УСТАВ
НА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СФГБ)
ГЛАВА І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортната федерация на глухите в България е демократична, независима,
обществена (неправителствена) и неполитическа организация, която признава и спазва
законите на Република България, спазва общоприетите в света принципи за физическото
възпитание и спорта, както и международното спортно сътрудничество.
СФГБ представлява своите членове в Международния комитет за спорта на
глухите /МКСГ/, Европейската спортна организация на глухите /ЕСОГ/, Министерството на
физическото възпитание и спорта /МФВС/, Българския олимпийския комитет /БОК/,
Българския футболен съюз /БФС/ и други формирования, управляващи спортната дейност.
СФГБ отговаря за задълженията си със своето имущество. Неговите членове не
отговарят за задълженията на сдружението.
ГЛАВА ІІ – СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Член 1. (1) Спортната федерация на глухите в България е самостоятелно
юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност,
сдружаващо лица, които признават настоящия Устав и практикуват спортовете, застъпени в
организацията и отговарят на ЗЮЛНСЦ.
(2) СФГБ се учредява за неопределен срок и се подчинява на българското
законодателство при спазване принципите на доброволност, изборност и самоуправление, в
рамките на закона.
(3) СФГБ е доброволно сдружение на многоспортови клубове и ученически такива,
учредени в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, които
самостоятелно координират развитието, практикуването и администрирането на съответния
вид спорт на национално и териториално ниво и ги представлява пред държавата и
международните спортни организации.
Член 2. (1) Спортната федерация на глухите в България има за цел да насочва и координира
дейността по издигане равнището на спортното майсторство и създаване условия за
любителско упражняване и изява в състезания за високо спортно майсторство, в сферата на
практикуваните спортове на гражданите с увреден слух, както и способстване за
реализиране на съвременни форми за възстановяване и подобряване на физическата
дееспособност, насърчаване творческата инициатива на специалисти, деятели и любители
както и интеграцията им в обществото.
(2) СФГБ се застъпва и отстоява пред държавни и обществени органи бързото и
благоприятно решаване на всички въпроси в интерес на своите членове. Физическото
възпитание и спорта на лицата с увреден слух да се свързва с здравеопазването и почивното
дело, с образованието и културата, като единна функционална система за увеличаване на
тяхното взаимодействие върху всички слоеве на населението.
(3) СФГБ осъществява дейността си в тясно взаимодействие с МФВС, МКСГ,
ЕСОГ, БОК и други структури от международен мащаб за спорта сред глухите, както и
постоянни връзки и взаимодействия с БФС, със световни и европейски федерации по
всички спортове, както и с българските спортни организации, спортни клубове и
федерации.
(4) СФГБ:
а) Изготвя, осъществява и обезпечава подготовката и участието на
националните отбори в международни и вътрешни прояви.
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б) Развива и усъвършенства нормативната и организационната структура,
чрез които се регулират отношенията между членовете на организацията.
в) Осъществява спазването на слуховия контрол, съгласно Устава на МКСГ,
ЕСОГ, Олимпийската харта и други, на които е член.
г) Полага усилия за създаване на възможности за практикуване на физически
упражнения и спорта, както за издигане на спортният престиж на нацията.
д) Провежда приоритетна политика и действия за реализиране на активна
спортно-състезателна дейност сред младежите, девойките и подрастващите.
е) Подпомага реализацията на социалната политика на държавата и
общините, както и социалната интеграция и личностната реализация чрез физическа
култура и спорт.
ж) Организира и провежда семинари и курсове за повишаване квалификацията и
подготовката на спортните специалисти.
з) Упражнява контрол за спазването на ЗФВС от своите редовни членове –
спортни клубове, като изисква от тях да спазват приетите и действащи устави.
и) Организира физическото възпитание и спорта на лица с увреден слух на
СКГ и урежда организационно–административната и спортно– техническата уредба по
съответния вид спорт.
