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У С Т А В  
на 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕКА АТЛЕТИКА 

сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

Леката атлетика в България осъществява организирана дейност от 24 май 1924 г. чрез 

тогавашния "Технически съвет по лека атлетика" към Българската национална спортна 

федерация. През периода от 1948 до 1958 г. дейността се осъществява чрез "Републиканска 

секция по лека атлетика", а от 1958 г. до сега лекоатлетическият спорт у нас се ръководи от 

"Българска федерация лека атлетика". 

Българска федерация лека атлетика, като приемник на предшестващите я български 

лекоатлетически организации, е член на Международната асоциация на атлетическите 

федерации (IAAF) от 1924 г., като по този начин е единствената формация, която може да 

представлява българската лека атлетика в Международната асоциация на атлетическите 

федерации, както и пред всички останали международни спортни организации. 

Настоящият Устав урежда правилата за работа на Българска федерация лека атлетика, 

структурата и организацията на дейността ѝ, правата, задълженията и отговорностите на 

нейните членове и органите ѝ на управление. 

 
СТАТУТ 

Чл. 1. Лекоатлетическата общност в Република България учредява своя спортна организация, 

чието име е "Българска федерация лека атлетика - сдружение с нестопанска цел за 

общественополезна дейност" или съкратено БФЛА.  

Чл. 2. БФЛА е юридическо лице с нестопанска цел, СДРУЖЕНИЕ за общественополезна 

дейност по смисъла на Глава II, раздел 1-ви и Глава III от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел /обн. ДВ-бр.81 от 06.10.2000 г./, сдружаващо Спортни клубове - юридически 

лица, които приемат настоящия Устав и работят за популяризирането, масовизирането и 

развитието на леката атлетика в България. 

Чл. 3. БФЛА, като член на Международната асоциация на атлетическите федерации, 

единствена може да представлява интересите на Българската лека атлетика пред нея и всички 

останали международни организации. В това си качество БФЛА и нейните членове са 

задължени да спазват и съблюдават Конституцията на Международната асоциация на 

атлетическите федерации (IAAF), Състезателните правила и другите правилници на 

Международната асоциация на атлетическите федерации. 

Чл. 4. БФЛА се учредява за неопределен срок и се подчинява на действащото българско 

законодателство. 

Чл. 5. БФЛА е със седалище в гр. София и с адрес на управление бул. "Васил Левски" N0 75. 

 
ЦЕЛИ 

Чл. 6. /1/ БФЛА има за цел: 
1. Да популяризира и масовизира леката атлетика в България. 
2. Да администрира взаимоотношенията между всички членове, служители и деятели на 

БФЛА. 
3. Да отстоява интересите на българската лека атлетика пред всички държавни и 

обществени органи, както и пред международните спортни и обществени организации. 
4. Да изготвя и администрира вътрешния спортен календар. 
5. Да администрира участието на българските лекоатлети и клубове в международния 

спортен календар и спортния календар на други страни. 
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6. Да регламентира дейността и задълженията на българските съдии, обслужващи 
вътрешния и международния спортен календар. 

7. Да работи за повишаване спортното майсторство на изявените български лекоатлети и 
техните треньори. 

8. Да обезпечава подготовката и участието на всички национални отбори по лека 
атлетика в официалните състезания и първенства. 

9. Да утвърждава бюджета за разпределяне средствата, предоставени от държавата и 
спонсори за леката атлетика в България. 

10. Да води последователна и категорична борба срещу използването на непозволени 

стимулиращи вещества за повишаване на спортните резултати, като стриктно спазва 

съответните разпоредби от Конституцията на Международната асоциация на атлетическите 

федерации. 

11. Да способства за творческото израстване на треньори, специалисти, методисти и 

менажери в областта на леката атлетика. 

12. Да осъществява международни спортни, методически и делови контакти в областта 

на леката атлетика. 

13. Да изгражда и стопанисва материалната база и всички останали спортни 

съоражения, с които разполага. 

/2/ Средства за постигане на целите: 
1. Сътрудничество с други организации в България и чужбина с цел подпомагане и 

развитие на леката атлетика и отделните ѝ спортни дисциплини. 
2. Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, 

кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани 
с леката атлетика. 

3. Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и 
международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване на целите на 
сдружението. 

 
ЧЛЕНСТВО 

Чл. 7. /1/ Членуването в БФЛА е доброволно. Тя е открита за всички спортни клубове - 

юридически лица, които приемат настоящия Устав и работят за популяризирането, 

масовизирането и развитието на леката атлетика в България. 

/2/ Членът не отговаря лично за задълженията на Федерацията, а само до размера на 

предвидените в Устава имуществени вноски. 

Чл. 8. Членове на БФЛА са всички учредители. 

Чл. 9. /1/ За нови членове на БФЛА могат да бъдат приети всички клубове - юридически лица, 

подали молба чрез президента до Управителния съвет. В молбата кандидатът трябва да 

декларира, че приема Устава на БФЛА, споделя и ще работи за изпълнението на нейните цели и 

задачи. Решението за приемане на нови членове се взема от Управителния съвет с явно 

гласуване и обикновено мнозинство.  

