разновидности на спринт, щафета, маратон и свободен стил, водно „ поло във
всичките разновидности, рафтинг във всичките разновидности и драгон боат във всичките
разновидности.
Чл. 2 (1) Българската федерация по кану-каяк се учредява за неопределен срок, като
юридическо лице с нестопанска цел, със собствен печат и банкова сметка.
(2) Наименованието на сдружението е "Българска федерация по кану-каяк" (БФКК) и се
изписва и на други езици в превод утвърден от Управителния съвет (УС).
(3) БФКК има печат, емблема и почетен знак. Статута и правилата за тяхното използване се
изработват от УС и се утвърждават от Общото събрание (ОС).
(4) БФКК е единствената спортна организация представляваща българския спорт кану-каяк
пред международните спортни организации. Тя членува в Международната федерация по
кану-каяк (IСF), Европейската асоциация (ЕСА), Международна рафтинг федерация (IRF) и
Българския Олимпийски комитет (БОК).
(5) Всяко писмено изявление от името на БФКК, трябва да съдържа нейното наименование,
както и данни за регистрацията и номер на БУЛСТАТ.
Чл. 3 БФКК е със седалище в гр.София, район "Средец".
Чл. 4 Адресът на управление на дейността е: гр.София, район "Средец" бул. "В.Левски" №
75, ет.4, стая 426.
Чл. 5 БФКК осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Конституцията на
Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическо
възпитание и спорта и действуващото в страната законодателство, като спазва принципите на
доброволност, равенство и демократичност в управлението си.
ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 6 Българската федерация по кану-каяк (БФКК) има за цел:
1.Да координира развитието, практикуването, популяризирането и масовизирането на канукаяк, който включва следните дисциплини: кану-каяк в тихи води във всичките
разновидности на спринт, щафета, маратон и свободен стил, кану-каяк в бързи води във
всичките разновидности на слалом, спускане и свободен стил, кану-каяк в морски води във
всичките разновидности на спринт, щафета, маратон и свободен стил, водно поло във
всичките разновидности, рафтинг във всичките разновидности и драгон боат във всичките
разновидности, на национално ниво, както и да създава благоприятни условия за неговото
развитие и на международно ниво, като представлява българския спорт кану-каяк пред
държавата и международните спортни организации, чийто член е БФКК и осъществява
контакти с други национални федерации по кану-каяк.
2. Да спомага за обогатяване на нравствените и естетически качества на състезателите, като
повишава равнището на спортното майсторство, чрез организиране и развитие на вътрешния
спортен календар, като излъчва ежегодно индивидуални и отборни шампиони за съответните
възрастови групи.
3. Да Картотекира състезатели и създава условия за подготовка и повишаване на
квалификацията им и да удостоява с почетни звания спортисти, треньори и спортни деятели.
4. Да селекционира и организира подготовката на националните отбори, момчета, момичета,
юноши и девойки, мъже и жени, както и участието им в международни регати, световни
първенства и олимпийски игри, като регламентира и осъществява спортно правосъдие и
спортно-технически арбитраж.
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5. Да подпомага организационно и методически клубовете в страната - членове на
сдружението и отстоява интересите им.
6. Да масовизира и популяризира спорта кану-каяк сред младежта и развива научно-приложна
и спортно-педагогическа работа свързана с кану-каяка, като учавствува в изграждането на
цялостна национална система по кану-каяк,
7. Да се грижи за проучването и поддържането на историческите и спортните традиции на
кану-каяка в Република България.
Чл. 7 Средства за постигане на целите на БФКК:
1. Да поддържа международни контакти със сродни спортни организации и институции в
страната и чужбина, като организира, симпозиуми, семинари, международни регати в
България и участвува в организираните такива в чужбина.
2. Изучава и разпространява световния и българския опит, постижения и научни познания в
областта на кану-каяка.
3. Организира и координира работата на клубовете - свои членове.
4. Подпомага развитието на детско-юношеския спорт и дейността на Спортните училища,
развиващи спорта кану-каяк.
5. Провежда, възлага и финансира изследвания, научни разработки и публикации, свързани с
популяризиране на дейността и целите му.
6. Изгражда и поддържа звена за научни изследвания и подготовка на спортно технически
кадри и осигурява пълен достъп до информация.
7. Своевременно огласява и осигурява публичност на всички проекти, действия и решения на
органите на БФКК.
