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У С Т А В 

на  

БЪЛГАРСКА БРЕЙК ФЕДЕРАЦИЯ 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Правен статут 

 

Чл. 1 (1) БЪЛГАРСКА БРЕЙК ФЕДЕРАЦИЯ (по-нататък в този Устав наричана за 

краткост „Федерация“ или „ББФ“) обединява българските спортни клубове по брейк, 

които приемат и се задължават да спазват настоящия Устав, и се създава като сдружение по 

смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, което 

се самоопределя за извършване на нестопанска цел в обществена полза (за осъществяване 

на общественополезна дейност) съобразно законодателството на Република България.  

 

(2) Федерацията възниква като правен субект със статут на юридическо лице с вписването 

й в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 

вписванията към Министъра на правосъдието на Република България. 

 

(3) ББФ е единствената организация на българските спортни клубове за развитието на 

брейка като самостоятелен вид спорт, представляващ специфичен танц, изпълняван 

индивидуално или групово на характерна музика, съчетаващ танцови стъпки и движения 

със силови и акробатични елементи, който се характеризира със строго определен начин 

на изпълнение на движенията. 

 

(4) След вписването й в регистъра, Федерацията кандидатства за спортен лиценз за спорта 

брейк по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и приложимите подзаконови 

нормативни актове на Република България, както и, по съответния ред, за членство в други 

национални и международни спортни организации, в това число Българския олимпийски 

комитет (БОК) и  Световната федерация по спортни танци (WDSF). Уставът, правилата и 

разпоредбите на БОК и на WDSF и решенията на техните компетентни органи стават 

задължителни за ББФ след приемането й за член в тези организации. 
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Наименование  

 

Чл. 2  (1) Наименованието на юридическото лице е: БЪЛГАРСКА БРЕЙК 

ФЕДЕРАЦИЯ.  

 

(2) Наименованието се изписва на английски език по следния начин: BULGARIAN 

BREAKING FEDERATION. 

 

Седалище и адрес на управление 

 

Чл. 3 (1) Седалището на Федерацията е град София, Република България.  

 

(2) Адресът на управление на Федерацията е: гр. София, п.к. 1225, район Сердика, ж.к. 

„Орландовци”, ул. „Подем“ № 8. 

 

Срок на съществуване 

 

Чл.4 Федерацията се учредява безсрочно - без определен срок на съществуване или друго 

прекратително условие. 

 

Отличителни знаци: 

 

Чл. 5 (1) ББФ има печат, емблема, почетна значка и знаме. 

 

(2) Знаците на ББФ и правилата за тяхното ползване се утвърждават от Управителния 

съвет, който решава и предприема мерки за тяхната правна защита. 

 

ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Цели  

 

Чл. 6 Целите, които си поставя ББФ, са: 

 

1/ развитие, популяризиране и утвърждаване на брейка като спорт в Република България 

като част от системата за физическо възпитание и спорт; 

 

2/ развитие и популяризиране на брейка в световен мащаб; утвърждаване и подпомагане 

значимостта и авторитета на брейка като олимпийски спорт;   
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3/ популяризиране на олимпийските ценности, олимпийския дух и олимпизма като 

философия на живот, утвърждаване на активния и здравословен начин на живот в 

обществото и сред подрастващите; 

 

4/ развитие на детско-юношеския спорт; 

 

5/ сътрудничество с компетентните държавни и общински органи, неправителствени 

организации, международни и национални спортни и обществени структури за съчетаване 

на спорта с културата и образованието, както и за възпитание на младежта в дух на 

социална отговорност и уважение към универсалните фундаментални етични принципи; 

 

6/ подпомагане социалната интеграция и хармоничното развитие на личността; 

 

7/ утвърждаване на етичните правила и ценности, както и на правилата на доброто 

управление в развиваните и провеждани от ББФ дейности. 

 

Средства за постигане на целите 

 

Чл. 7 ББФ се стреми да постига поставените цели чрез предвидени в закона, допустими и 

етични средства, в това число: 

 

1/ изграждане на организирана структура от брейк клубове на територията на страната при 

стремеж за развитие на високо спортно майсторство, както и на масов спорт с 

привличането на практикуващи от всички възрасти с особено внимание към детско-

юношеския спорт, без значение на пол, раса, религия или други подобни признаци; 

 

2/ разработване и прилагане на национали програми за развитието на брейка; 

 

3/ организиране и методически указания относно формите за практикуване на 

тренировъчна и спортно-състезателна дейност по брейк като школи, тренировъчни 

занятия, спортни лагери и др.; 

 

4/ регламентиране на спортните състезания по брейк; 

 

5/ разработване на система за подготовка и повишаване квалификацията на спортните 

кадри; 

 

6/ изготвяне и разпространение на информационни материали за възникването, развитието 

и напредъка на брейка като спорт в световен и национален мащаб;  
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7/ организиране и провеждане на събития и мероприятия с цел популяризирането на 

брейка като спорт; 

 

8/ сътрудничество и взаимодействие с държавата и общините за изпълнение на приетите 

програми; 

 

9/ обмяна на опит и сътрудничество със спортисти и деятели на брейка и брейк 

организации от цял свят; 

 

10/ равноправно третиране на всички клубове, деятели, треньори, състезатели и 

практикуващи брейк без дискриминация; 

 

11/ неотклонно спазване на принципите за етика в спорта, взаимно уважение между 

спортистите, между зрителите и между спортистите и зрителите, неупотреба на допинг, 

зачитане правата на личността и приучаване на младежта към социално отговорно 

поведение; 

 

12/ популяризира спортните идеали и правилата за честна игра чрез създаване на 

обществени и образователни мерки. 