/2/ Необходимите документи за членство в Българска федерация лека атлетика са: 

1. Молба по образец, одобрен от Управителния съвет на Федерацията; 

2. Декларация, че кандидатът се съгласява и ще изпълнява стриктно разпоредбите на 

Устава на Федерацията; 

3. Съдебно решение за регистрация или за промени в Устава относно целите и предмета 

на дейност на спортния клуб; 

4. Копие от Устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява; 

5. Списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и 

стаж по специалността; 

6. Документ, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект и/или съоръжение. 
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 7.При необходимост УС може да изисква от кандидатсващата организация и други 

документи. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 10. Всеки член на БФЛА има право: 

1. Да предлага кандидати, да избира, както и негови кандидати да бъдат избирани 

в ръководните органи на БФЛА; 

2. Да участва в дейността на БФЛА, при реализиране на нейните цели и задачи; 

3. Да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на БФЛА по реда предвиден 

в Устава; 

4. Да поставя на обсъждане и решаване пред всички управленски нива на БФЛА 

принципни въпроси, свързани с проблемите на леката атлетика в България; 

5. С постиженията си в с порта и другите дейности да защитава името на Федерацията; 

6. Да предоставя на Федерацията информация, необходима за изпълнение на нейните 

цели и задачи, както и на взетите решения; 

7. Да напуска доброволно БФЛА.  

Чл. 11. Всеки член на БФЛА е длъжен: 

1. Да спазва Устава на БФЛА; 

2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

3. Да работи за реализиране целите и задачите на БФЛА; 

4. Да заплаща членския си внос, чийто размер се определя и актуализира с решение на 

Общото събрание; 

5. При заплащане на членския си внос да картотекира минимум 5 атлета; 

6. Да прави други имуществени вноски, когато това е предвидено в Устава; 

7. Да не използва по никакъв начин членството си в БФЛА за цели, противоречащи на 

Устава ѝ. 

 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЯТА И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

Чл.12. /1/ Членовете на БФЛА са длъжни да спазват настоящия Устав, всички вътрешни актове 

на Федерацията като Състезателен правилник и др., като се стремят да работят за развитието на 

леката атлетика и картотекирането на повече състезатели. 

/2/ Състезателите, картотекирани при Българска федерация по лека атлетика имат 

следните права и задължения: 

1. Състезателите попадащи в съответната категория от Правилника на Международната 

асоциация на атлетическите федерации, засягаща отношенията между състезателите и техните 

представители (менажери), са задължени да ползват само представители (менажери), които са 

оправомощени по надлежния ред от БФЛА да действат от името на картотекирани в България 

състезатели или на територията на Република България. Федерацията предоставя оторизация 

на съответния менажер след представяне на подписан договор между менажера и състезателя, 

когото ще представлява, според Правилника на Международната асоциация на атлетическите 

федерации. Съдържанието на договора се определя от задължителните реквизити и клаузи, 

посочени в Правилника на Международната асоциация на атлетическите федерации засягащ 

Национални федерации / менажери. 

Чл.13. Като член на Международната асоциация на атлетическите федерации Федерацията ще 

се придържа стриктно в дейността си към антидопинговите правила и процедурните 

разпоредби на Международната асоциация на атлетическите федерации, посочени в Глава 3 от 
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Състезателните правила на Международната асоциация на атлетическите федерации. 

Антидопингови правила на Международната асоциация на атлетическите федерации се 

прилагат и спрямо всички състезатели, техния помощен персонал и всички други лица, 

регистрирани или членуващи в БФЛА, или свързани с нея по силата на договор, оторизация, 

акредитация или участие в нейната дейност или състезания. Всички състезатели, техният 

помощен персонал и всички други лица, попадащи под юрисдикцията на БФЛА са длъжни да 

спазват действащите антидопингови правила и процедурни разпоредби на Международната 

асоциация на атлетическите федерации, и всички промени, които могат да настъпят в тях. 

Чл.14. Допинговият контрол се осъществява както следва: 

1. БФЛА провежда състезателен и извънсъстезателен допингов контрол на 

картотекираните си състезатели според правилника на Международната асоциация 

на атлетическите федерации. 

2. Международната асоциация на атлетическите федерации има право да провежда 

допингов контрол по време на състезания от календара на БФЛА, както и внезапен 

(необявен) извънсъстезателен допингов контрол на български състезатели. 

3. Всеки състезател, картотекиран или членуващ в БФЛА ще се счита съгласен по 

всяко време да бъде обект на всякакъв състезателен и извънсъстезателен допингов 

контрол, провеждан от БФЛА, Международната асоциация на атлетическите 

федерации или от друг орган с необходимата компетенция според Антидопинговите 

правила на Международната асоциация на атлетическите федерации. Това е 

задължително условие както за членуване и картотекиране във Федерацията, така и 

за участие в състезания, организирани или контролирани от БФЛА. 