Чл. 8 Предмет на дейност:
(1) БФКК, организира, провежда и ръководи състезания от вътрешния и международен
спортен календар. Организира и ръководи подготовката на националните отбори за участия в
олимпийски игри, световни, европейски и балкански първенства, европейска лига и други
спортни мероприятия по кану-каяк. Сключва индивидуални договори с професионални
състезатели и треньори по кану-каяк на основание утвърден Правилник със статут за права и
задължения на състезателите професионалисти. Установява делови контакти и
сътрудничество със спортни федерации от други страни, както и с международната и
европейска федерация по кану-каяк. Контролира спазването на разпоредбите за
медицинското обслужване на спортистите треньорите и състезателите изпълнява Наредбата
за допинг контрола на Република България.
(2) БФКК е сдружение с идеална цел и не разпределя печалба.
(3) БФКК може да развива допълнителна стопанска дейност като няма да разпределя печалба
като получените средства ще се използват само за постигане целите на БФКК.
III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 9 ( изм. от ОС на 14.12.2011г. )БФКК е доброволно сдружение, чийто членове са:
а/ основни членове – спортни клубове по кану-каяк по смисъла на чл. 5 от ЗЮЛНЦ и чл. 11,
ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от ЗФВС, които приемат Устава и плащат установения членски внос;
б/ асоциирани членове – юридически лица, които развиват кану – каяк в алтернативните му
форми, приемат Устава и плащат членски внос.
Чл. 10 Нови членове на БФКК се приемат след подаване на писмена молба до Управителния
съвет на Федерацията. Молбата следва да съдържа всички индивидуализиращи го данни за
кандидата и придружена с декларация, че ще спазва Устава на БФКК, копие от съдебното
решение за регистрация на клуба и с декларация - решение на ОС на клуба - кандидат, с
което заявява, че приема Устава.
Чл. 11 Управителния съвет на Федерацията взима решенията за приемане на нови членове с
обикновено мнозинство, на първото си редовно заседание, но не по-късно от едномесечен
срок от постъпване на молбата. При отказ решението може да се обжалва пред ОС. Ако
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Общото събрание потвърди отказа на Управителният съвет решението му може да се обжалва
по съдебен ред съгласно чл.25 ал.5,6 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 12 Изричният или мълчалив отказ (при неспазване на предвидения в чл.11 срок) на УС за
приемане на кандидат за член на Федерацията се обжалва пред ОС на първото му по ред
заседание.
Чл. 13 Членството в БФКК се прекратява при:
1. Едностранно писмено изявление отправено до УС за напускане на БФКК.
2. Изключване по решение на Управителния съвет при:
а. Неплащане на членския внос или други финансови задължения. Невнасяне на членски
внос в продължение на 12 месеца се констатира от УС
б. системно неизпълнение на поетите задължения
в. грубо нарушаване на разпоредбите на този устав
г. грубо злепоставяне на целите или интересите на федерацията или нелоялно
поведение
3. Прекратяване на дейността на БФКК или на сдружението /клубът/ - член на БФКК, както и
при отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство и
влиза в сила от денят на постановяването му. Решението за изключване може да се обжалва
пред ОС в 7 дневен срок от узнаването.
Чл.14 Членовете на БФКК имат право:
1. Да участвуват в работата на Общото събрание чрез свои представители.
2. Да избират и да бъдат избирани в управителните органи на БФКК.
3. Да участвуват в дейността на БФКК лично или чрез своите представители.
4. Да внасят пред УС предложения или проекти за развитие на дейността на БФКК.
5. Да ползват с предимство пред други организации и лица, нечленуващи във Федерацията,
нейната материална база.
6. Да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия спортни
състезания, като част от дейността на БФКК.
7. Да се информират за финансовото и организационното състояние на федерацията, да
искат отчет за дейността, да ползват съответната документация и да искат разяснение по нея.
8. Да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е
изрично уговорено.
Чл.15 Членовете на БФКК са длъжни:
1. Да спазват настоящия устав.
2. Да внесат встъпителната си вноска в едномесечен срок от решението за приемането им за
членове на БФКК.
3. Да плащат редовно установения членски внос, чийто размер и периодичност на плащането
се определят от УС, но най-късно до 31.08. на текущата година.
4. Да участвуват активно в работата на сдружението, в организираните регати и първенства.
5. Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията си и възложените задачи от ОС или
УС на БФКК.
6. Да дават информация и отчет за извършената от тях дейност.
7. Да полагат грижата на добрия стопанин към имуществото и собствеността на БФКК, да
разходват икономично, целесъобразно и законосъобразно паричните средства на БФКК и
водят строга отчетност за дейността си като членове на БФКК.