 

Предмет на основна дейност 

 

Чл. 8 (1) ББФ: 

 

1/ изпълнява административни функции, свързани с регламентиране на брейка като спорт; 

 

2/ самостоятелно или съвместно с БОК представлява страната на международни 

състезания; 

 

3/ разработва и прилага методически и административни правила на брейка като спорт; 

 

4/  организира и провежда първенства и състезания по брейк, и определя класирането в 

тях; 

 

5/ одобрява организирането на спортни състезания и събития от държавния спортен 

календар; 

 

6/ определя състава и организира подготовката на националните отбори по брейк; 

 

7/ привежда в изпълнение наложените дисциплинарни наказания на спортисти, треньори и 

длъжностни лица, допуснали нарушения на антидопинговите правила; 
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8/ управлява, поддържа, обновява и се разпорежда спортни обекти съгласно действащото 

законодателство; 

 

9/ предоставя спортни услуги; 

 

10/ удостоява с награди и звания спортисти, треньори и спортни деятели; 

 

11/ изгражда и поддържа регистър на българските брейк клубове – членове на ББФ, 

регистър на картотекираните състезатели, регистър на квалифицираните треньорски кадри 

и съдии и администрира правата и задълженията им 

 

12/  изготвя, представя и отчита изпълнението на програмите за развитие на брейка; 

 

13/ осъществява контрол за спазването на законодателството в областта на младежта и 

спорта и при установени нарушения уведомява Министъра на младежта и спорта; 

 

14/ предоставя, прекратява и отнема състезателните права на спортистите; 

 

15/  води трансферен регистър; 

 

16/ осъществява спортно правосъдие; 

 

17/ подготвя съдии и специализирани технически и административни кадри чрез 

организиране на курсове и семинари за обучение; 

 

18/ създава постоянни или временни помощни органи – съвети, комисии, колегии и други , 

които решават специфични спортно-технически, методически, организационни, 

административни, фиансови и други въпроси; 

 

19/ притежава изключителните права за реклама, за радио- и телевизионно 

разпространение на всички спортни състезания, организирани от нея, като предоставя на 

договорна основа процент от постъпленията на спортните клубове - участници в 

състезанието; 

 

20/ администрира отношенията между членовете й и ги представлява пред държавните и 

общински орани, националните и международните неправителствени организации; 

 

21/ изпълнява нормативните актове и решенията на държавните органи в областта на 

спорта, националните и международните неправителствени организации, в които членува; 
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22/ издава и разпространява методически помагала и специализирана литература в 

областта на брейка 

 

23/ изпълнява всички функции на спортна федерация, посочени в Закона за физическото 

възпитание и спорта и другите приложими законови и подзаконови нормативни актове.  

 

(2) Дейностите, за извършването на които законът изисква спортен лиценз, се извършват 

от ББФ след надлежното му получаване. 

 

Допълнителна стопанска дейност 

 

Чл. 9 (1) ББФ извършва стопанска дейност,  свързана с предмета на основната дейност, 

като използва приходите само за осъществяване на посочените в този устав цели. 

 

(2) Допълнителната стопанска дейност на ББФ може да бъде: управление на собствено или 

наето движимо и недвижимо имущество; организиране на спортни събития, свързани с 

целите и предмета на дейност; предоставяне на спортни услуги, на телевизионни и други 

права на разпространение на състезания или други спортно-състезателни прояви, свързани 

с целите и предмета на дейност; издателска дейност на литература и информационни 

материали, свързани с целите и предмета на дейност на клуба; организиране и провеждане 

на семинари, курсове, изложби и други прояви с образователна, просветна и спортно-

възпитателна цел, свързани с целите и предмета на дейност; рекламна дейност и др. 

 

 

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.10 ББФ набира средствата си от: 

 

1/ Членски внос и имуществени вноски от членовете; 

 

2/ Такси по административни услуги (картотека, правоучастие и др.); 

 

3/ Приходи от организиране на спортни състезания. 

 

4/ Приходи от предоставени спортни услуги на граждани. 

 

5/ Приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение; 

 

6/ Дарения и спонсорства. 

 

7/ Средства, предоставени от държавата, общината и други организации; 
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8/ Трансфери на състезателни права;. 

 

9/ Средства по програми, проекти и договори с Министъра на младежда и спорта и 

отчисления от Български спортен тотализатор; 

 

10/ Лихви; 

 

11/Други източници, незабранени от закона. 