к) Предвижда при необходимост, допълнителни изисквания и критерии извън
предвидените в устава и други вътрешни правила, които кандидатстващите спортни
клубове трябва да представят, за приемането им за членове на СФГБ.
(5) Средства за постигане на целите са:
а) изготвяне, одобряване и реализиране на вътрешния и международния
спортен календар;
б) приемане на нормативните актове, методическите указания, правилниците
и наредбите, одобрени от МФВС, ЕСОГ, МКСГ, БОК и др.;
в)
изграждане и стопанисване на материалната база и всички останали
спортни съоръжения с които разполага;
г) кандидатстване за получаване на спортна лицензия, съобразно условията и
изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта;
д) изграждане на спортни клубове и клонове.
е) организира и провежда регионални, национални и международни спортни
мероприятия за подрастващите, младежите и девойките.
Член 3. СФГБ се изгражда на:
(1) Основата на равенството и взаимното уважение между всички членове, без
ограничения по отношение на расова, етническа, религиозна, политическа или друга
принадлежност.
(2) Доброволност на членството.
(3) Право на гласуване и избираемост на всеки член.
(4) Отчетност на ръководните органи.
(5) Свободен избор на видове спорт.
ГЛАВА ІІІ – НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Член 4. (1) Наименование на организацията е: СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, съкратено СФГБ /BULGARIAN DEAF SPORTS
FEDERATION/ и се представлява от нейния ПРЕДСЕДАТЕЛ, а в негово отсъствие от
друг упълномощен от него член на УС.
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Член 5. Седалището на СФГБ е в гр. София 1040, бул. ”В. Левски” № 75, ТОА
“Средец”.
ГЛАВА ІV – ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 6. (1) Членове на СФГБ могат да бъдат само многоспортови клубове на глухи
(СКГ) – юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ и ЗФВС, упражняващи повече от един
спорт, както и лица без увреждания, подпомагащи организацията, но без право да участват
в състезанията за глухи.
(2) Индивидуалното членство се осъществява доброволно и свободно, независимо от
местоработата и местоживеенето, след подаване на молба до местните ръководства на
клубовете, които я разглеждат в двуседмичен срок. Задължителната възраст е навършени 16
години.
(3) Асоциирани членове на СФГБ могат да бъдат и стопански организации и други
фирми, които желаят да подпомагат дейността на федерацията и спазват нейния устав.
(4) Асоциирани членове на СФГБ могат да бъдат спортни организации и клубове със
сродна дейност, които приемат и спазват устава на федерацията
Член 7. (1) Лицето, член на СФГБ, има следните права:
а) да избира и да бъде избиран в ръководните органи на СФГБ, МКСГ, ЕСОГ,
местните организации и др.; както и да бъде информиран за тяхната дейност;
б) да участва в реализацията на решенията;
в) да представя писмено пред ръководството на клубовете и организациите по
места жалби и предложения, отнасящи се за правата им, като член по дейността на СФГБ и
неговите служители;
г) право на глас в Общото събрание имат всички членове – делегати, избрани
на Общо събрание на местните организации;
д) да напуска СФГБ.
(2) Членовете на СФГБ (спортни клубове на глухи) могат да участват в състезания
на държавния и международен спортен календар на МФВС и неговите структури.
Член 8. Лицето, член на СФГБ, има следните задължения:
а) да спазва настоящия Устав;
б) да внася регламентирания годишен членски внос;
в) да уважава традициите на спорта сред глухите;
г) да съдейства за финансовото и организационното управление;
д) да способства за постигане целите на СФГБ;
е) да не уврежда на интересите на СФГБ и да не уронва нейния престиж и
авторитет.
Член 9. Членството в СФГБ се прекратява:
1. по собствено желание на индивидуалния, клубния или асоциирания член,
след подаването на писмена молба до Управителния съвет, която се
разглежда на първото заседание на УС;
2. при смърт или поставяне под запрещение;
3. при неплащане на годишния членски внос;
4. при постъпки, уронващи престижа на СФГБ и нейните членове;
5. с изключване, при липса на спортно-състезателна и тренировъчна дейност
в продължение на 1 (една) година;
6. с изключване, при нарушаване на Устава на СФГБ, МКСГ и ЕСОГ.
