УСТАВ
НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,
СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА”
(Този Устав е приет на VIII Общо събрание на сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по хокей на
трева“, провело се през 2003 г.а поправките по него са направени по време на XIII (2007 г), XIV (2008 г.)
XXII (2016 г.) и XXV (2019 г.) ОС на БФХТ)

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1, ал. 1 Сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по хокей на
трева”, наричана по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Ал. 2 Сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по хокей на трева” е
отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.
Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера
на предвидените в този Устав имуществени вноски.
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2, ал. 1 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Сдружението ще осъществява дейността си
в България под наименованието “Българска федерация по хокей на трева /в
съкращение БФХТ/, а в чужбина с официалното наименование, с което сдружението членува в Международната и Европейската федерация по хокей –
Bulgarian Hockey Federation /в съкращение BHF/
Ал. 2 Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително
Булстат номер.
ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3 Седалището на сдружение “Българска федерация по хокей на трева” е гр.
София, р-н “Средец”, бул. “Васил Левски” №75, а адресът на неговото управление е: гр. София, р-н “Средец”, бул. “Васил Левски” №75
ІV. ЦЕЛИ
Чл. 4 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Основните цели на сдружението са: Да участва
активно в мероприятия и спортните прояви, залегнали в календара на Международната (МФХ/FIH) и Европейската (ЕФХ/EHF) федерации по хокей, конгресите и асамблеите, да администрира държавните първенства по хокей за всички
възрастови групи и турнирите за купата на Р. България, да съдейства за издигането на учебно-тренировъчния процес на спортистите практикуващи хокей и на
желаещите да повишат квалификацията си, да съдейства за утвърждаването на
хокейната игра като постоянен, важен фактор за здравословното, физическото и
интелектуално развитие и усъвършенстване на младите хора, да осъществява

внедряването на научните постижения и резултати в учебно-тренировъчната
програма и управленческата дейност, за творческо пренасяне развитието на хокея в страната като част от националната система за физическо възпитание и
спорт, да подпомага социално слабите, инвалидите и/или лицата, нуждаещи се
от грижи – деятели и радетели на хокейната игра.
Сдружението взаимодейства с държавата, районните, общинските и обществените институции за постигане на целите.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: членски
внос; целеви субсидии от държавния бюджет; отчисления и субсидии от FIH,
ЕНF и други международни организации; отчисления от Българския спортен
тотализатор; средства придобити от продажба на рекламни права, телевизионни
и радио предавания; спонсорство; дарения; лихви и други разрешени от законите на страната начини за постигане на цитираните в настоящия Устав цели.
Сдружението има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност и банкови сметки в лева и валута.
Имуществото на сдружението се състои от право на собственост върху
движимо и недвижимо имущество, други вещни права, вземания, права върху
обекти на интелектуалната собственост.
VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, което ще разходва имуществото си за дейности, за постигане на целите, предвидени в настоящия Устав.
VІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е: организира развитието на хокея
в страната като част от националната система за физическо възпитание и спорт;
взаимодейства с държавата, районите и обществените институции за постигане
на целта и увеличаване социалната значимост на хокея; изготвя и осъществява
национални програми за развитието на детско-юношеския хокей (ДЮХ); организира и провежда държавния спортен календар; разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни наредби в хокея; съдейства
за борбата срещу насилието, извращенията и деформациите, допинга и непозволените медикаментозни средства; утвърждава принципите на честна игра –
“феърплей”; притежава единствена изключителните права да регламентира и
провежда държавните първенства по хокей в страната, също така и турнири по
хокей в страната; обявява шампионите на страната по хокей за съответните възрастови групи и носителите на купата на Р. България по хокей за мъже и жени;
организира подготовката и участието на националните отбори във всички международни състезания; представлява пред международните спортни организации хокейните клубове, придобили право на участие в съответните състезания;

