
У С Т А В 
НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ „АКАДЕМИК“ 

/приет ОбС на 04.06.2001 г., изм. и доп. с Решение на ОбС от 28.12.2005 г., изм. и доп. с решение на 

ОбС от 17.07.2007 г., изм. и доп. с решение на ОбС от 29.05.2009 г., изм. и доп. с решение на ОбС от 

18.09.2019 г./ 

 

 

Глава I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 С настоящия устав се урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел 

„Асоциация за университетски спорт „АКАДЕМИК“, наричано по-нататък за краткост 

„АСОЦИАЦИЯТА, по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

(2) АСОЦИАЦИЯТА е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. 

/3/ /Нова, с решение на ОбС от 18.09.2019 г. / АСОЦИАЦИЯТА е многоспортова федерация за 

развитие на повече от един спорт по един обединяващ принцип – практикуване на спорта сред учащи 

- студенти и/или лица, които се обучават в професионални колежи, и утвърждаване на българския 

университетски спорт. 

Чл. 2 (1)Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ 

СПОРТ АКАДЕМИК“ или съкратено АУС „АКАДЕМИК“. Наименованието може да се изписва 

и на английски език като Association for University Sports “Akademik” или съкратено „AUS 

Akademik”. 

(2) Всяко писмено изявление от името на АСОЦИАЦИЯТА трябва да съдържа неговото 

наименование, седалище, адрес, както и данни за съдебна, данъчна и регистрация по БУЛСТАТ. 

Чл.3 (изм. С Решение на ОбС/28.12.2005, вписано в СГС с Решение № 6/06.03.2006., изм с 

Решение на ОбС/201г.) Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е гр. София, Адресът на управление е гр. 

София 1700, Столична община – район „Студентски“, Студентски град, НАС „Васил Левски“. 

Чл. 4. АСОЦИАЦИЯТА се образува за неопределен срок.  

Чл. 5. Асоциацията има графичен символ с надпис: Асоциация за университетски спорт 

„Академик“ или за краткост – АУС „Академик“  

Чл. 6. АСОЦИАЦИЯТА е неутрална етнически, политически и религиозно. 

Чл. 7. АСОЦИАЦИЯТА осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с 

държавни органи, организации, дружества и други лица в страната и чужбина по всички въпроси, 

имащи основание към университетския спорт. 

Чл. 8. АСОЦИАЦИЯТА може да членува в други обществени организации.  

Чл. 9. АСОЦИАЦИЯТА може да има и клонове. Решението за това се взима от Общото 

събрание.  

 

ГЛАВА II 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА 

 

РАЗДЕЛ I (НОВ) ЦЕЛИ 

Чл. 10. АСОЦИАЦИЯТА има за цел:  



1. да развива спорта сред студентите във висшите училища и колежите; 

2. да провежда инициативи за развитие и утвърждаване на българския университетски спорт, както и 

популяризиране дейността на АСОЦИАЦИЯТА и създаване на интерес към университетския спорт у 

неспортуващите студенти; 

3. да утвърждава българския университетски спорт пред международните организации в тази област; 

4. да осигурява условия за активни спортни занимания на студентите; 

5. да оказва съдействие за подобряване на системата за обучение по физическо възпитание и спорт 

във висшите училища и колежите; 

6. да се противопоставя на употребата на забранени стимулиращи средства или други начини при 

подготовка и/или участие в състезания, които увреждат здравето на студентите; 

 

РАЗДЕЛ II. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА 

Чл. 11. АСОЦИАЦИЯТА ще постига своите цели чрез: 

1. Разработване и съдействие за реализиране на програма за студентска спортна дейност;  

2. поставяне дейността на АСОЦИАЦИЯТА на широка обществена основа , като поддържа контакти 

и осъществява сътрудничество със спортни организации и академични обединения от страната и 

чужбина; 

3. организиране и провеждане на студентски спортни състезания; 

4. организиране и провеждане на събития, дискусии, форуми, семинари, конференции, симпозиуми и 

други обществени форми на общуване и контакти, свързани с университетския спорт;  

5. издаване на информативни писма и бюлетини; 

6. осигуряване на финансови средства за дейността си и за подпомагане на членове си от дарения, 

спортни състезания, държавни субсидии и спонсорство; 

7. утвърждава вътрешни правила за организация и администрация на цялостната си дейност; 

 

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 12 АСОЦИАЦИЯТА осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в 

популяризиране, развитие и утвърждаване на физическата култура в областта на българския спорт 

при обединяващ принцип - практикуване на спорта сред учащи - студенти и/или лица, които се 

обучават в професионални колежи, и утвърждаване на българския университетски спорт. 