Член 10. В случаите на чл. 9, т. 5 и т. 6, мотивирано предложение за изключване се
прави от спортните клубове на глухите, което предложение се приема за разглеждане от УС
и се внася за решение от ОС.
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ГЛАВА V – УСТРОЙСТВО И ИЗБОРНИ ОРГАНИ
Член 11. Местни органи – спортни клубове и организации.
(1) СФГБ има организационна структура, която се изгражда на териториален
принцип.
(2) Всички членове на СФГБ се обединяват в спортни клубове (СК) по
местоживеене, като имат право на избор за членуване в СК.
(3) Спортните клубове и организации по места избират ръководства от 3 до 5 души
на отчетно-изборни събрания, с обикновено мнозинство.
Член 12. Ръководни органи:
1. Общо събрание (ОС);
2. Управителен съвет (УС);
Член 13. (1) Общото събрание е висш ръководен орган на СФГБ. В него участват
делегирани представители на всички членуващи в спортните организации по места и други
формирования, по определени норми на представителство от УС на СФГБ. То се свиква
веднъж на пет години по решение на УС на СФГБ (като отчетно-изборно и всяка година
като отчетно) с писмена покана или по електронна поща, в която се отбелязва датата,
часът, дневния ред, мястото на провеждане – не по-малко от 30 дни преди обявената дата.
(2) ОС се счита за редовно призовано и законно, ако на него присъстват 50% + 1 от
делегираните представители.
(3) Ако конференцията няма определения кворум, изчаква се един час и се провежда,
независимо от броя на присъстващите делегати.
(4) Извънредна ОС може да бъде свикано по искане на една десета от членовете
/клубовете/ на СФГБ в срок от 30 дни. В случай, че УС не свика извънредна ОС, тя може да
бъде свикана по съдебен ред.
Член 14. (1) Правомощия на ОС:
а) Приема отчета на УС на СФГБ и приема бюджета на сдружението.
б) Съставя, утвърждава, изменя и допълва Устава.
в) Взема решения за прекратяване дейността на СФГБ.
г) ОС избира за срок от пет години:
- Председател;
- Управителен съвет;
д) Приема и освобождава членове на федерацията
е) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експертсчетоводител.
ж) Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в
случай на несъстоятелност.
з) Разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство.
и) Взема решение за участие в други организации и търговски дружества.
(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, като за
изменение на Устава и за прекратяване на дейността на организацията или за сливането й с
друга с мнозинство – две трети от присъстващите. По въпроси, които не са били
предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат
решения. Решенията за избора се вземат с обикновено мнозинство при тайно или явно
гласуване, по решение на ОС.
(3) За заседанието на ОС се води протокол според изискванията на закона.
(4) Протоколът на ОС се подписва от председателя и секретаря на събранието и от
преброителите на гласове. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и
документите, свързани със свикването на ОС.
Член 15. Управителен съвет (УС):
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(1) Състои се от 3 до 9 члена и се избира за срок от пет години, чрез тайно или явно
гласуване по решение на ОС. Председателят на УС е по право член на Управителния съвет.
(2) УС се свиква на редовни заседания от председателя с писмена покана най-малко
веднъж на шест месеца. За редовното протичане на заседанието е необходимо присъствието
най-малко на 50% + 1 от избраните членове. Ако няма необходимия кворум, заседанието се
отлага за един час и се провежда с присъстващите членове. Всички решения се вземат с
явно гласуване и се вписват в Протокол.
(3) Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които
увреждат интересите на сдружението и дават гаранции за своето управление.
(4) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
установи, че няма вина за настъпилите вреди.
(5) Членовете на УС трябва да:
а) имат постоянно местоживеене в страната;
б) притежават подходяща професионална квалификация и опит;
в) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер.