8. Да дават отчет и осигуряват пълен достъп и информация на контролните органи на БФКК
за дейностите им свързани или имащи отношение с тези на Федерацията.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 16 Управлението на БФКК се осъществява чрез:
1. Общо събрание (ОС).
2. Управителен съвет (УС) и сформираните към него помощни органи.
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3. Председател на УС
4. Заместник председател
Като помощни органи на БФКК, според нуждите на своята дейност, УС определя:
треньорски съвет (ТС), републиканска съдийска комисия (РСК), арбитражна комисия (АК) и
Контролна комисия.
Чл. 17 Върховен орган на БФКК е Общото събрание, което се състои от всички клубове
членове на БФКК.
Чл. 18 Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава и променя седалището на Федерацията.
2. Избира Управителния съвет, Председател на Федерацията, Контролния съвет и неговия
председател при тайно или явно гласуване по решение на ОС.
3. Приема отчета на УС за дейността на Федерацията през изтеклия период.
4. Отменя решения на други органи на федерацията, които противоречат на Устава и
ЗЮЛНЦ, ЗФВС.
5. Приема бюджета на Федерацията и взема решения за дейността и управлението на
финансовите фондове на Федерацията.
6. Взема решения за реорганизиране на федерацията (сливане, вливане или разделяне), както
и за нейното прекратяване.
7. Взема решения за участие на БФКК в други организации.
8. Приема дългосрочни планове, програми и други решения за постигане на целите на БФКК
и определя основните насоки за развитие на федерацията.
9. Утвърждава състава на помощните органи на БФКК, като ТС, КК, АК и РСК по
предложение на Управителния съвет в 3 месечен срок от избора на УС.
10. Утвърждава вътрешните правила за работа на ТС, КК, АК, и РСК.
11. Обсъжда и приема баланса и годишния отчет на УС и освобождава членовете му от
отговорност.
12. Разглежда жалбите срещу решенията на УС и ги решава.
13. По предложение на Контролната комисия осъществява контрол по реализиране на
решенията на органите на БФКК, включително и тези на УС, свързани със спазването на
финансовата и организационната дисциплина, като предлага за наказания от ОС на
длъжностни лица извършили нарушения на Устава, Закона и на съответните специални
нормативни актове. Извършва проверки и изготвя отчет за извършената контролна дейност
над органите на БФКК.
Чл. 19 Редовни Общи събрания се провеждат най-малко веднъж годишно, които се свикват
от УС.
Чл. 20 Извънредното Общо събрание също се свиква от УС. То може да бъде свикано и по
искане на 1/3 от членовете на Федерацията чрез молба подадена до УС. Ако УС откаже да
свика Общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по адреса на управление на.
БФКК, съгласно чл.26 ал.1, предл.2 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 21 В Общото събрание участвуват представители на членуващите във федерацията
клубове избрани от Управителните органи, като всички клубове имат равни права.
Чл. 22 До всеки клуб,член на Федерацията се изпраща писмена покана, съдържаща датата,
часа и мястото, както и дневния ред за провеждане на събранието.
Чл. 23 Поканата се изпраща до членуващите във федерацията клубове на адресите им на
управление по съдебна регистрация, 1 месец преди насрочената дата за ОС съгласно чл.26
ЗЮЛНЦ и се разлепва и пред сградата, където се намира управлението на федерацията.
Чл. 24 (изм. от ОС на 12.12.2009г., изм. от ОС на 14.12.2011г. ) Общото събрание се счита за
законно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от основните му членове.
Ако в предварително известения ден и час не се набере необходимия кворум, ОС се отлага с
един час и се провежда при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове
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Чл. 25 ( изм. от ОС на 14.12.2011г. )В Общото събрание право на глас имат само
представителите на основните членове, като всеки клуб има право на един глас.
Чл. 26 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно
оповестени, не могат да се вземат решения.
Чл. 27 Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от присъствуващите
членове, но за промени в Устава, за вливане, сливане или разделяне на Федерацията, както и
за прекратяване на дейността на федерацията е необходимо мнозинство 2/3 от
присъствуващите членове. Гласуването е явно.
Чл. 28. Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъствуващите членове. Решенията на
ОС подлежат на съдебен контрол за законосъобразност при условията на чл. 25 ал.4 и ал.6 от
ЗЮЛНЦ.
Чл. 29 На заседанията на ОС се води протокол, който се подписва от председателя на ОС и се
подписва от неговия протоколчик.
Чл. 30 Управителният съвет се избира на Общо събрание на федерацията за срок до 5 години.