 

Чл. 13 (1) Предметът на дейността на АСОЦИАЦИЯТА включва: 

1. обединяване на спортни клубове и сдружения на висшите училища и колежите, развиващи 

университетски спорт, в съответствие с изискванията на ФИСУ, целите и задачите на настоящия 

Устав  и законовите норми и уредби в страната в духа и принципите на ръководните спортни 

държавни и обществени органи и организации в България. 

2. организиране на държавни, регионални, международни, междууниверситетски и градски 

състезания за студенти по различни спортове. 

3. разпределяне на награди. 

4. разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на 

АСОЦИАЦИЯТА; 

5. представляване на членовете и техните интереси пред национални и международни учреждения, 

институции и спортни организации; 



6. подпомагане, популяризиране и вземане на решения по всички проблеми, свързани с 

университетския спорт; 

7. определяне на реда, организацията и поведението на състезателите при провеждане на състезания 

и прояви от градски, регионален, държавен и международен характер, с изготвянето на 

Дисциплинарен правилник, Правилник за спортно-състезателната дейност и други вътрешни актове.  

(2) АСОЦИАЦИЯТА извършва и друга дейност, свързана с целите й, която не противоречи на 

българското законодателство и международно право.  

 

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  

Чл. 14. (1) АСОЦИАЦИЯТА извършва допълнителна стопанска дейност, непосредствено 

свързана с основната й дейност и като използва приходите за постигане, единствено, на определените 

в Устава цели.  

(2) Приходите от допълнителна стопанска дейност са част от имуществото на Асоциацията. 

Чл. 15 (1) Предметът на извършваната от АСОЦИАЦИЯТА стопанска дейност се изразява в 

осъществяване на рекламна дейност, представителство, посредничество, агентство, импресарска 

дейност, консултантски услуги и търговия със спортни артикули. 

(2) Извършваната стопанска дейност се извършва по условията и реда, определени със 

законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.  

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от 

Управителния съвет.  

 

ГЛАВА III 

ИМУЩЕСТВО 

 

РАЗДЕЛ I. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ 

Чл. 16. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите 

нормативни актове.  

Чл. 17. Източници на средствата на АСОЦИАЦИЯТА са: 

1. Членски внос, определен от Управителния съвет; 

2. дарения, завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина; 

3. допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав, свързана с предмета на дейност, 

за която е регистрирана АСОЦИАЦИЯТА, приходите от която ще се ползват за постигане 

единствено на определените в Устава цели; 

4. спонсорство 

5. държавни субсидии, както и  

6. други източници, съобразно изискванията на действащото законодателство. 

Чл. 18. АСОЦИАЦИЯТА разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на 

физическата култура в областта на българския спорт, в частност студентския.  

Чл. 19. АСОЦИАЦИЯТА може да придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, 

права върху обекти на интелектуалната собственост, движими вещи и т.н. 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО 

Чл.20. АСОЦИАЦИЯТА може безвъзмездно да разходва имуществото си за осъществяване на 

дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава и в съответствие със Закона.  

Чл.21. (1) Безвъзмездно разходване на имуществото по приходния план се извършва след 

направен подбор на лицата и начина на тяхното подпомагане от страна на Асоциацията. 

(2) Подборът се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на 

АСОЦИАЦИЯТА, съгласно обявения реди правилата за осъществяване на дейността. Редът за 

извършване на подбор се определя от Управителния съвет. 

Чл. 22 (1) За безвъзмездно разходване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА, за осъществяване 

на общественополезна дейност, е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техни съпрузи, роднините им по права линия – без 

ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен 

включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на 

решението; 

3. юридически лица, финансирали Асоциацията до 3 години преди датата на вземане на решението; 

4. юридически лица, в които лицата по т.1 и т.2 по-горе са управители или могат да наложат или 

възпрепятстват вземането на решения.  

(2) АСОЦИАЦИЯТА не може да сключва сделки с лицата по ал.1, т.1 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 Асоциацията или са сключени при общи условия, 

публично обявени.  

 

 

ГЛАВА IV 

ЧЛЕНСТВО 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 23. Членството в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно. 

Чл.24. /изм. С Решение ОбС/28.12.2005 г., Решение на СГС № 6/06.03.2006 г., Решение 

ОбС/18.09. 2019 г./ Членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат спортни клубове по смисъла на чл. 