 

Чл. 11. (1) Набраните средства се разходват за дейността на ББФ на основата на приетия 

бюджет, при спазване на счетоводните правила. 

 

(2) ББФ има собствени разплащателни сметки в българска и чуждестранна валута. 

 

ІV. ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 12 (1) Членството в ББФ е доброволно. Членовете на Федерацията изразяват воля за 

участието си в нея чрез своите компетентни органи съгласно своите устави. 

 

(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и 

не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на 

членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено 

другиму. 

 

(3) За задълженията на Федерацията членът отговаря до размера на дължимите от него  

имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Федерацията. 

 

Чл. 13 Членовете на ББФ са редовни и почетни. 

 

Редовни членове 

 

Чл.14 (1) Редовни членове на ББФ могат да бъдат само надлежно учредени съгласно 

законодателството на Република България спортни клубове по брейк.  

 

(2) Редовни членове на ББФ са всички клубове-учредители на Федерацията. За тях 

членственото правоотношение възниква с вписването на Федерацията в Регистъра за 

юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. 

 

(3) След учредяването на ББФ за редовни членове могат да бъдат приети по предвидения в 

този устав ред спортни брейк клубове, които отговарят на следните изисквания: 
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1/ Учредени са валидно като спортни клубове по смисъла на Закона за физическото 

възпитание и спорта и в съответствие с изискванията на българското законодателство; 

 

2/ Развиват брейка като свой предмет на дейност; 

 

3/ Осъществяват дейността си в съответствие с правилата на законодателството, с този 

устав, с етичните принципи в спорта, както и с уставите и правилата на БОК и WDSF; 

 

4/ Не членуват в други спортни федерации; 

 

5/ Приемат и се задължават да спазват безусловно Устава на ББФ; 

 

6/ Уставите им и вътрешните им правила и документи не противоречат на настоящия 

Устав. 

 

Чл.15 Всеки редовен член на ББФ има право: 

 

1/ Да участва в управлението на ББФ чрез участие и гласуване в Общото събрание; 

 

2/ Да участва в дейността на ББФ, да поставя на обсъждане и предлага решения на 

въпроси, свързани с развитието на брейка и дейността на Федерацията, да изказва 

свободно мнението си и да защитава позицията си; 

 

3/ Да бъде заявен от ББФ пред Министъра на младежта и спорта за вписване във водения 

от него публичен регистър на спортните клубове; 

 

4/ Да бъде представляван от ББФ пред държавата и всички национални и международни 

спортни организации; 

 

5/ Да се информира за дейността на ББФ, нейните органи и звена; 

 

6/ Да се ползва от имуществото на ББФ и от резултатите от дейността й по ред, определен 

от Управителния съвет; 

 

7/ Да напусне ББФ когато и ако сметне това за необходимо. 

 

Чл.16 Всеки редовен член на ББФ е длъжен: 

 

1/ Да развива брейка като спорт; 
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2/ Да се включва и да участва в състезанията от спортния календар на ББФ и в 

организираните от Федерацията мероприятия и  

 

3/ Да спазва настоящия Устав, всички вътрешни правила, документи и решения на 

органите на Федерацията; 

 

4/ Да заплаща редовно и своевременно членския си внос и други вноски, определени и 

дължими в съответствие с този Устав; 

 

5/ Да работи за утвърждаването авторитета и репутацията на ББФ; 

 

6/ Да работи и съдейства за постигане целите на ББФ. 

 

Чл. 17 (1) Приемането на нов редовен член на ББФ се осъществява по решение на 

Управителния съвет въз основа на писмена молба от клуба – кандидат за член, към която 

се прилагат: 

 

1/ Заверено копие от актуалния Устав на клуба – кандидат (това изискване не се прилага, 

ако клубът-кандидат е регистриран в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, 

воден от Агенцията по вписванията; в този случай е достатъчно посочването на ЕИК на 

клуба-кандидат); 

 

2/ Заверено копие от съдебно решение за регистрация и оригинал на съдебно 

удостоверение за актуалната регистрация на клуба–кандидат (това изискване не се 

прилага, ако клубът-кандидат е регистриран в Регистъра за юридическите лица с 

нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията; в този случай е достатъчно 

посочването на ЕИК на клуба-кандидат). 

 

3/ Оригинал на протокола (или друг документ), съдържащ решението на компетентния 

орган/органи на клуба-кандидат за участие и членство в ББФ; 

 

4/ Декларация от клуба-кандидат чрез надлежно представляващото го лице, че клубът  

приема безусловно Устава на ББФ като се задължава да го спазва; 

 

5/ Декларация от клуба-кандидат чрез надлежно представляващото го лице, че клубът не 

членува в друга спортна федерация, че членовете на управителните му органи не са 

свързани лица помежду си, нито с членовете на управителните органи на другите клубове, 

членуващи във Федерацията, както и че клубът отговаря на всички изисквания на закона за 

член на спортна федерация.  
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(2) Управителният съвет на ББФ може да изиска по своя преценка и други документи или 

информация относно регистрацията, целите и дейността на клуба-кандидат, както и 

относно съответствието на представените документи с приложимите изисквания. 

