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У С Т А В  

НА 

Сдружение 

"БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ" 

София 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Член 1 

1.1. "БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ" (по-нататък в Устава наричана 

само   Федерацията)   е   юридическо   лице   -   сдружение   с   нестопанска   цел, 

осъществяващо своята дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 ал. 1 от ЗЮЛНЦ 

и се учредява като организация с неправителствен, неполитически и нерелигиозен 

характер. 

1.2. "БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ" е организация, която действа в 

обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и 

утвърждаването на физическата култура в областта на българския спорт и в 

частност на спорта БОУЛИНГ. 

1.3. "БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ" е сдружение на спортни клубове по 

БОУЛИНГ или сходни видове спорт, съгласно чл. 14 ал.1 от ЗФВС. 

1.4. "БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ" се вписва в Централния регистър към 

Министерство на правосъдието на основание чл. 38, ал.З от ЗЮЛНЦ- след 

регистрирането й в съда. 

1.5. В случай, че на сдружението бъде отказано вписване в Централния регистър, 

съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Федерацията ще продължи да осъществява 

дейност в частна полза и личен интерес на своите членове. 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК 

Член 2 

2.01. Наименованието     на     сдружението     е     "БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ 

ФЕДЕРАЦИЯ". Наименованието на Федерацията се изписва на латиница по 

следния начин: association "BULGARIAN BOWLING FEDERATION". 

2.02. Наименованието на клоновете на Федерацията се образува като към 

наименованието на Федерацията се добавя указанието "клон" и населеното място, 

където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и 

указание за неговия предмет на дейност. 

Член 3 

3.1. Седалището и адресът на управление на Федерацията са в Република България,   

гр. София,  район  "Триадица",  Национален  дворец  на  културата -

Административна сграда, площад "България" № 1. 

3.2. Федерацията притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват 

върху неговия печат, както и в кореспонденцията му заедно с наименованието, 

седалището, адреса, данните за регистрацията му и БУЛСТАТ. 
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3.03. Съществуването на Федерацията не е ограничено със срок или с 

прекратително условие. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Член 4 

4.01. Предметът на дейност на Федерацията се изразява в: 

а/ Провеждане и осъществяване спортна подготовка на отборите, спортни прояви 

и подготвяне на спортисти по БОУЛИНГ за участие в републикански и 

международни състезания; 

б/ Привличане към участие в спорта БОУЛИНГ на любители и симпатизанти от 

всички възрасти, както и организиране на състезания и разпределяне на награди; 

в/ Разработване и издаване на правилници, програми и други материали свързани с 

дейността на Федерацията, както и представляване на интереси на членовете си  

пред национални и международни учреждения и институции; 

г/ Подпомага, популяризира и взема решения по всички проблеми, свързани със  

спорта БОУЛИНГ, както и подпомагане на социално слаби деца и юноши, както и 

да им осигурява посещения на тренировки без членски внос и допълнително  

заплащане; 

д/ Взема решения, отнасящи се до реда, организацията и поведението на  състезатели    

при     провеждане    на    състезания    и    прояви    от    регионален, републикански, 

международен и демонстративен характер. 

4.02. Предмет на стопанска дейност на Федерацията се изразява в: провеждане на 

мероприятия всред членовете и симпатизантите на Федерацията, издателска и 

рекламна дейност, образователен обмен, договори за съвместна дейност, договори 

за спонсорство, представителство, посредничество и агентство, импресарска 

дейност, консултантски услуги и търговия със спортни артикули, средства получени 

като награди по програми, финансирани от други институции; 

ЦЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 

Член 5 

5.01. Цели на Федерацията са: 

а/ Да обединяване усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на  

спортовете свързани с боулинга, като развива спорта БОУЛИНГ и здравословния 

начин на живот; 

б/ Да провежда инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българския 

спорт и в частност на спорта БОУЛИНГ, както и популяризиране дейността на  

Федерацията и създаване на интерес във всички възрастови групи към спорта  

БОУЛИНГ; 

в/ Да повишава непрекъснато спортните резултати на спортистите и стимулира 

свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта БОУЛИНГ;  

г/ Да организира, провежда и участва в спортни прояви и състезания от 

републиканския и международен спортен календар и подпомага чрез дейността си 

процесите за развитие на физическата култура в гражданското общество. 
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СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Член 6 

6.01. За постигане на своите цели Федерацията: 

а/ Сътрудничи с други организации в България и чужбина, с цел подпомагане и 

развитие на спорта БОУЛИНГ и неговите разновидности; 

б/ Информира, организира и провежда семинари, конкурси, конференции, кръгли 

маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти,  

свързани със спорта БОУЛИНГ; 

в/ Извършва друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на 

Република България и международното право, за осъществяване целите на 

Федерацията. 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

Член 7 

7.01. Имущество 

а/ Имуществото на Федерацията се състои от правото на собственост и други  

вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в 

зависимост от действуващите нормативни актове; 

б/Федерацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява  

дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и  

ЗЮЛНЦ; 

в/ За безвъзмездно разходване на имуществото на Федерацията е необходимо 

мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови 

членове, когато е в полза на лицата, изброени по чл. 41, ал.З от ЗЮЛНЦ; 

г/ Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост 

от целта на финансовите му възможности на Федерацията, съгласно обявения ред и 

правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се 

извършва подбора е общодостъпна и се вписва в Централен регистър. 