12, ал. 1 от ЗФВС - сдружения с нестопанска цел, които организират практикуването и развитието на 

физическата активност и спорта чрез индивидуални и групови спортни дейности, и които отговарят 

на следните изисквания: 

- Осъществяват дейност като  многоспортов клуб за развитието на повече от един спорт, 

практикувани по един обединяващ принцип -  практикуване на спорта сред учащи - 

студенти и/или лица, които се обучават в професионални колежи, и утвърждаване на 

българския университетски спорт. 

- Учреден е след разрешение на съответния ръководен орган на висшето училище и може в 

наименованието да включва понятия, свързани с името на висшето училище, съответно е 

получил посоченото разрешение /за същесвуващите многоспортови клубове/ 

- В наименованието му е включена думата „клуб" и думи, които указват извършването на 

спортна дейност;  



- В предмета му на дейност е включен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1 от ЗФВС и чл. 

12 от настоящия устав - практикуване на спорта сред учащи - студенти и/или лица, които 

се обучават в професионални колежи, и утвърждаване на българския университетски 

спорт. 

- Има сключен договор с треньорски кадри по най-малко по един вид спорт, в който са 

регламентирани правата и задълженията им;  

- В многоспортовия клуб членуват само физически лица. 

 

Чл.25. От всяко висше училище/колеж в АСОЦИАЦИЯТА може да членува само 1 

многоспортов клуб.  

 

РАЗДЕЛ II. ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 26. Членове на АСОЦИАЦИЯТА се приемат с Решение от Управителния съвет, 

Чл. 27./изм. и допълнен с Решение ОбС 18.09.2019 г./ Кандидатът подава писмена молба за 

членство до Управителният съвет, в която декларира, че е запознат и приема да спазва разпоредбите 

на настоящия Устав. Към молбата кандидатът прилага документи относно правния си статут, както и 

документи, доказващи статута му на спортен клуб по чл. 12 и следващите от ЗФВС. 

Чл.28. Решението за приемане на нови членове се взема от Управителния съвет с обикновено 

мнозинство на първото му заседание след подаване на заявлението в присъствието на представител 

на кандидата.  

Чл.29. (1) Отношенията по членството възникват от датата на решението на Управителния 

съвет, че кандидатът е приет. 

(2) (нова – доп. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС № 6/06.03.2006г.) 

Членството в АСОЦИАЦИЯТА не е задължително условие за участие във вътрешния и 

международен спортен календар, реализиран от АСОЦИАЦИЯТА.  

Чл. 30 Ново членството в АСОЦИАЦИЯТА не може да се придобие, ако кандидатът дължи на 

АСОЦИАЦИЯТА внасяне на членски внос за предходно членуване в нея, освен ако кандидатът внесе 

дължимата сума.  

Чл.31 Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява:  

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията.; 

2. с прекратяване на юридическото лице – член на АСОЦИАЦИЯТА; 

3. с изключване; 

4. при отпадане; 

5. с прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА. 

Чл. 32. Прекратяването на членство с едностранно волеизявление, по смисъла на чл. 31, т. 1 от 

този Устав, настъпва на момента на получаване от УС на писмено волеизявление за прекратяване на 

членство.  

Чл. 33 (1) Управителният съвет може да изключи член на АСОЦИАЦИЯТА в следните 

случаи: 

1. при системно неизпълнение на задълженията, посочени в Устава; 

2. при несъответствие с дейността, целите и решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА; 

3. при извършване на дейност, увреждаща интересите на АСОЦИАЦИЯТА, както и  

4. във всички останали случаи, когато поведението прави по-нататъшното членство на несъвместимо. 
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5. /доп.с решение на ОбС от 18.09.2019 г./ .При несъответствие на правния статут  на члена с 

условията по чл. 24 от настоящия устав 

(2) изключване по предходната алинея се извършва с решение на Управителния съвет на 

Асоциацията по негова инициатива или с писмено предложение на не по-малко от 1/5 от членовете 

на АСОЦИАЦИЯТА, отправено до Управителния съвет. 

(3) Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 33, ал.1 от този Устав се 

извършва от Управителния съвет въз основа на постъпили сигнали, публикации или неопосредствени 

наблюдения. 

(4) Решението за изключване на член на АСОЦИАЦИЯТА може да се обжалва пред Общото 

събрание.  