 

Чл.18 (1) Управителният съвет на ББФ разглежда молбата за членство във възможно най-

кратък срок, но най-късно до един месец след постъпването й в ББФ.  

 

(2) Управителният съвет може да: 

- уважи молбата като укаже в решението си размера и начина на плащане на годишния 

членски внос за редовен член, който кандидатът трябва да заплати; 

- поиска допълнителни документи или информация от клуба-кандидат; 

- отхвърли молбата, ако клубът-кандидат не представи всички изискващи се документи 

или информация или се установи, че извършваната от клуба-кандидат дейност не отговаря 

на изискванията на закона и този устав за членство във Федерацията. 

 

Чл. 19 Клуб-кандидат за член на ББФ, чиято молба е била отхвърлена от Управителния 

съвет, може да кандидатства отново след като отстрани причините за отхвърлянето на 

молбата му.  

 

Чл. 20 (1) Членството на новоприет клуб в ББФ възниква при изпълнение на следните 

условия: 

 

1/ Молбата за членство на клуба е била уважена с решение на Управителния съвет; 

 

2/ Приетият клуб е заплатил годишния членски внос за редовен член, което удостоверява 

пред Председателя на Управителния съвет със съответния платежен документ. 

 

(2) След като получи документа за заплатен годишен членски внос, Председателят на 

Управителния съвет вписва новоприетия  клуб като член в Регистъра (Книгата) на 

членовете на ББФ. 

 

Чл.21 (1) Членството в ББФ се прекратява с: 

 

1/ Писмена молба до Управителния съвет, в която клубът-член изразява изрично и 

недвусмислено волята си да преустанови участието си и членството си в ББФ – от момента 

на подаването на молбата; 

 

2/ Прекратяване на юридическото лице – член на основанията, предвидени в закона; 

 

3/ Постановяване на решение на Управителния съвет за изключване; 
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4/ При отпадане. 

 

(2) При прекратяване на членството, независимо на какво основание, направените от 

прекратилия участието си член имуществени вноски в полза на ББФ не подлежат на 

връщане. 

 

 

Чл. 22 Управителният съвет изключва член на ББФ при: 

 

1/ Системни (три или повече) груби нарушения или изключително тежки (без да са 

системни) нарушения на Устава на ББФ или на нормативните разпоредби; 

 

2/ Дейност на клуба или прояви на неговото ръководство или членове, които са 

несъвместими със спортните или етичните правила и ценности или уронват престижа на 

ББФ; 

 

3/ Системно възпрепятстване работата или неоказване съдействие на органите на ББФ; 

 

4/ Неизпълнение на решенията на органите на ББФ; 

 

5/ Участие в дейността на други спортни федерации; 

 

6/ Друго поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

 

Чл. 23 (1) При установяване на основания за изключване Управителният съвет писмено 

уведомява засегнатия член за това като му определя достатъчен срок, но не повече от 14 

дни, считано от уведомяването, да изрази позицията си. 

 

(2) При вземане на решение за изключване Управителният съвет обсъжда позицията на 

засегнатия член, ако такава е изразена писмено и своевременно. 

 

(3) Изключеният член може да оспорва решението на Управителния съвет за изключването 

си пред Общото събрание на ББФ с писмена жалба, подадена чрез Председателя на 

Управителния съвет  в срок до 14 дни от узнаването му, но не по- късно от 6 месеца от 

вземане на решението. В жалбата трябва да бъдат изложени изчерпателно всички доводи и 

да бъдат посочени и представени всички документи, на които оспорващият се позовава. 

 

(4) При получаване на жалба по предходната алинея Председателят на Управителния съвет 

предприема съответните действия по организиране на Общо събрание, което трябва да се 

състои не по-късно от 6 месеца, считано от получаване на жалбата. 
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(5) Общото събрание обсъжда мотивите на Управителния съвет и доводите в жалбата, след 

което гласува решение, с което може или да потвърди, или да отмени решението на 

Управителния съвет за изключване на член. 

 

(6) Ако Общото събрание отмени решението на Управителния съвет, счита се, че членът не 

е бил изключван. 

 

Чл.24 Отпадане на редовен член на ББФ настъпва при: 

 

1/ незаплащане на дължими имуществени вноски повече от шест месеца след определения 

срок; 

 

2/ системно неучастие в дейността на ББФ. 

 

Чл. 25 Отпадането се констатира по документи с решение на Управителния съвет. 

Членството се прекратява от датата на решението на Управителния съвет. 

   

Чл. 26 Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по реда за приемане на 

нови членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването или 

отпадането. 

 

Почетни членове 

 

Чл. 27 (1) Почетни членове на ББФ могат да бъдат физически лица от страната и чужбина 

с особени заслуги или постижения в областта на спорта, както и личности, допринесли за 

дейността или постигане целите на Федерацията. 

 

(2) Почетните членове могат да внасят предложения за работата на Федерацията и нейните 

органи, усъвършенстване на прилаганите методики, въвеждане на нови спортно-

технически правила и др. 