7.02. Финансирането на Федерацията се осъществява чрез: 

а/ Ежемесечен членски внос от членовете на Федерацията, чийто размер и срок за 

внасяне се определя ежегодно от Управителния съвет на Федерацията; 

б/ встъпителни и годишни вноски на членовете, определени по реда на предходната 

буква; 

в/ Федерацията в лицето на Управителния съвет може да получава дарения и 

завещания от физически и юридически лица; 

г/ приходи от стопанисване на имуществото; 

д/ приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Федерацията; 

е/ други приходоизточници, позволени от закона. 

7.03. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага 

и провежда от Управителния съвет. 

7.04. Управителният съвет на Федерацията води регистър на получените и 

извършените дарения и завещания и представя годишен отчет пред Общото 

събрание, като издава документ на дарителите. 
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7.05. Извършваната   стопанска   дейност   се   подчинява   на   условията   и   реда, 

определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

7.06. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание 

може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от 

членовете на Федерацията. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 

от всички членове на Федерацията. 

7.07. По решение на Управителния съвет от имуществото на Федерацията се 

обособяват целеви фондове. 

7.08. Федерацията може да учредява и участвува в търговски дружества в страната и 

в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за 

осъществяване на дейността си. 

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Член 8 

8.01. Членуването във Федерацията е доброволно. 

8.02. За членове могат да бъдат приемани само юридически лица- спортни клубове 

по БОУЛИНГ или сходни видове спорт, съгласно чл. 14 ал.1 от ЗФВС, които 

приемат целите на Федерацията и  споделят средствата за тяхното постигане, 

изпълняват уставът на Федерацията и плащат редовно членския си внос . 

8.03. Всеки член на Федерацията има право: 

1. да участвува в дейността на Федерацията и в работата на Общото 

събрание; 

2. да бъде избиран в неговите органи на управление; 

3. да осъществява контрол върху работата на Федерацията и органите на 
управление; 

4. да бъде информиран за дейността на Федерацията; 

5. да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от 

дейността му. 

8.04. Всеки член на Федерацията е длъжен: 

1. да внася ежемесечно членския си внос; 

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

3. да работи за увеличаване на имуществото на Федерацията; 

       4. да съдейства според възможностите си за професионалната реализация 

на членовете на Федерацията; 

8.05. Членовете на Федерацията се приемат от Управителния съвет въз основа на 

писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в 

едномесечен срок. Решението на Управителния съвет за приемане на членовете се 

взима с обикновено мнозинство от присъстващите. 

Член 9 

9.01. Членството във Федерацията се прекратява: 

а/ с писмено заявление до Управителния съвет. Прекратяването на членството в  
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този случай настъпва от датата на подаване на заявлението; 

    б/ с изключване;    

в/ с прекратяване на юридическото лице - член на Федерацията; 

г/ при отпадане. 

9.02.Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Федерацията при 

наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство 

несъвместимо. За виновно поведение се приема системното нарушаване на устава, 

осъществяване на дейности противоречащи на целите на Федерацията. Решението за 

изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. Общото 

събрание се произнася с мнозинство от присъстващите членове, като изключваният 

няма право на глас.  

9.03.Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски 

внос и неучастие в дейността на Федерацията в продължение на 3 последователни 

месеца, както и при повече от 3 неприсъствия на заседанията на Общото събрание 

без уважителни причини, когато е поканен по надлежния ред. Отпадането се 

констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се 

прекратява членството. 

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА  

Член 10 

Органи на Федерацията са: 

■ Общо събрание; 

■ Управителен съвет. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ  

Член 11 

11.01. В общото събрание участват всички членове на Федерацията. 

11.02. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от 

законните им представители или изрично упълномощено лице. 

11.03. Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице. 

11.04. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на 

Федерацията, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой 

заседания на събранието. 

11.05. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети 

лица. 

11.06. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на 

Общото събрание. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Член 12 

12.01. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на 

Федерацията. 



 6 

12.02. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния 

съвет - извънредно Общо събрание. 

12.03. Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на 

Федерацията или упълномощено от него лице. 

12.04. На всяко заседание на Общото събрание се избира секретар, който води 

протокол за провеждането му. 

СВИКВАНЕ 

Член 13 

13.01. (Изм. С Решение на ОС от 19.09.2008г.) Общото събрание се свиква от 

Управителния съвет, а също така и по искане на 1/3 от членовете на Федерацията. 