Чл.34 (1) Управителният съвет може да констатира отпадане на членство, по смисъла на чл. 

31, ал.1, т.4 от този Устав, когато е налице невнасяне на членски внос.  

(2) Отпадането се констатира по документи /финансови, протоколи от заседания на Общото 

събрание/ или се преценява въз основа на постъпили сигнали. Констатациите се оформят в протокол 

на заседание на Управителния съвет, който взема решение за отпадане. Решението се взема с 

обикновено мнозинство.  

Чл. 35. (1) При прекратяване на членство АСОЦИАЦИЯТА не дължи връщане на членски 

внос. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 36 Членовете на Асоциацията имат право: 

1. да участват в дейността на асоциацията и в работата на Общото събрание; 

2. да участват в управлението чрез избиране на техни представители в Управителния съвет; 

3. да участват, по утвърден ред, във всички вътрешни и международни спортни прояви, в които 

участва АСОЦИАЦИЯТА; 

4. да бъдат подпомагани в дейността и да се ползват от имуществото на АСОЦИАЦИЯТА и от 

резултатите от дейността й по установен от Управителния съвет ред; 

5. да получават морални и материални награди за активно участие и принос в постигане целите на 

АСОЦИАЦИЯТА; 

6. да бъдат информирани за дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 

7. да оспорват решения на органите на АСОЦИАЦИЯТА, в случай, че са взети в противоречие на 

Закона, Устава или предходното решение на Общото събрание.  

Чл.37. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА са длъжни: 

1. да спазват устава на АСОЦИАЦИЯТА; 

2. да участват в дейността на Асоциацията и да съдействат за реализиране на целите й; 

3. да изпълняват решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА; 

4. да внасят членския си внос, чийто размер ред и условия на внасяне се определят от Управителния 

съвет; 

5. да работят за увеличаване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА и издигане на нейния обществен 

авторитет; 

6. да не накърняват с действията си доброто име и престижа на АСОЦИАЦИЯТА.  

Чл. 38. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими 

и не преминават върху други лица.  

 



ГЛАВА V 

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА 

 

Чл. 39. Органи на Асоциацията са Общото събрание и Управителния съвет. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 40 Общото събрание е върховен орган на Асоциацията и се състои от всички нейни 

членове. 

Представителство 

Чл. 41 (1) Членове на АСОЦИАЦИЯТА, участват в заседание на Общото събрание чрез 

представляващите ги или чрез изрично упълномощено от тях лице/а, след представяне на документ 

за платен членски внос.  

(2) Пълномощник по предходната алинея може да бъде само физическо лице.  

(3) Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, издадено за участие в 

конкретно заседание на Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА; 

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица; 

(5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.  

 

Видове общо събрание, свикване 

Чл. 42 (изм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.) (1) Общото събрание се свиква по инициатива 

на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на АСОЦИАЦИЯТА;  

(2) При свикване по инициатива на 1/3 от членовете, те трябва да отправят писмено искането 

си това до Управителния съвет. 

(3) Ако в 14-дневен срок от получаване на писменото искане по ал. 2 Управителният съвет не 

отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, събранието се свиква от съда по седалището 

на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.  

Чл.43 (изм. С Решение на ОбС / 29.05.2009 г.) Заседанията на Общото събрание са редовни и 

извънредни. 

(2) (отм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.) 

(3) (отм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.) 

Чл. 44 (изм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.). Редовното заседание на общото събрание се 

свиква веднъж годишно като на него се приема Отчета на дейността за предходната година и 

Годишния финансов отчет. 

(2) (отм. с Решение на ОбС /29.05.2009г.) 

Чл. 45 (1) (изм. С Решение на ОбС / 17.07.2007г., решение на СГС №8 /25.06.2009г.) 

Свикването на Общото събрание се извършва от Управителния съвет чрез покана. Поканата се 

поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на АСОЦИАЦИЯТА.  

(2) (изм. С Решение на ОбС /17.07,2007 г., Решение на СГС №8/25.06.2009 г.) Поканата по ал. 

1 е писмена и съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото на 

провеждане на Общото събрание. 

(3) изм. С Решение на ОбС / 17.07.2007 г., Решение на СГС №8/25.06.2009 г., изм. с решение 

на ОбС от 18.09.2019 г./) Поканата се обявява в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията или се 

изпраща поименно до всички редовни членове на АСОЦИАЦИЯТА с препоръчано писмо с обратна 

разписка, съответно се връчва лично срещу подпис, най-късно месец преди събранието.  