Чл. 31 Управителният съвет се състои от 3 до 15 души. В състава на Управителният съвет се
включва Председателя на Управителният съвет, който също се избира от ОС. Член на
Управителният съвет може да бъде предложен от всеки член на БФКК, но следва да бъде
член в клуб член на федерацията.
Чл. 32 Заседанията на Управителният съвет се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца.
Чл. 33 Заседанията на Управителният съвет са законни, ако на тях присъствуват повече от
половината от членове му Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от
присъствуващите на заседанието членове, а в случаите на вземане на решение за ликвидация
и разпореждане с имущество на федерацията с мнозинство на всички членове на
Управителният съвет. Управителният съвет може да взема и неприсъствено решения, но те
трябва да бъдат подписани от всичките му членове, при условията на чл.32 ал,5 от ЗЮЛНЦ.
Чл. 34 Заседанията на Управителният съвет се свикват от Председателя му с писмена покана,
отправена в седмичен срок преди датата на провеждането на заседанието. Поканата съдържа
проект за дневен ред. В изключителни случаи заседанието може да се свика по телефон, факс
или с телеграма, съгласно изискванията на чл.32 ал.З ЗЮЛНЦ.
Чл. 35 Управителният съвет изработва процедурни правила за работата си.
Чл. 36 Управителният съвет има следните правомощия:
1. Ръководи цялостната дейност на БФКК в периодите между общите събрания.
2. Взема решения за свикване на ОС.
3.Организира изпълнението на решенията на ОС.
4. Изготвя и предлага за приемане бюджета на БФКК и управлението на финансовите
фондове.
5. Избира от своя състав Заместник председател на федерацията и определя адреса на
управление на федерацията, който е длъжен да изпълнява решенията на УС.
6. Приема нови членове на Федерацията, разглежда молби за прекратяване на членството и
изключва членове на БФКК при условията на чл.13 от Устава.
7. Взема решения за вътрешната структура на федерацията.
8. Определя периодичността и размера на членския внос.
9. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имущество на
федерацията, включително и за учредяване на търговски дружества.
10. Взема решения и утвърждава наредби за състезания от вътрешния и международен
календар.
11. Приема и разглежда писмени жалби от членовете на федерацията, като ги докладва и на
КК за вземане на решения.
12. Предлага решения за участие на БФКК в други организации, реорганизиране - сливане,
вливане или разделяне, както и за нейното прекратяване и за определяне на ликвидатор.

6

13. Предлага за приемане на дългосрочни планове, програми и други решения за постигане
на целите на БФКК и определяне на основните насоки за развитие на федерацията.
14. Предлага за утвърждаване състава на помощните органи на БФКК, като ТС,
КК, АК и РСК.
15. Предлага за утвърждаване вътрешните правила за работа на треньорският съвет /ТС/,
контролната комисия /ККУ/, арбитражната комисия /АК/, и републиканска съдийска комисия
/РСК/.
16. Съставя и предлага за обсъждане и приемане от ОС на баланса и годишния отчет на УС и
освобождаване на членовете му от отговорност,
17. Удостоява с почетни звания, спортисти треньори и спортни деятели.
18. Санкционира спортисти, длъжностни лица и спортни деятели допуснали употребата на
неразрешени стимулиращи вещества (допинг) в тренировъчния или спортно състезателната
дейност.
19. Съхранява и води документацията на БФКК.
20. При необходимост, определя броя и вида на сътрудниците на БФКК и техните
възнаграждения.
22.По предложение на Съдийската комисия:
а прави предложения до Международната федерация по кану-каяк за утвърждаването на
международни съдии.
б. утвърждава главни съдии и главни секретари за провеждане на състезания от
републикански и международни регати.
23. По предложение на Арбитражната комисия, решава въпроси за преминаване на
състезатели от един в друг клуб, както и трансфера в други държави,
24. Поддържа постоянна връзка и оказва организационна и методична помощ на клубовете
по кану-каяк.
25. Взема решения по всички въпроси, които по ЗФВС или според Устава не спадат в
правомощията на друг орган.
Чл. 37. Предсрочно освобождаване на член на УС става с решение на ОС по негово писмено
искане или по мотивирано искане на член на БФКК, отправено до председателя на УС.
Чл. 38. БФКК се представлява от Председателят на Управителният съвет.
Чл. 39. Председателят на Управителният съвет има следните правомощия:
1. Свиква заседанията на УС.
2. Ръководи заседанията на УС и председателствува Общите събрания.
3. Изпълнява бюджета на БФКК и прави предложения за неговото изменение.
4. Открива и закрива банкови сметки на БФКК и се разпорежда със сумите по тях.