 

(3) Почетните членове могат да участват в Общото събрание със съвещателен глас. 

 

(4) Почетните членове не дължат имуществени вноски и членски внос. 

 

Чл. 28 Почетните членове се приемат от Управителния съвет по предложение на 

Председателя на Управителния съвет и при наличие на писмено съгласие на предложения 

почетен член. След приемането им, почетните членове се вписват в Регистъра на 

членовете на Федерацията.  
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Чл. 29 Заличаването на почетен член се извършва по решение на Управителния съвет при 

оттегляне на съгласието му или при наложителни обстоятелства. 

 

 

V. ОРГАНИ, ПРАВОМОЩИЯ И УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Органи 

 

Чл. 30 Органи на ББФ са: 

1/ Общо събрание; 

2/ Управителен съвет; 

3/ Председател на Управителния съвет, който е и Председател (Президент) на 

Федерацията. 

 

Общо събрание 

 

Чл. 31. Общото събрание е върховен колективен орган на ББФ. То се състои от всички 

редовни членове на Федерацията като почетните членове участват в работата му, но без 

право на глас при вземането на решения. Всеки редовен член има право на един глас в ОС. 

 

Компетентност на Общото събрание 

 

Чл. 32 Общото събрание на ББФ: 

 

1/ изменя и допълва устава; 

 

2/ приема 4-годишните програми за развитието на брейка като спорт, приема техните 

актуализации, както и ежегодните отчети за тяхното текущо изпълнение за предходната 

година;  

 

3/ определя числеността, избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

 

4/ взема решение за откриване и закриване на клонове на ББФ; 

 

5/  взема решение за преобразуване или прекратяване на ББФ; 

 

6/  взема решение за предоставяне управлението на първенства от държавния спортен 

календар на професионална лига като помощен орган на ББФ и приема правилата й; 

 

7/ приема бюджета на ББФ; 
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8/ приема отчета (доклада) за дейността на Управителния съвет и финансовия отчет на 

ББФ; 

 

9/ избира и освобождава правоспособен одитор за проверка на годишния доклад и 

годишния финансов отчет на ББФ, когато такава проверка се изисква от закона; 

 

10/ отменя решения на другите органи на ББФ, които противоречат на закона или устава 

или други вътрешни актове; 

 

11/ решава други въпроси, възложени в неговата изключителна компетентност от закона 

или устава; 

 

12/ разглежда и решава въпроси, за които е свикано по преценка на Управителния съвет. 

 

Чл. 33 (1) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на ББФ. 

 

(2) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

 

Редовно общо събрание 

 

Чл. 34 (1) Общо събрание се провежда редовно (ежегодно) – всяка календарна година най-

късно до 20 март за обсъждане и приемане на: годишния доклад за дейността и 

финансовия отчет на Федерацията за предходната календарна година; отчета за текущо 

изпълнение на актуалната 4-годишна програма за развитие; бюджета на спортната 

федерация за текущата година.  

 

(2) След приемането им от редовното общо събрание документите по предходната алинея 

се изпращат по предвидения в закона ред на Министъра на младежта и спорта в срок до 31 

март 

 

(3) В дневния ред на редовното общо събрание могат да се включват и всички останали 

текущи въпроси от компетентността на общото събрание. 

 

Извънредно общо събрание 

 

Чл. 35  Общо събрание може да се провежда и извънредно – за обсъждане и решаване на 

други въпроси от компетентността на върховни колективен орган, когато това е 

необходимо и по всяко време на годината. 

 

 



15 

Свикване 

 

Чл. 36 Общото събрание се свиква от Управителния съвет – по негова инициатива или по 

искане на най-малко 1/3 от членовете на ББФ. Ако в последния случай Управителният 

съвет в двуседмичен срок не отправи по предвидения в Устава ред покана за свикване на 

общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане 

на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

 

Покана 

 

Чл. 37 Поканата се подписва от Председателя на Управителния съвет и трябва да съдържа: 

 

1/ дневния ред на свиканото общо събрание; 

 

2/ датата и часа на провеждане, както и часа за явяване за регистрация на участниците; 

 

3/ мястото за провеждането на общото събрание като мястото може да е различно от 

адреса на управление на Федерацията; 

 

4/ информация по чия инициатива се свиква събранието; 

 

5/ друга информация по преценка на Управителния съвет. 

 

Чл. 38 (1) Поканата се изпраща по обикновена или електронна поща поименно на 

клубовете-членове на Федерацията или се връчва срещу подпис на представляващите ги 

лица най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден на събранието като се поставя и на 

мястото за обявления в сградата на адреса на управление.  

 

(2) По указания начин покана се изпраща и на почетните членове. 

 

(3) По преценка на Управителния съвет, ако е налице трудност за поканването на един или 

няколко клубове-членове чрез поименна покана, поканата не се изпраща поименно, а се 

обявява в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 

вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 

управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

 

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание 

не може да приема решения, освен ако на събранието са представени 100 % от членовете с 

право на глас и никой от тях не възразява да се приеме решение. 
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Представителство в Общото събрание 

 

Чл. 39 (1) Клубовете-членове се представляват в Общото събрание от техните законни 

представители или от изрично упълномощено физическо лице. Почетните членове не 

могат да упълномощават свои представители за участие в Общото събрание. 