Чл. 46. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се предоставят на 

разположение на членовете, в управлението на АСОЦИАЦИЯТА. При поискване те се предоставят 

на всеки член безплатно.  

 

Кворум и организация на заседанието на Общото събрание 

Чл. 47. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от 

всички членове.  

(2) При липса на кворум събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и при същия 

дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове. 

Чл. 48. Управителният съвет, преди всяко заседание на Общото събрание, определя мандатна 

комисия, която проверява дали е налице необходимия кворум за провеждане на заседание, проверява 

наличието и валидността на документите на членовете, необходими за участие в заседанието и 

изготвя списък на присъстващите членове и техните представители, които удостоверяват 

присъствието си с подпис.  

Чл. 49 (1) (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) За всяко заседание, Общото събрание 

задължително избира Председател, секретар и преброители. 

(2) Избраният за председател води заседанието и заверява с подписа си протокола от 

проведеното заседание.  

(3) Избраният за секретар подпомага председателя и изготвя протокола от проведеното 

заседание, като заедно с председателстващия отговаря за верността му. 

 

Компетентност на Общото събрание 

Чл. 50. Общото събрание решава следните основни въпроси: 

1. изменя и допълва Устава на АСОЦИАЦИЯТА; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет; 

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

6. взема решение за участие в други организации; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА; 

8. приема основните насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 

9. приема бюджета на АСОЦИАЦИЯТА; 

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

11. отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на Закона, Устава 

или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 

12. при необходимост, създава комисии по проблемите на университетския спорт; 

13. (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) одобрява Годишния финансов отчет; 

14. взема решения по всички останали въпроси, поставени в негова компетентност от Закона или този 

Устав и засягащи цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА. 

(2) За вземане на решения по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 7 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 от 

присъстващите. За вземане на всички останали решения, от компетентността на Общото събрание, се 

изисква обикновено мнозинство /половината + 1/ от присъстващите. 

(3) Решенията по чл. 50, ал. 1, т. 4 се вземат като се гласува за всички членове, предложени от 

новоизбрания Председател, едновременно /unblock/. Нови предложения, за замяна на някой от 



предложените кандидат-членове, с други лица се гласуват след излагане на мотиви както за 

неприемане на предложен кандидат, така и за включване на нов кандидат в състава на Управителния 

съвет. При предложение за включване на нов кандидат следва да се посочи мястото на кой, от 

предложените от Председателя кандидат, ще заеме.  

Чл. 51. (1) Общото събрание взема решения само по въпросите, включени в дневния ред, 

обявен в поканата за свикване на събранието. 

(2) Начинът на вземане на решенията – явно или тайно се определя от Общото събрание. 

Чл. 52. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага, освен ако действието им не 

бъде отложено или ако Закона не установява друг срок. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на АСОЦИАЦИЯТА. 

Чл. 53. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол за законосъобразност 

и съответствие с Устава. 

 

Гласуване 

Чл. 54. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА има право на един глас. 

Чл. 55. Представител на член на Общото събрание няма право на глас при решаването на 

въпроси отнасящи се до:  

1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничение, 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. 56 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от 

Председателя и Секретаря на събранието. Лицата, подписали протокола отговарят за верността на 

съдържанието му.  

(2) Към протокола се прилагат: 

1. документацията по свикване и провеждане на Общото събрание; 

2. списъка на присъстващите, изготвен от мандатната комисия; 

(3) Протоколите от заседанията на Общото събрание, заедно с приложената към тях 

документация, се завеждат в нарочна, за целта, книга.  

 

РАЗДЕЛ II. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 57. (1) АСОЦИАЦИЯТА се управлява от Управителен съвет, който се избира за срок от 4 

/четири/ години. 

(2) Управителният съвет приема Правила за работата си. 

(3) (нова, Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС №6/06.03.2006 г.) Управителният 

съвет назначава – при необходимост и по предложение на Председателя, служители по трудово 

правоотношение.  

Чл. 58. (1) (изм. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС №06.03.2006 г.; изм. С 

Решение на ОбС/17.07.2007 г., Решение на СГС №8/25.06.2009г.) Управителният съвет се състои от 

11 души. Юридическите лица, които са членове на АСОЦИАЦИЯТА, могат да посочват за членове 

на Управителния съвет и лица, които не са членове на АСОЦИАЦИЯТА. 