5. Отчита дейността си пред УС, а тази на УС пред ОС.
6. С изрично упълномощаване може да делегира писмено при отсъствие осъществяването на
тези си функции на Заместник председателя.
7. Осъществява пряко ръководство по отношение на служителите на БФКК и другите
помощни органи.
8. Назначава и освобождава служителите на БФКК и определя възнаграждението им в рамки
определени от УС.
Чл. 40. Заместник председателя:
1. Организира и осъществява изпълнението на оперативното ръководство на дейността на
БФКК.
2. Съгласува дейността си с Председателя на УС.
3. При отсъствие на Председателя на УС осъществяват неговите функции. Представлява
БФКК.
4. Отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството.
5. Организира изпълнението на решенията на ръководните органи на БФКК.
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V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл. 41. Имуществото на БФКК се състои от всички негови парични средства, недвижими
имоти и права върху тях, движимо имущество и ограничени вещни права, дялови участия в
дружества, ценни книжа, вземани и други активи.
Чл. 42. Средствата на БФКК се набират от встъпителни вноски, членски внос, дарения,
завещания, доходи от фирми на Федерацията, субсидии предоставени от Държавата и
Общините, Спортния тотализатор, БОК и други ведомства, международни организации и
всякакви други законосъобразни източници.
Чл. 43. Размерът на членския внос и на първоначалната встъпителна вноска се определят от
УС. Същите подлежат на актуализиране по преценка на УС.
Чл. 44. Членският внос се изплаща на годишна вноска, платима не по-късно от края на
първото тримесечие на всяка календарна година.
Чл. 45 Имуществото на БФКК се управлява от УС, който решава и за начините за
разпореждане с него съобразени с изискванията на настоящия Устав.
Чл .46 УС може да създава целеви фондове за организация и управление на имуществото си.
Чл. 47 В края на всяка календарна година УС изготвя и предлага за утвърждаване на ОС на
БФКК годишен баланс.
Чл. 48 (1) За безвъзмездно разходване на имущество на федерацията е необходимо решение
на ОС взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове, по предложение на УС и съгласно
изискванията на чл.41 ал.3 т. 1-4 ЗЮЛНЦ.
(2) БФКК не може да сключва сделки с лица по ал.З т.1 от ЗЮЛНЦ-лица от състава на
другите му органи, братя или сестри, съпрузи и роднини по права линия, без ограничение и
по съребрена до четвърта степен, както и с ЮЛ, в които посочените по-горе лица са
управители.
Чл. 49. БФКК е юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва дейност в
ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА и то НЕ МОЖЕ да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
VI ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 50 Българска федерация по кану-каяк се прекратява:
1. По решение на ОС
2. По решение на съда по седалището на федерацията
3. При други предвидени в закона случаи
VII ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 51 Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице,по решение на ОС и
при условията на чл.43 и чл.44 от ЗЮЛНЦ. Когато не е определен ликвидатор такъв се
определя от СЪДА, по седалището на БФКК.
VIII ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР
Чл. 52 (1) БФКК е длъжна да представи до 31.05. на всяка година информация за дейността
на федерацията през предходната година в централния регистър, заедно със препис от
съдебното решение за регистрирани промени /ако има/, списък на лицата били в състава на
управителните органи, информация за дейността по чл.38
ЗЮЛНЦ, заверен
годишен
финансов отчет или проверка според чл.39 ал.З ЗЮЛНЦ. Годишен доклад по чл. 40 ал. 2 от
ЗЮЛНЦ. Декларация за дължими данъци, такси, мита и др. публични вземания.Промени в
Устава, ако има такива.
Чл. 53 БФКК води РЕГИСТЪР за протоколите от заседанията на ОС и УС. Лицата изготвили
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и подписали протоколите удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието им.
Чл. 54 БФКК изготвя и ДОКЛАД за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа
данни за осъществените дейности в обществена полза и изразходваните за тях средства,както
и за размера на безвъзмездно полученото имущество и на другите приходи. Доклада за
дейността на БФКК е публичен.Той се публикува и в Бюлетин на Централния регистър.
IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф 1 По всички въпроси,които не са уредени в този устав се прилага ЗЮЛНЦ и ЗФВС.
Параграф 2 Настоящия Устав на БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАНУ-КАЯК се състои
от девет раздела, съдържа 56 члена подписан е в два оригинални екземпляра, един за
регистрацията и един за БФКК и приет от Общото събрание на БФКК проведено на
12.12.2009г. и изменен от от Общото събрание на БФКК проведено на 14.12.2013г.
Председател:
Секретар:
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