 

(2) Едно лице може да представлява по пълномощие не повече от двама членове на общото 

събрание. Преупълномощаване не се допуска. 

 

(3) Пълномощното за представителство в Общото събрание трябва да има нотариална 

заверка на подписа и да указва конкретните пълномощия за гласуване по точките от 

дневния ред: „за“, „против“, „въздържал се“ или „по преценка на пълномощника“. 

 

(4) Пълномощните се изпращат на Председателя на Управителния съвет по обикновена 

или електронна поща най-късно три работни дни преди датата на събранието. 

 

(5) Пълномощник, явил се на общо събрание без пълномощно съобразно предходните 

алинеи, не се допуска до участие в събранието. 

 

Регистрация за участие 

 

Чл. 40 (1) В решението на Управителния съвет за свикване на събранието се определя 

отговорно лице измежду членовете на Управителния съвет, което регистрира в нарочен 

списък явяващите се представители на клубовете-членове в обявения час за регистрация 

преди събранието. По преценка на Управителния съвет той може да определи комисия в 

състав две или повече лица, поне едно от които е член на Управителния съвет, които да 

извършат регистрацията. 

 

(2) Списъкът съдържа: дата и час на съставянето му; наименование и ЕИК на 

представляваните клубове; трите имена и ЕГН на явяващия се представител; качеството, в 

което явява; номер на нотариална заверка и заверяващ нотариус, ако представителят се 

явява с пълномощно; подпис на представителя; подпис на лицето/лицата, съставили 

списъка. 

 

(3) Явяващите се представители са длъжни да удостоверят самоличността си с документ за 

самоличност. 

 

(4) Ако клуб-член, който се представлява от законния си или упълномощен представител, 

не е регистриран към момента на събранието в Регистъра за юридическите лица с 

нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, явяващият се представител се 
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легитимира и с оригинално актуално удостоверение за регистрацията на клуба, издадено 

от съответния регистър. 

 

(5) Почетните членове, явяващи се на събранието, също се регистрират в списъка след 

удостоверяване на самоличността им като се отбелязва статутът им на почетни членове.  

 

Делегатска карта 

 

Чл. 41 (1) Непосредствено след извършването на регистрацията за участие 

представителите на клубовете-членове получават делегатски карти, с които гласуват в 

Общото събрание. 

 

(2) На явяващите се почетни членове не се предоставят делегатски карти и те не гласуват. 

 

Кворум 

 

Чл. 42 Общото събрание е законно и може да приема валидни решения, ако са 

представени повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум 

събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може 

да се проведе, колкото и членове да се явят. 

 

Провеждане и гласуване 

 

Чл. 43 (1) Длъжностното лице или комисията по регистрацията открива събранието като 

докладва наличието или липсата на кворум. 

 

(2) Събранието избира измежду присъстващите свой председател, който води заседанието, 

и секретар-протоколист, който води писмен протокол съобразно предвиденото  в този 

устав. При необходимост събранието избира преброител/и на гласовете. 

 

(3) Решенията на Общото събрание се приемат след явно гласуване, освен ако събранието 

не реши гласуването да бъде тайно. 

 

Мнозинство 

 

Чл. 44 (1)  Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство 1/2 (една втора) от 

присъстващите. 

 

(2) Решенията за: изменение и допълнение на устава; за определяне числеността, избор и 

освобождаване на членовете на Управителния съвет; за преобразуване или прекратяване на 
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ББФ; за отмяна на решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от 2/3 (две 

трети) от присъстващите. 

 

(3) Делегат на общото събрание няма право на глас и такъв глас не се отчита при 

съобразяване на мнозинството при решаването на въпроси, отнасящи се до: 
 

1/ него, неговия съпруг(а) 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. 

 

Протокол 

 

Чл. 45 За проведеното заседание на Общото събрание се съставя писмен протокол, който 

съдържа: 

 

1/ Дата, час и място на провеждането; 

 

2/ Начина на свикване и дали свикването е редовно; 

 

3/ Наличието на кворум съобразно списъка на регистрираните за участие членове, 

съответно – липсата на кворум и отлагането на събранието с един час съобразно този 

устав; 

 

4/ Изборът на Председател на събранието, Секретар и, ако се реши – Преброител/и на 

гласовете; 

 

5/ Разгледания дневен ред; 

 

6/ Дискусиите, изказванията и обсъжданията по същество; 

 

7/ Резултатите от гласуванията; 

 

8/ Взетите решения; 

 

9/ Подписи на Председателя на събранието, Секретаря и Преброител/ите, ако такива са 

били избрани. 

 

Управителен съвет 

 

Чл. 46 Управителният съвет е колективният орган на управление на ББФ.  
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Състав и мандат 

 

Чл. 47 (1) Управителният съвет се състои от три до петнадесет физически лица, които са 

излъчени от клубовете-членове на Федерацията. 