(2) В състава на Управителния съвет задължително се включват по право неговия Председател 

и две физически лица, които са членове на Изпълнителния комитет на ФИСУ и на комисии на 

ФИСУ. 

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.  

Чл. 59. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в 

интерес на АСОЦИАЦИЯТА, и да полагат необходимата грижа и професионализъм за постигане на 

оптимални резултати от дейността на АСОЦИАЦИЯТА. 

(2) (нова – доп. С Решение на ОбС/28.12.2005 г., Решение на СГС №6/06.03.2006 г.) За членове 

на Управителния съвет не могат да бъдат избирани: депутати, министри, лица, заемащи високи 

постове в държавната администрация, ректори на ВУ и колежи. 

Чл. 60 (изм. С Решение на ОбС/28.12.2005 г., Решение на СГС №6/06.03.2006 г.) Членовете на 

Управителния съвет не получават възнаграждение. 

Чл. 61. (1) Членовете на Управителния съвет се освобождават от Общото събрание с изтичане 

на мандата им или предсрочно, по предложение на Съвета, поради: 

1. смърт на член на Управителния съвет/прекратяване на член на АСОЦИАЦИЯТА, чийто 

представител е член на Съвета; 

2. заболяване на член на Управителния съвет, което прави по-нататъшното му участие, в работата на 

Управителния съвет, невъзможно; 

3. при системно неучастие в работата на Управителния съвет и/или при неучастие в 3 /три/ поредни 

заседания на Съвета, без уважителни причини. 

(2) За предсрочно освобождаване на членове на Управителния съвет, последният свиква 

извънредно Общо събрание. На извънредното Общо събрание, на което се освобождават, се приема и 

нов член на Управителния съвет на мястото на освободения.  

Чл. 62. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател. 

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

съвет негов член.  

Чл. 63. (1) Заседанията на Управителния съвет са редовни и извънредни. 

(2) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко 3 пъти годишно. 

(3) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква при писмено искане на една трета 

от членовете му. 

(4) Ако в едноседмичен срок от получаване на писменото искане по ал. 3 Председателят не 

свика заседание на Управителния съвет, заседанието може да се свика от всеки един от 

заинтересованите членове на Съвета.  

Чл. 64. Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от 

половината от неговите членове. 

 

Компетентност на Управителния съвет 

Чл. 65. (1) Управителният съвет има следната компетентност: 

1. (доп. с Решение на ОбС/28.12.2005 г., Решение на СГС №6/06.03.2006г.; изм. С Решение на 

ОбС/29.05.2009г.) управлява АСОЦИАЦИЯТА и я представлява, чрез своя Председател или чрез 

изпълнителния директор, заедно и поотделно. Представляването от изпълнителния директор се 

извършва при условията на чл. 69, ал. 3 от този Устав; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА в съответствие с изискванията на Устава; 



4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото; 

5. определя размера, реда и условията на внасяне на членския внос;  

6. определя реда за извършване на подбор при безвъзмездно разходване на имуществото на 

АСОЦИАЦИЯТА; 

7. взема решения за придобиване и прекратяване членство по реда на чл. 26 – 35 от този Устав; 

8. свиква редовни и извънредни Общи събрания; 

9. Следи и контролира финансовата дейност; 

10. изготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

11. (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) изготвя ежегодно Доклад за дейността на АСОЦИАЦИЯТА 

по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

12. изготвя и внася, ежегодно, в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА; 

13. (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) приема Годишен финансов отчет за изтеклата година и 

организира извършването на одит при наличие на предпоставките в Закона за счетоводството; 

14. (изм. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС №6/06.03.2006 г.; изм. С Решение на 

ОбС/29.05.2009г.) избира изпълнителен директор и генерален секретар на АСОЦИАЦИЯТА по 

предложение на Председателя; 

15. (доп. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) избира временно или постоянно действащи помощни 

органи (заместник-председател/и, съдийски комисии, спортно-технически, дисциплинарна, комисии 

по провеждане на общи събрания и др.)  

16. извършва ликвидация или определя лице за извършването й; 

17. определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА, включително тази в 

обща полза, и носи отговорност за това. 

18. определя адреса на управление на АСОЦИАЦИЯТА; 

19. приема правила за работата си; 

20. изпълнява задълженията предвидени в Устава; 

21. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към 

компетентността на друг орган. 