Дневният ред, датата, часа и мястото и по чия инициатива се провежда събранието 

се оповестяват с писмени покани, изпратени до всички членове на Федерацията, 

най-малко един месец преди насрочения ден и се обявява в интернет страницата на 

Федерацията, както и на подходящо място в сградата, в която се намира 

управлението на Федерацията. 

13.02. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание 

Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то 

се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на 

заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ 

Член 14 

14.01. На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите 

членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват 

присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и 

секретаря на Общото събрание. 

14.02. В списъкът по предходната алинея се включват членовете, които са заявили 

за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след 

установяването на наличие на кворум. 

      КВОРУМ 

Член 15 

15.01. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината 

от всички членове на Федерацията. При липса на кворум събранието се отлага за 

един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе 

колкото и членове да се явят. 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Член 16 

16.01. Член или негов представител не може да участва в гласуването за: 

а/ Предявяване на искове срещу него; 

б/ Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 
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отговорността му към Федерацията; 

в/ При решение на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по 

права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по 

сватовство - до втора степен включително. 

РЕШЕНИЯ 

Член 17 

17.01. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, 

освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един 

глас. 

17.02. По въпросите за изменение или допълнение на Устава, преобразуване или 

прекратяване на Федерацията, решенията се взимат с мнозинство 2/3 от броя на 

присъствалите на събранието. 

17.03. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са 

били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са 

представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат 

включени в дневния ред за обсъждане и гласуване. 

17.04. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако 

действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след 

обнародване. 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Член 18 

18.01. Общото събрание: 

1. изменя, допълва устава или приема нов устав; 

2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя тяхното 

възнаграждение; 

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията; 

4. приема и изменя бюджета на Федерацията; 

5. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

6. отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на 

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

Федерацията. 

7. (изм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.) одобрява    годишния    счетоводен    

отчет; 

8. назначава ликвидаторите при прекратяването на Федерацията, освен в 

случаите на несъстоятелност; 

9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на 

членство; 

10.взема решения и по въпроси, които не са от изключителната компетентност 

на друг орган на Федерацията. 

ПРОТОКОЛ 

Член 19 

19.01. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. 

Протоколът се води според изискванията на закона и устава. 
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19.02. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателят и секретаря на 

събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага 

списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото 

събрание. 

19.03. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да 

следи за точното записване на решенията в протокола. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 20 

20.01. Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на 

Федерацията. Точният им брой се определя с конкретно решение на общото 

събрание, а при учредяване на дружеството - от учредителите. 
20.02. (изм. с Решение на ОС от 19.09.2008г) Членовете на Управителния съвет се 
избират от Общото събрание за срок от 2 години. 

20.3. Управителният съвет избира от своя състав председател и генерален 

секретар. 

20.4. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без 

ограничение. 

20.05. Членовете   на  Управителния   съвет  имат  еднакви  права  и  задължения, 

независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и 

решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове. 

20.6. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на 

Федерацията, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен 

представител или изрично упълномощено лице. 

20.7. Управителният съвет се свиква от председателя на Управителния съвет или 

по искане на 1/3 от неговите членове в едноседмичен срок от получаването на 

писмено искане за това. 

20.8. Заседанията му са редовни, ако присъстват или са представени не по-малко от 

половината негови членове. 

20.9. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на 

заседанията му от друг член на управителния съвет с изрично писмено пълномощно. 

За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна 

телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му 

участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се 

удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

20.10. Заседанията   на   Управителния   съвет   се   ръководят   от   Председателя. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите 

предвидени в чл. 14, ал.2, и чл.31, т.З и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички 

членове. 

20.11. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения за това от всички членове на управителния съвет. 

20.12. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема 

решение единодушно за: 
 

1. съществена промяна на дейността на сдружението; 
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2. съществени организационни промени; 

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или 

прекратяване на такова сътрудничество; 

4. вземането на решение за създаване на клон. 

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Член 21 

21.01. Управителният съвет: 

1. Представлява Федерацията чрез Председателя си, който е и Председател на 

Федерацията или чрез упълномощен от него друг член на съвета; 

2. Приема вътрешни актове на Федерацията, основни насоки и целеви програми за 

дейността на Федерацията; 

3. Приема и изключва членове; 

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други 

организации; 

5. Взема решение относно размера на имуществените вноски и членския внос, 

както и   последиците при неспазване на крайните срокове за внасяне, различни от 

изключването; 

6. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание, отчита дейността 

на Федерацията пред него ; 

7. Предлага планове и програми за дейността на Федерацията; 

8. Предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска 

структура на Федерацията;. 

9. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с 

движимото и недвижимо имуществото на Федерацията; 

10. (отм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.)  Назначава и освобождава дипломирани 

експерт-счетоводител; 

10 .Определя адреса на Федерацията; 

11.Управителния съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 

Федерацията;  

12.Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за 

назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и 

други вътрешни правила на сдружението.  

13.Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на 

Федерацията, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти 

и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем, при 

спазване на изискванията на устава.  

14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от 

компетентността на друг орган. 

 

 

ГОДИШНО 

ПРИКЛЮЧВАНЕ Член 22 

22.01. (изм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.) Ежегодно до края на месец февруари 

Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен 
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отчет и доклад за дейността. В отчета за дейността се описва протичането на 

дейността и състоянието на Федерацията и се разяснява годишният счетоводен 

отчет. 

22.02. (отм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.) При годишното приключване се 

проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-

счетоводители въз основа на счетоводството отчета за дейността. Без 

проверката годишният счетоводен отчет не може да се приема. Проверката има 

за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и 

устава за годишното приключване.  

22.03. (отм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.) Експерт счетоводителите се 

назначават от Управителния съвет.  Когато Управителният съвет не е избрало 

експерт - счетоводител до изтичането на календарна година, той се назначава от 

Общото събрание. 

22.04. (изм. с Решение на ОС от 19.09.2008г.) След приемане на годишния 

счетоводен отчет и отчета за дейността Управителния съвет приема решение за 

свикване на редовно Общо събрание, като се отчита пред него за изтеклата година. 

22.05. Федерацията не разпределя печалба. 

22.06. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води 

протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и 

заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на 

председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални 

книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на 

сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със 

съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от 

протоколите. 

22.07. Федерацията води книга на членовете си, в която се записват имената и 

адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и 

наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна 

регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЯТА Член 23 

23.01. Федерацията се прекратява: 

По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите членове; 

При обявяването й в несъстоятелност; 

По решение на окръжния съд по седалище на Федерацията в случаите, предвидени 

от закона. 

23.02. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация от Управителния 

съвет на Федерацията или избран от него ликвидатор, освен в случаите на 

преобразуване. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по 

ликвидация на Федерацията, осребряване на нейното имущество и удовлетворяване 

на кредиторите на Федерацията по предвидения от закона ред. 

23.03. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите 

имущество се решава от Общото събрание при взимане на решението за 

прекратяване на Федерацията, като имуществото не може да се прехвърля по 

какъвто и да е начин на: 
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1 .учредителите и настоящите и бивши членове; 

2. лицата били в състава на органите му и служителите му; 

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;  

4.съпрузите и лицата по т. 1-3; 

5. роднините по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия 

- до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

23.04. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя 

по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за 

извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, 

ако не е определена такава в устава или учредителния акт. 

23.05. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се 

предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с 

нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на 

възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска 

цел общественополезна дейност. 

23.06. Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за 

задълженията на Федерацията до размера на придобитото. 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

Член 24 

24.01. Федерацията може да се преобразува в Юридическо лице с нестопанска цел, 

за осъществяване на дейност в частна полза само в случай на отказ за вписване в 

Централния регистър съгласно чл. 37 ал. 3. 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 25 

25.01. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се 

уреждат от действуващото гражданско законодателство. 

Настоящият Устав е изготвен на български език в 4 еднакви екземпляра. 

Уставът е приет от Общо събрание, състояло се на    10.04.2001  г. и допълнен с 

решение № 3 на Общото събрание, състояло се на 16.04.2004 година, изменен с 

Решение №6 на Общото събрание, състояло се на 19.09.2008г. 

 

Председател на Общото събрание, състояло се на 19.09.2008г:  ........................................  

 

/Кирил Кирилов/ 

 

Секретар на Общото събрание, състояло се на 19.09.2008г: .............................................. 

 

                                       /Юлия Тодорова/ 
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ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА: 

1 Боулинг клуб „Академик 2001”........................................... 

2 Боулинг клуб "Акваленд".......................................... 

3 Боулинг клуб „АТИА” .......................................... 

4 СК на Глухите „Боулинг” .......................................... 

5 Боулинг клуб „Галакси” .......................................... 

6 Боулинг клуб „Ескалибур” .......................................... 

7 СК по Култ. и фитнес „Касабов спорт” .......................................... 

8 Боулинг клуб „Корона” .......................................... 

9 Боулинг клуб „Левски” .......................................... 

10 Боулинг клуб „Мега” .......................................... 

11 Боулинг клуб „Милениум” .......................................... 

12 Боулинг клуб „Страйк Мания” .......................................... 

13 Боулинг клуб „Страйкърс” .......................................... 

14 Боулинг клуб „ЦСКА 2005” .......................................... 

15 Боулинг клуб „Берк Боул” .......................................... 

16 Боулинг клуб „РСВ” .......................................... 

17 Боулинг клуб „Стронг тийм” .......................................... 
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