(2) При обсъждане кандидатурите за членове на Управителния съвет се посочва кой клуб-

член излъчва кандидата. 

 

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години като те могат да 

бъдат преизбирани без ограничения на броя мандати. 

 

Компетентност на Управителния съвет 

 

Чл. 48 Управителният съвет на ББФ:  
 

1. приема и изключва членове, констатира отпадане на членове; 

 

2. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените 

вноски; 

 

3. взема решение за участие и членство на ББФ в други организации, както и за 

сдружаване на ББФ с други спортни федерации за взаимно подпомагане и развитие на 

съвместна дейност в областта на спорта; 

 

4. избира измежду членовете си свой Председател, който е Председател (Президент) на 

ББФ с предвидените в този устав функции и компетентност; 

 

5. свиква и организира провеждането на Общи събрания на членовете на ББФ; 

 

6. разработва и предлага за приемане от Общото събрание 4-годишните програми за 

развитието на брейка като спорт и техните актуализации; 

 

7. представя на общото събрание за одобрение и приемане ежегодните отчети за текущото 

изпълнение на 4-годишните програми за развитие за предходната година; 

 

8. изготвя и предлага за приемане от Общото събрание бюджета на ББФ; 

 

9. изготвя и внася ежегодно за приемане от Общото събрание доклад (отчет) за дейността 

на ББФ и за своята дейност; 

 

10. възлага и следи за своевременното съставяне на годишен финансов отчети на ББФ и 

проверка от назначения одитор; 
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11. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението, както и 

документите и правилата на Федерацията, в това число: 

- единна система от показатели за организация, управление и контрол на многогодишния 

учебно-тренировъчен и състезателен процес по брейк; 

-правила за провеждане на състезанията от държавния спортен календар и на други 

състезания по брейк; 

-  правила за условията и реда за картотекиране; 

-  правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за 

придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права; 

- правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на 

спортистите аматьори и професионалните спортисти; 

-  правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за 

придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за 

сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор; 

-  правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните 

спортисти; 

-  правила за осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж; 

- правила за дейността на помощните органи на ББФ; 

- правила за удостояване с награди и звания на спортисти, треньори и спортни деятели; 

- правила за управление и провеждане на държавните първенства от професионални лиги; 

- годишен държавен спортен календар за провеждане на състезания; 

- други актове; 

 

12. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

 

13. взема решение за разпореждане се с имуществото на ББФ; 

 

14. определя реда и организира извършването на дейността на ББФ, включително и тази в 

обща полза, и носи отговорност за това; 

 

15. взема решение за назначаване на постоянни или временни помощни звена на ББФ – 

комисии, съвети, колегии или други, на които възлага специфични задачи по 

методическата, спортно-техническата, административната, организационната, 

арбитражната или други дейности на ББФ като определя техния статут, състав, мандат и 

правила за работата им; 

 

16. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган. 
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Заседания на Управителния съвет 

 

Чл. 49 (1)  Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.  

 

(2) 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. 

 

(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния 

съвет негов член. 

 

(4) В заседанията на Управителния съвет членовете му участват лично и не се допуска 

представителство на член по пълномощие.  

 

Кворум 

 

Чл. 50 (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

 

(2)  За присъстващо се счита 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. 

 

Мнозинство 

 

Чл. 51 Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство -  

(половината) от присъстващите членове, освен следните решения, които изискват 

единодушие на всички членове на Управителния съвет:  

 

1/ избор на Председател на Управителния съвет; 

 

2/ приемане и изключване на редовни членове; 

 

3/ приемане или прекратяване членството на почетни членове; 

 

4/ определяне дължимостта и размера на членски внос или на други имуществени вноски; 

 

5/  вземане решение за участие на ББФ в други организации; 
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6/ вземане на решение за разпореждане с имущество на ББФ. 

 

Неприсъствени решения 

 

Чл. 52 Управителният съвет може да взема решения по всички въпроси и неприсъствено и 

без да бъде провеждано заседание, ако всички негови членове са съгласни с решението и 

подпишат без възражения и забележки нарочен неприсъствен протокол като посочват и 

датата, на която се подписват. В този случай решението се счита прието от деня, в който е 

положен последният подпис на член на съвета. 

 

Конфликт на интереси и ограничаване правото на глас 

 

Чл. 53 Член на Управителния съвет няма право на глас когато се решава въпрос, засягащ: 

 

1/ него, неговия съпруг(а) 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. 

 

Протокол 

 

Чл. 54 За всяко проведено заседание на Управителния съвет се съставя протокол в писмена 

форма, който се подписва от присъстващите членове и съдържа: дата, дневен ред, кворум, 

дискусиите, изказванията и обсъжданията по същество, гласуването и взетите решения. 

 

Председател на Управителния съвет. Представителство 

 

Чл. 55 Председателят на Управителния съвет е Председател (Президент) и на ББФ като 

извършва от нейно име всички и всякакви волеизявления и правни действия,  подписва 

договорите, сключвани от ББФ и изходящата й кореспонденция и я представлява пред 

всички трети лица: физически, юридически, публичноправни и частноправни субекти в 

страната и чужбина. 