(2) Докладът за дейността по ал. 1, т. 11 е публичен и трябва да съдържа данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на 

организацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите относно другите дейности за 

набиране на средства; 

3. (нова – Решение на ОбС/29.05.2009г.) вида, размера, стойността и целите на получените и 

предоставени дарения, както и данни за дарителите; 

4. финансовия резултат; 

(3) изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г., изм. с решение на ОбС от 18.09.2019 г.) Годишният доклад 

за дейността и Годишния финансов отчет са публични и се публикуват в ТРРЮЛНЦ към Агенцията 

по вписванията. 

 

Вземане на решения от Управителния съвет 

Чл. 66. (1) За вземане на решенията на Управителния съвет се изисква обикновено мнозинство 

от присъстващите членове. Мнозинство от всички членове на съвета се изисква за решенията по чл. 

65, ал. 1, т. 3, 16 и 17. 



(2) Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако протоколът за взето решение бъде 

подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 

Чл. 67. Решенията на Управителния съвет влизат в сила веднага, освен ако действието им не 

бъде отложено. 

Чл. 68. (1) Решенията на органите на АСОЦИАЦИЯТА, които са взети в противоречие със 

Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото 

събрание по искане на заинтересуваните членове на АСОЦИАЦИЯТА или на неин орган, отправено 

в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението.  

(2) /изм. с решение на ОбС от 18.09.2019 г./ Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигнати 

пред съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА от всеки неин член или от прокурора в едномесечен 

срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.  

 

Председател на Управителния съвет 

Чл. 69. (1) Председателят: 

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на АСОЦИАЦИЯТА, съобразно този 

Устав и решенията на Общото събрание и Управителния съвет и го представлява пред българските 

чуждестранни физически и юридически лица; 

2. представлява АСОЦИАЦИЯТА; 

3. докладва своевременно на Управителния съвет за всички обстоятелства от съществено значение за 

АСОЦИАЦИЯТА; 

4. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

5. свиква и председателства Управителния съвет; 

6. отчита се пред Управителния съвет и Общото събрание; 

7. предлага членове на Управителния съвет на заседание на Общото събрание; 

8. (нова – доп. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС №6/06.03.2006 г.; изм. С Решение на 

ОбС/29.05.2009г.) предлага изпълнителен директор на заседание на Управителния съвет; 

9. (изм. С Решение на ОбС/17.07.2007 г., Решение на СГС №8/25.06.2009 г.) предлага генерален 

секретар на АСОЦИАЦИЯТА на заседание на Управителния съвет;  

10. (нова -доп. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС № 6/06.03.2006г., отм. с Решение на 

ОбС/29.05.2009г.) 

(2) (нова – доп. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС № 6/06.03.2006г.; изм. С Решение на 

ОбС / 29.05.2009г.) При невъзможност на Председателя да изпълнява правомощията си по ал.1 по 

обективни причини: заболяване, отсъствие от страната, служебна заетост и др. функциите му се 

поемат от изпълнителния директор след получаване на съгласието на председателя за това. 

(3) (нова – доп. С Решение на ОбС/28.12.2005г., Решение на СГС № 6/06.03.2006г.) Ако поради 

непредвидени обстоятелства новоизбран Председател не е в състояние да поеме задълженията си, 

предвидени му от Устава, Управителният съвет може да удължи мандата – до ново общо събрание на 

действащия преди председател. 

(4) (нова – доп. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) Председателят не може да бъде лице, посочено в чл. 

59, ал.2 от настоящия Устав.  

 

Изпълнителен директор (загл. Ново – изм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.) 



Чл. 70. (1) (изм. С Решение на ОбС/17.07.2007г., Решение на СГС № 8/25.06.2009г.; изм. С 

Решение на ОбС/29.05.2009г.) (1) Изпълнителният директор:  

1. организира и координира цялостната администрация и техническата дейност на АСОЦИАЦИЯТА; 

2. представлява АСОЦИАЦИЯТА в случаите по чл. 69, ал. 3 и след изричното съгласие на 

Председателя за това; 

3. подпомага председателя при изпълнение на функциите му. 

(2) Изпълнителният директор може да осъществява функциите си и срещу възнаграждение.  

 

Генерален секретар (загл. Ново – изм. С Решение на ОбС / 29.05.2009г.) 

Чл. 71. (1) (изм. С Решение на ОбС/17.07.2007г., Решение на СГС № 8/25.08.2009г.) 

Генералният секретар на АСОЦИАЦИЯТА: 

1. (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) подпомага Председателя и изпълнителния директор при 

изпълнението на функциите им; 

2. изготвя протоколите от заседанията на Управителния съвет и води нарочни книги за тях; 

3. съставя, попълва и съхранява архива на АСОЦИАЦИЯТА. 