предлага на компетентния държавен орган за спорта списък на хокейните клубове – негови членове и сдружения, развиващи хокея, за получаване (спиране
или отнемане) на лиценза, съобразно изискванията на Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС); ползва спортни обекти и съоръжения, държавна и
общинска собственост по установения за това ред; подпомага организационно,
методически и материално хокейните клубове – нейни членове; притежава правата за реклама, телевизионно и радио разпространение на спортни състезания,
организирани от или с нейно участие; утвърждава вътрешни нормативни документи за статута на хокейните клубове, състезателите, треньорите и съдиите,
състезателните и трансферните права, вътрешния и международния спортни
календари, дисциплинарните нарушения и процедури, правната защита и арбитража на хокейните клубове, техните състезатели и членове, както и всяка
друга не забранена от законите на страната дейност, свързана с постигане на
целите на сдружението.
VІІІ. СРОК
Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок.
ІХ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 9 Членовете на сдружение могат да бъдат юридически лица. Членуването е
без ограничения по отношение на политическа, етническа и религиозна принадлежност.
Юридическите лица са клубове по хокей, обединения или други сдружения, които развиват, застъпват аматьорския или професионален хокей и приемат разпоредбите на настоящия Устав.
Членовете-клубове по хокей и сдруженията, могат да бъдат регистрирани
съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или
Търговския закон в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта.
На училищните, студентските и войскови клубове се зачита утвърдения
им ведомствен статут, който не може да противоречи на Устава на сдружението.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 10, ал. 1 Членството в сдружението е доброволно.
Ал. 2 Кандидатите-юридически лица представят писмена молба до управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав. Заедно с молбата предоставят преписи от документите си за регистрация, от решението на управителните си органи за членство в сдружението и декларация за приемане и спазване изискванията на уставите и нормативните документи на FIН и ЕНF.
Ал. 3 Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на
решението на общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:
• да участват в управлението на сдружението, съгласно приетото представителство
• да бъдат информирани за неговата дейност
• да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи
• да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав
• да предлага и избира кандидати за ръководните органи на сдружението
• да гласува при вземането на решения
• да бъде избиран в ръководните органи на сдружението
• да поставя на обсъждане и решаване на съответните нива от организационната структура на сдружението принципни въпроси, свързани с проблемите но
хокея в страната
• да напуска доброволно сдружението
Чл. 12 Членовете на сдружението са длъжни:
• да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението, както и вътрешните правилници, програми и
наредби
• да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му
• да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат
на целите му и го злепоставят
• да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски
Чл. 13 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други юридически лица, съответно при
прекратяване.
Чл. 14 Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва
писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния
съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.
Чл. 15 За задължения на сдружението неговите членове носят отговорност само
до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски, съобразно
квоти утвърдени от ОС и кредиторите нямат право да предявят права към личното им имущество над този размер.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 16 Членството на сдружението се прекратява:
• с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на

сдружението, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването
• прекратяване юридическата личност на член на сдружението
• с изключването
• с прекратяване на сдружението
• при отпадане поради не внасяне на уставните имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението
Чл. 17, ал. 1 Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото
събрание по предложение на управителния съвет, когато:
• с изявленията и действията си грубо уронват престижа и авторитета на сдружението и неговите членове
• нарушава предвидените в чл. 12 от настоящия Устав задължения
• извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо
• (нова ОС – 07.10.2008 г.) не участва в спортни прояви отразени в официалния
календар на БФХТ в продължение на две последователни спортно-състезателни години.
Ал. 2 При маловажни случаи на нарушения по чл. 12 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на
неговите последици, при неспазване на които прави предложението за изключване.
Чл. 18, ал. 1 Отпадането се констатира, когато член на сдружението:
• не е направил встъпителната си вноска или вноската по чл. 52 и чл. 54 от настоящия Устав в предвидения срок
• не е внесъл или просрочил 3 (три) последователни вноски по членския си
внос
• (изм. ОС – 19.03.2016 г) е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на 2 (две) последователни заседания на Общото
събрание на сдружението. Отпадането влиза в сила от 01 януари на следващата календарната година, в която е констатирано второто последователно
отсъствие.
Ал. 2 Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документи на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението
Чл. 19 При прекратяване на членството сдружението дължи връщане на направените авансово парични и имуществени вноски. Прекратилият членството си
член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски
за периода на членството му и да възстанови средствата на сдружението, касаещи се до поддръжката, ползването и разходите, свързани с преустройството и
ремонта им.
Х. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 20 Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен
орган е управителният съвет. Организационната структура на сдружението се