(6) Членовете на УС 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. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат
членове на съвета.
(7) Управителният съвет има следните права:
а) Представлява СФГБ;
б) Обсъжда и предлага за утвърждаване всички материали от
компетентността на ОС – отчет за дейността, проектобюджета и др;
в) Предлага на общото събрание приемането и освобождаването на членове
на федерацията.
г) Утвърждава наредбите на вътрешния и международния спортни календари;
д) Регламентира критериите и реда за определяне на националните отбори и
състезатели;
е) Формира специализирани и целеви фондове;
ж) Разпорежда се с имуществото на СФГБ, при спазване изискванията на
Устава;
з) Организира и ръководи цялостната дейност на организацията, в
съответствие и в изпълнение решенията на ОС, координира работата на спортните клубове,
местните организации и клонове;
и) Изгражда и утвърждава помощни органи (комисии) към УС по дейностите:
спортно-техническа, научно-методична, медицинска, финансова, рекламна и други, които
отчитат работата си пред УС.
й) Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от
компетентността на общото събрание
УС се ръководи от Председателя на Спортната федерация или организация, избран
чрез тайно или явно гласуване от ОС. Председателят се явява работодател. По негово
предложение УС назначава щатни и извънщатни сътрудници.
Член 16. Председателят на СФГБ ръководи, представлява и задължава
организацията лично или чрез упълномощено от него лице, пред държавните и
обществените инстанции, организации, фирми и частни лица, пред МКСГ, ЕСОГ и всички
спортни съюзи, организации и други.
Член 17. Изпълнителен директор се назначава по предложение на председателя от
УС, който може да не е член на УС. Той ръководи, представлява, организира, заедно или
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поотделно с председателя, цялостната дейност на Спортната федерация или на
организацията. Отчита дейността си пред УС. Може да бъде освободен, след решение на
УС.
ГЛАВА VІ – МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Член 18. (1) Спортната федерация на глухите в България има свое имущество и
бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност, както и банкови сметки в лева и
валута.
(2) СФГБ набира средства за осъществяване на дейността си от:
а) Членски внос – индивидуален и колективен;
б) Целеви средства от държавни органи и обществени организации;
в) Дарения, завещания, спонсорство, помощи и рекламна дейност;
г) Всички други дейности, разрешени от Закона;
д) Стопанска дейност свързана с основната дейност на организацията,
насочена за постигане на нейните цели, формулирани с Устава – спортни услуги, рекламна,
информационна, изложбена, маркетингова, туристическа, трансферна, издателска и др.
дейности.
(3) СФГБ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейности
насочени за постигане целите на организацията.
(4) СФГБ не разпределят печалба.
(5) Управителният съвет приема и утвърждава бюджет, като освен Председателя,
право да подписва финансови документи има и упълномощено от него лице.
ГЛАВА VІІ – ИМУЩЕСТВО
Член 19. Имуществото на СФГБ се състои от:
1. Вещни права върху добити предмети и имоти;
2. Дялово участие в други сдружения и обществени организации;
3. Дарения в имуществен вид;
4. Други.
ГЛАВА VІІІ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 20. Спортната федерация на глухите в България има свое знаме, емблема,
бланка, печат, утвърдени от УС.
Член 21 Условия за прекратяване на дейността на СФГБ:
(1) Дейността на СФГБ може да се прекрати по решение на ОС или по решение на
съда, когато:
а) дейността и противоречи на Закона и на настоящия Устав;
б) е обявена в несъстоятелност.
(2) При прекратяване дейността на СФГБ се извършва ликвидация, която се
осъществява от УС или от определено от него лица, които извършват предвидените от
Търговския закон действия.
Член 22. Промени в настоящия Устав може да бъдат извършени по реда, предвиден
в него и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Член 23. По отношение тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия
Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
Член 24. Промените в Устава са приети на ОС на СФГБ на 22.2.2014 г. в гр.
София.