 

Мандат 

 

Чл. 56 Председателят на Управителния съвет се избира в рамките на мандата си като член 

на Управителния съвет. Той може да бъде освободен от Управителния съвет и преди 

изтичането на мандата, както и да бъде преизбиран без ограничения в броя на мандатите. 
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Компетентност 

 

Чл. 57 Председателят на Управителния съвет: 

1/ свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет, подготвя решенията му, отговаря 

за изготвянето и подписването на протоколите на Управителния съвет; 

2/ организира и ръководи цялостната дейност на ББФ, разпределя задачите между 

членовете на Управителния съвет и контролира тяхното изпълнение; 

3/ организира, ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание на 

членовете и на Управителния съвет; 

4/ води Книга (Регистър) на членовете на ББФ като отбелязва и удостоверява всички 

подлежащи на вписване данни и обстоятелства съгласно този устав; 

5/ води и съхранява Протоколна книга на Общото събрание, както и Протоколна книга на 

Управителния съвет; 
 

6/ оперативно решава всички въпроси, които не спадат в компетентността на 

Управителния съвет или Общото събрание; 
 

7/ упълномощава от името на Клуба представители за извършване на изрично определени 

в пълномощното действия. 

 

VІ. КНИГИ (РЕГИСТРИ) НА ББФ 

 

Чл. 58 ББФ води и съхранява чрез Председателя на Управителния съвет: 
 

1/ Книга (Регистър) на членовете на Клуба, в който се отразяват: точно наименование, 

правноорганизационна форма, адрес, електронен адрес и ЕИК на клубовете-редовни 

членове; трите имена, ЕГН/дата на раждане, гражданство, адрес за контакт и електронен 

адрес на законния представител на клуба-член; дата и основание на възникване на 

членството; дата и основание за прекратяване на членството. В Регистъра на членовете се 

вписват с посочените данни и почетните членове; 

2/ Протоколна книга на Общото събрание на членовете, в която се подреждат по 

хронологичен ред протоколите от проведени редовни и извънредни общи събрания; 

3/ Протоколна книга на Управителния съвет, в която се подреждат по хронологичен ред 

протоколите от проведени присъствени и неприсъствени заседания. 

 

 

 

 



24 

VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ 
 

Чл. 59 (1) ББФ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в частна полза.  

(2) ББФ може да участва във вливане, сливане, отделяне или разделяне съобразно 

правилата и процедурите, предвидени в закона. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 

Чл. 60 ББФ се прекратява: 

1/ по решение на Общото събрание; 

2/ по решение на съда в предвидените от закона случаи; 

3/ при настъпване на други, предвидени в закона, основания. 

Чл. 61 (1) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.  

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице - 

ликвидатор. Ако ликвидатор не е определен по този ред, той се определя от Окръжния съд 

по седалището на ББФ. 

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Федерацията от 

наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на 

движимото, а след това на недвижимото имущество на Федерацията.  

(4) Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и 

правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на ЗЮЛНЦ, ТЗ и 

действащото законодателство. 

Чл. 62 (1) Ако след удовлетворяване на кредиторите остава имущество на Федерацията, 

ликвидаторът го разпределя поравно между членовете, които идентифицира по Регистъра 

на членовете, преди юридическото прекратяване на Федерацията.  

(2)/ Ако към момента на удовлетворяване на кредиторите не съществуват членове на 

Федерацията или ако такива не могат да бъдат идентифицирани или открити, имуществото 

преминава върху общината по седалището на Федерацията съобразно закона. 

(3) Ликвидаторът няма право да придобива имуществото на Федерацитаа, освен  

дължимото му се възнаграждение. 
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(4) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на 

Клуба от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по 

вписванията. 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 63 Настоящият устав може да бъде изменян, допълван или отменян единствено от 

Общото събрание на Българска брейк федерация съобразно правилата и реда за 

провеждането му.  

Чл. 64 За неуредените в устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта, 

подзаконовите норматини актове по прилагането им, както и действащото гражданско 

законодателство на Република България. 

 

Този Устав се прие единодушно от клубовете-учредители на учредително събрание на 

Българска брейк федерация, проведено на 10.08.2019 г., и се подписа от всички учредители 

на Федерацията, както следва: 

 

1. СПОРТЕН БРЕЙК КЛУБ „ЕКС-ЕНЕРДЖИ КРЮ“, ГР. СОФИЯ, чрез Калин Иванов 

Калинов: 

 

......................................./подпис/ 
 

2) СПОРТЕН КЛУБ ПО БРЕЙК ТАНЦИ „ДА КЛИК“, ГР. ПЕРНИК, чрез Денис Валентинов 

Пейчев: 

......................................./подпис/ 

 

3) СПОРТЕН БРЕЙК КЛУБ „СОФИЯ СИТИ БРЕЙКЪРС“, ГР. СОФИЯ, чрез Веселин 

Петев Манолов: 

                                                                                                                                               

...................................../подпис/ 

 