състои от:
• Председател
• Изпълнителен директор
• Секретариат – администрация (щатни или хонорувани сътрудници и треньори)
• Спортно-техническа комисия (СТК)
• Треньорски съвет (ТС)
• Съдийска колегия (СК)
• Дисциплинарна комисия (ДК)
• (изм. ОС – 19.03.2016 г) Комисия за развитие на подрастващите (КРП)
• Комисия за връзки с обществеността (КВО)
• Арбитражна комисия (АК)
• (изм. ОС – 19.03.2016 г) Комисия по маркетинг и проекти (КМП)
• (нова ОС – 19.03.2016 г) Комисия по етика и феърплей (КЕФ)
• Други комисии
ХІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 21, ал. 1 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Ал. 2 Юридическите лица участват в събранието чрез лице, определено от управителния му орган (съгласно нормата на представителство).
Ал. 3 Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено
пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой
заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват
повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си
трети лица.
Ал. 4 За подпомагане дейността на общото събрание се избират:
• мандатна комисия
• комисия по предложенията
• комисия по избора
• комисия по промяна на Устава
• комисия по решенията и протокола
КОМПЕТЕНТСТВО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 22 Общото събрание:
• изменя и допълва Устава, като всеки проект за изменение и допълнение на
Устава може да бъде включен в дневния ред и гласуван, ако е представен
най-малко от 3 (три) юридически лица с нестопанска цел, комисия на сдружението или предложен от управителния съвет.
• определя насоките на дейността на сдружението
• определя броя, избира и освобождава членовете на УС
• избира и освобождава председателя на сдружението
• приема и изключва членове на сдружението

•
•
•
•
•
•
•
•
•

приема отчетния доклад и финансовия отчет на управителния съвет
взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
взема решения за откриване и закриване на клонове
взема решение за участие в други организации
взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски
приема бюджета на сдружението
отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на
Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението
взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от Закона или настоящия Устав
взема решения относно разпореждането с недвижими имоти на сдружението
и обременяването им с тежести
СВИКВАНЕ

Чл. 23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на
сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението или на такова място, указано в
поканата за свикване на ОС.
Чл. 24 (изм. ОС – 31.05.2007 г.) Инициативата за свикването му има управителния
съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния
съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен
срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
Чл. 25 (изм. ОС – 06.03.2019 г.) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и
указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се публикува в Агенция по вписванията (АВ) и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 26 (изм. ОС – 06.03.2019 г.) .Към датата на публикуване на поканата в АВ
по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да
се предоставят на всеки член при поискване.
КВОРУМ
Чл. 27, ал. 1 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се
явят.

Ал. 2 Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в
които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители,
подписва се от тях, заверява се от председателя, секретаря и протоколчика на
събранието и се прилага към протокола за него.
ГЛАСУВАНЕ
Чл. 28, ал. 1 При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.
Ал. 2 Гласуването е явно, а при избор на Председател на сдружението – тайно.
Ал. 3 Избори за председател и управителен съвет се провеждат на пет години
(изм. ОС – 31.05.2007 г.).
РЕШЕНИЯ
Чл. 29, ал. 1 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите.
Ал. 2 При избор на председател в случай, че никой от кандидатите не получи
необходимия брой гласове се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати получили най-много гласове от първото гласуване. За избран се
счита кандидата, получил най-много гласове.
Ал. 3 Необходимо е квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове
за решения, отнасящи се до:
• изменя и допълва Устава, като всеки проект за изменение и допълнение на
Устава може да бъде включен в дневния ред и гласуван, ако е представен
най-малко от 3 (три) юридически лица с нестопанска цел, комисия на сдружението или предложен от управителния съвет;
• (отм. ОС – 31.05.2007 г.);
• (отм. ОС – 31.05.2007 г.);
• (отм. ОС – 31.05.2007 г.);
• взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
• взема решения за откриване и закриване на клонове;
• взема решение за участие в други организации.
Ал. 4 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно
Чл. 30 Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в
обявения в поканата дневен ред на заседанието.
ПРОТОКОЛ
Чл. 31, ал. 1 За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се
заверява от председателстващият събранието, секретарят и лицето, изготвило
протокола, който отговаря за верността на съдържанието му. Комисия избрана
от общото събрание проверява изготвения протокол. При избор на нов председател, протокола се подписва и от него.
Ал. 2 Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените

материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга
Ал. 3 Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
КОНТРОЛ
Чл. 32 Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да
сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав.
Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не покъсно от една година от датата на приемането му.
ХІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 33 Управителния съвет се състои най-малко от пет лица. Членовете на
сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.
МАНДАТ
Чл. 34 (изм. ОС – 31.05.2007 г.) Управителният съвет се избира за срок от пет
години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 35 Управителния съвет:
• представлява сдружението чрез своя Председател и определя обема на представителната власт на членовете си
• назначава Изпълнителен директор и определя неговото възнаграждение
• осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
• разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на настоящия Устав
• подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
• подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението
• определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и
носи отговорност за това
• приема правила за работата си
• управителния съвет свиква, организира и определя дневния ред на общото
събрание
• организира и оперативно ръководи дейността на сдружението, съобразно Закона, Устава и статутите на FIH, ЕНF
• контролира правилното водене на финансово-счетоводната и данъчната отчетност
• избира ръководствата и членовете, утвърждава правилниците за работа на

•
•
•
•
•
•

комисиите и другите помощни органи на сдружението
създава при необходимост временни комисии
взима решение за сключването на трудови и граждански договори, определя
възнаграждението и задълженията на лицата по тях
приема структурата, числения състав и длъжностните характеристики на щата на сдружението
утвърждава нормативните документи на сдружението
определя адреса на сдружението
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган
ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 36 (изм. ОС – 31.05.2007 г.) Заседанията на управителния съвет се свикват
от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на два месеца, както и по писмено искане на 1/3 от членовете на управителния съвет. Ако
председателя не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.
Чл. 37, ал. 1 (изм. ОС – 31.05.2007 г.) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Ал. 2 Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако
протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Ал. 3 За заседанията на управителния съвет се изготвя протокол, който се заверява от председателстващия заседанието и лицето, изготвило протокола, които
отговаря за верността на съдържанието му. При назначаване на нов Изпълнителен директор, протокола се подписва и от него.
(изм. ОС – 31.05.2007 г.). Протоколът с прикрепен към него списък на
присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на управителния съвет, се завежда в нарочна книга.
Всеки член, присъствал на заседание на управителния съвет има право да
следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
Чл. 38 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет,
а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член.
РЕШЕНИЯ
Чл. 39, ал. 1 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от
присъстващите, а тези свързани с разпореждане с имущество на сдружението;

определяне на реда и организиране на дейността на сдружението и решенията
по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
Ал. 2 При равенство в гласовете, за прието се взема решението, за което е гласувал председателя.
Ал. 3 Гласуването при вземане на решения е явно.
КОНТРОЛ
Чл. 40 Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред общото
събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие на Закона, Устава или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде
направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от
датата на вземане на решението.
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 41 Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.
ХІІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 42, ал. 1 Председателят:
• ръководи и отговаря за цялостната дейност на сдружението и го представлява
пред всички органи, учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и чужбина
• председателят е разпоредител с бюджета на сдружението
• председателят отчита своята дейност пред общото събрание
• няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести
недвижимите имоти на сдружението
Ал. 2 В случай на отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват
от изпълнителния директор с изрично писмено пълномощно относно предоставените му права.
Ал. 3 При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт – функциите на председателя до следващото общо събрание за
избор на нов се изпълняват от изпълнителния директор.
ХІV. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 43 Изпълнителен директор:
• изпълнява решенията на управителния съвет
• организира, ръководи и отговаря за цялата спортно-техническа и административна дейност на сдружението
• изпълнява приетия бюджет на сдружението
• осъществява връзките с членовете на сдружението и спортните структури в
страната както и със секратариатите на FIH, ЕНF