(2) (нова – доп. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) Генералният секретар може да осъществява 

функциите и въз основа на трудово правоотношение. 

 

Протокол  

Чл.72. (1) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от 

Председателя и протоколчика.  

(2) Към протокола се прилагат:  

1. документацията по свикване и провеждане на заседанието на Управителния съвет, ако има такава; 

2. писмено искане за свикване на извънредно заседание на Управителния съвет, по реда на чл. 63, ал. 

3 от този Устав, ако има такова. 

(3) Протоколите от заседанията на Управителния съвет, заедно с приложената към тях 

документация, се завеждат в нарочна за целта книга.  

 

Глава VI 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

Чл. 73. (1) (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) За всяка изтекла финансова година се изготвя 

годишен финансов отчет. 

(2) (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) Годишният финансов отчет подлежи на проверка от 

лицензиран експерт-счетоводител при наличие на предпоставките в Закона за счетоводството . 

(3) Лицензираният експерт-счетоводител се определя от Управителния съвет. 

Чл. 74. (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) (1) Управителният съвет приема Годишния 

финансов отчет и Отчета за дейността на АСОЦИАЦИЯТА за изтекла година и приема решение за 

свикване на редовно Общо събрание. 

(2) (нова – доп. С Решение на ОбС/29.05.2009г.) При извършване на одит по смисъла на чл. 73, ал. 2, 

Управителният съвет приема отчетите по ал. 1 след постъпване на Доклад на експерт-счетоводителя. 

Чл. 75. АСОЦИАЦИЯТА не разпределя печалба.  

Чл.76 (изм. С Решение на ОбС/29.05.2009г., отм. с решение на ОбС от 20.06.2019 г./  

(1) В регистъра се завяват за вписване и се представят: 



1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени; 

2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи; 

3. информация за дейността по чл. 38 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 

4. годишният финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов одит;  

5. годишният доклад по чл. 65, ал. 2 от Устава; 

6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания и  

7. промени в Устава.  

 

ГЛАВА VII 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Преобразуване 

Чл. 77. АСОЦИАЦИТА, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел в 

частна полза. 

 

Прекратяване 

Чл.78. АСОЦИАЦИЯАТА се прекратява:  

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на окръжния съд по седалището, когато АСОЦИАЦИЯТА:  

 а/ не е учредена по закон 

 б/ извършва дейност, която противоречи на Закона, обществения ред или добрите нрави; 

 в/ е обявена в несъстоятелност; 

 

Ликвидация 

Чл. 79. (1) Ликвидация се извършва при прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА. 

(2) Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията 

на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 

Чл. 80. (1) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. 

(2) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 1, както е в случая по чл. 78, т.1 по-горе, 

ликвидатор се назначава от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА.  

Чл. 81. (1) Ликвидаторът е длъжен, по възможност, да удовлетвори кредиторите на 

АСОЦИАЦИЯТА от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване първо 

на движимото и едва след това на недвижимото имущество на АСОЦИАЦИЯТА. 

(2) Ликвидаторът няма право, по какъвто и да е начин, да прехвърля имущество на: 

1. учредителите и настоящите и бивши членове; 

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

3. ликвидаторите, освен движимото възнаграждение; 

4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 

5. роднините на лицата по т.1 – 3 по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до 

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

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

възпрепятстват вземането на решения.  



Чл. 82. (1) 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 

този Устав.  

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината по 

седалището на АСОЦИАЦИЯТА.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Този Устав е приет от Общо събрание на Асоциация за университетски спорт „Академик“ 

на заседание, проведено в гр. София на 04.06.2001г., изм и доп. С Решение на Общото събрание от 

28.12.2005г., (вписани с Решение на СГС № 6/06.03.2006г.); изм. И доп. С Решение на Общото 

събрание от 17.07.2007г. (вписани с Решение на СГС № 8/25.06.2009г.); изм. И доп. С Решение на 

Общото събрание от 29.05.2009г.  

 

§2. 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. В 

случай, че разпоредби на Устава противоречат на Закона, те се заместват от повелителните законови 

правила. 

 

§3. /изм. с решение на ОбС от 18.09.2019 г./ Настоящият устав се изготви в два еднообразни 

екземпляра – за Агенция по вписванията и за архива на АСОЦИАЦИЯТА. 