• организира изготвянето на протоколи от заседанията на управителния съвет и
отговаря за изготвянето и съхранението на документацията на органите за
управление и комисиите на сдружението
• изготвя и предлага за утвърждаване от управителния съвет структурата и
щатното разписание на сдружението
• с изрично пълномощно, предоставено му от председателя относно предоставените му права може да представлява сдружението
• дава отчет на управителния съвет и председателя за своята дейност по предоставените му правомощия
• (нова ОС – 07.10.2008 г.) организира изпращането на протоколи от заседанията
на УС до членовете на сдружението, съгласно чл.11, т.2 от Устава.
ХV. СЕКРЕТАРИАТ – АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 44 Администрацията се състои от щатните служители, сътрудници и треньори на сдружението.
Тя е помощен орган на изпълнителния директор, който осъществява
спортно-техническото и административно обслужване на дейността на сдружението.
ХVІ. СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ
Чл. 45, ал. 1 Арбитражната комисия прилага спортното правосъдие съгласно
Устава, Наредбите и правилниците на сдружението.
Ал. 2 Решенията на Арбитражната комисия не подлежат на обжалване пред
Управителния съвет и/или пред Общото събрание на сдружението.
Ал. 3 (изм. ОС – 31.05.2007 г.). Решенията на Арбитражната комисия се обжалват пред Арбитражния съд на БОК, МФХ и МОК.
ХVІІ. КЛОНОВЕ
Чл. 46 С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и
закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището.
Чл. 47 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването
им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Чл. 48 Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно
управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет
за дейността на клона и разходваните средства.
Чл. 49 Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на
който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на
сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и
промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в седем
дневен срок от датата на решението на общото събрание.

ХVІІІ. ИМУЩЕСТВО
Чл. 50 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други
права, регламентирани от Закона.
ХІХ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 51 Източници на средства на сдружението са държавни субсидии съгласно
ЗФВС, имуществените и парични вноски на членовете, стопанската дейност,
предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица,
спонсорство и членски внос.
ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 52 Имуществените и парични вноски на членовете се определят по вид и
размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 53 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Всички новоприети членове на сдружението
дължат всъпителна вноска в размер на 50% от минимална работна заплата и годишен членски внос в размер определен от ОС на сдружението, платим до края
на календарния месец март, авансово за текущата година.
Чл. 54 При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може
да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 55, ал. 1 Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е
свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще
ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението. Извършването на тази дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират
Ал. 2 Сдружението не разпределя печалба
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл. 56, ал. 1 Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да
осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда
на този устав и ЗЮЛНЦ.
ал. 2 За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на
лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ОС взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.
ал. 3 Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в
зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и
правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се

извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
ал. 4 Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ, като и с юридически лица, в които посочените лица са управители
или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако
сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
ХХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 57 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
ХХІ. СЪСТЕЗАНИЯ
Чл. 58 Наредбата и спортния календар се утвърждават от управителния съвет.
Чл. 59 Промени в документите, регламентиращи състезанията могат да се извършват след изтичане на състезателния период.
Чл. 60 Организацията на състезания, регламентирани от управителния съвет,
може да бъде възложена (делегирана) на структурни звена на сдружението.
Чл. 61 Всеки член на сдружението, съгласно своя статут и квалификацията на
отборите си е задължен да участва в състезанията организирани от сдружението.
ХХІІ. СТАТУТ НА ИГРАЧИТЕ
Чл. 62 Играчите в системата на сдружението са спортисти-професионалисти и
спортисти-аматьори.
Чл. 63 Определенията и другите предписания за статута, състезателните и
трансферни права на играчите са предмет на документи, утвърдени от управителния съвет.
ХХІІІ. ПРАВИЛА НА ИГРА
Чл. 64 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Първенствата се провеждат по правилата на FIH
за хокей 11 и Хокей 5 – Олимпийски дисциплини и хокей в зала – неолимпийска дисциплина. При възрастовите групи до 16 години се провеждат по правилата за мини-хокей, изготвени от спортно-техническата комисия и одобрени от
УС.
ХХІV. РЕКЛАМНИ ПРАВА, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРЕДАВАНИЯ
Чл. 65 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Рекламните права, телевизионни, радио и интернет предавания на живо и на запис се регламентират с наредба одобрена от
управителния съвет и съобразена със Статутите на МФХ, ЕФХ, БОК и договорите ни с ММС.

ХХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 66 Сдружението се прекратява:
ал. 1 по решение на общото събрание, с мнозинство от 3/4 (три четвърти)
гласове от присъстващите членове на сдружението
ал. 2 по решение на окръжния съд (градския) по седалището в случаите
на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ
ХХVІ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 67, ал. 1 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
ал. 2 Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
ал. 3 Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на
чл. 66, ал. 1 от устава, той се определя от съда по регистрация и седалище на
сдружението.
ал. 4 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ.
ХХVІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
Чл. 68, ал. 1 Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата
или близка на сдружението нестопанска цел.
ал. 2 Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.
ХХVІІІ. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 69, ал. 1 В срок до 15.02. на всяка година управителния орган съставя
годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експертсчетоводител, определен от ОС.
Ал. 2 В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
ал. 3 В срок до 31.05. на всяка година УС заявява за вписване в централния регистър заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната
алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.
ХХІХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1 БФХТ има печат, знаме, емблема, значка и информационни издания.
Символите и знаците на БФХТ се утвърждават от Общото Събрание
(ОС), а правилата за тяхното използване от Управителния съвет (УС).
Символите и знаците на БФХТ представляват запазена марка и са изключителна собственост на БФХТ. Тяхното използване става само със съгласието и
разрешението на УС на БФХТ.
& 2 Неуредените в този Устав случай се решават съгласно действащото законодателство и статутите на FIH и ЕНF
& 3 Управителния съвет приема правилници за приложение на Устава, съобра-

зени с изискванията на FIH и ЕHE.
& 4 (изм. ОС – 06.03.2019 г.) Сдружението може да удостоява със звания и награждава юридическите лица - членове, хокеисти, треньори, съдии и деятели за
принос в развитието на българския хокей, както следва:
• Почетен Председател на БФХТ
• Почетен член на БФХТ
• Почетен знак за особени заслуги – ЗЛАТЕН
• Почетен знак за особени заслуги – СРЕБЪРЕН
• Почетен знак за особени заслуги – БРОНЗОВ
Редът и условията за даване на награди се определя от управителния съвет.
Всички почетни награди се връчват на церемония, по време на ОС. Удостояването със звание – Почетен Председател на БФХТ и Почетен член на БФХТ се
извършва след решение на ОС с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите членове). Почетните знаци за особени заслуги се връчват по мотивирано
предложение на член на БФХТ, помощен орган на Федерацията, или член на
УС и след единодушно решение на УС.
& 5 При неспазване на задълженията, произтичащи от Устава или правилниците, статутите, решенията и разпорежданията на сдружението от юридическите
лица-членове, хокеисти, съдии, треньори и деятели, се налагат наказания по
следния Единен каталог за наказания на сдружението:
• предупреждение
• парична глоба
• забрана на отделни лица да посещават спортни терени за хокей
• забрана за определен срок да се заема длъжност в структурите на сдружението и юридическите лица-членове
• (изм. ОС – 31.05.2007 г.) временно спиране на правата на състезателите и
длъжностните лица на Клубовете по хокей и БФХТ
• (изм. ОС – 31.05.2007 г.) временно заличаване от регистъра на ММС
• (изм. ОС – 31.05.2007 г.) постоянно отнемане на правата на състезателите и
длъжностните лица на Клубовете по хокей и БФХТ
• (изм. ОС – 31.05.2007 г.) изключване от редовете на БФХТ.
(изм. ОС – 06.03.2019 г.) Редът и условията за налагането на наказания се определя от управителния съвет, а процедурите по констатирането, уведомяването,
изслушването на страните, решението и обжалването по компетентност се регламентира в правилниците на съответните комисии и органи на сдружението.
& 6 Списъкът с членовете, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
& 7 (изм. ОС – 19.03.2016 г) Този Устав е приет на VIII Общо събрание на
сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по хокей на трева“, провело се през 2003 г.а поправките по него са направени по време на XIII (2007 г),
XIV (2008 г.), XXII (2016 г.) и XXV (2019 г.) ОС на БФХТ.
& 8 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на Закона, се заместват по право от повелителните му правила.