4. Всеки състезател, изравнил или подобрил Национален рекорд в която и да е 

дисциплина, подлежи на допингов контрол незабавно след състезанието, което е 

неотменимо условие за признаване на рекорда. При щафета, на допингов контрол се 

подлагат всички участници в щафетата. Националният рекорд ще бъде ратифициран 

само при условие, че е проведен допингов контрол в съответствие с Правилата на 

Международната асоциация на атлетическите федерации, пробата е изследвана в 

акредитирана лаборатория и резултатът от нея е отрицателен. 
Чл.15. Всеки състезател е длъжен да уведоми своевременно БФЛА, лично или чрез своя 

представител (менажер), или чрез клуба си, за участието си в международни турнири, срещи, 

състезания или други международни състезателни прояви, в съответствие с Правило 4.2 на 

Международната асоциация на атлетическите федерации. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 16. /1/ Членството в БФЛА се прекратява при: 

1. Напускане по собствено желание; 

2. Изключване; 

3. Ликвидация или прекратяване; 

4. Отпадане  
/2/ Отпадането поради невнасяне на вноски или системно неучастие в дейността, се 

констатира от Управителния съвет по ред и с документи, определени от него 

Чл. 17. /1/ При прекратяване на членството в БФЛА, членският внос не подлежи на връщане. 
/2/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и 

не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице-член. 

Чл. 18. Всеки член на БФЛА, когато доброволно прекратява членството си, уведомява 

Управителния съвет чрез президента. 

Чл. 19. /1/ Член на БФЛА може да бъде изключен, когато: 
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1. Нарушава Устава; 

2. Нарушава законите на Република България; 

3. Не изпълнява решенията на ръководните органи на БФЛА; 

4. С действията си грубо уронва престижа и авторитета на БФЛА, включително ако 

негови състезатели, треньори или представители участват в медийни изяви или публични 

изказвания, които уронват доброто име на федерацията; 

/2/ Решението за изключване на член на БФЛА се взима от Управителния съвет с 

мнозинство от всички негови членове и подлежи на обжалване пред Общото събрание на 

федерацията. 

 
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 

Чл. 20. БФЛА има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност и 

собствени банкови сметки в лева и валута. 

Чл. 21. /1/Имуществото и бюджета на БФЛА се формират в резултат на: 

 Членски внос; 

 Субсидии от държавата; 

 Дарения; 

 Спонсорство; 

 Благотворителни прояви; 

 Всички други разрешени от законите начини. 

/2/ Размерът на членския внос, както и на евентуални допълнителни имуществени 

вноски, се определя с бюджета на сдружението, предложен от Управителния съвет, и приет от 

Общото събрание по начина, посочен по-долу в настоящия Устав. 

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението за осъществяване на 

общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от върховния му орган, 

т.е. Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните 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 организацията до 3 години преди датата на вземане 

на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения. 

/4/ При разходване на своето имущество федерацията се задължава да спазва 

ограниченията, предвидени в глава 3 /трета/ на ЗЮЛНЦ относно юридическите лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност. 

 
РЕГИСТРИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 

Чл.22. Българска федерация лека атлетика създава и поддържа следните регистри и книги: 

1. Национален регистър на членуващите клубове; 

2. Картотека на спортистите аматьори и професионалисти; 

3. Регистър на спортните съдии към Федерацията; 

4. Регистър на трансферните договори; 

5. Регистър на лицата, които осъществяват посредничество при трансфери. 

6. Регистър на оторизираните менажери. 
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Президент на БФЛА: ......................................................  
Добромир Карамаринов 

Чл.23. /1/ Картотекирането се извършва от БФЛА по предложение на членуващ в нея спортен 

клуб, на който спортистът е предоставил състезателните си права, чрез сключен договор за 

спортна подготовка и развитие. 
/2/ БФЛА вписва предложеното лице в нарочен регистър (картотека) и му издава 

официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на 

лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка. 

/3/ Спортистите са длъжни да удостоверяват състезателните си права със своята 

състезателна карта и да я предоставят за проверка на оторизираните лица при всяко свое 

участие, допингов контрол или по друг повод. 

Чл. 24. /1/ Българска Федерация Лека Атлетика води националния регистър на членуващите 

клубове, като извършва ежегодна категоризация на спортните клубове по критерии, 

определени от УС.  

 
УСТРОЙСТВО 

Чл. 25. БФЛА има следното устройство: 

1. Общо събрание; 

2. Управителен съвет; 

3. Президент. 

Чл. 26. Към Управителния съвет могат да се сформират следните помощни органи: 

1. Треньорска комисия; 

2. Съдийска комисия; 

3. Помощни комисии - постоянни или временни, в зависимост от задачите и проблемите, 

стоящи пред БФЛА. 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 27. Общото събрание е върховен орган на управление, в което по право и задължение 

участват членовете на БФЛА. 

Чл. 28. Юридическо лице, член на БФЛА, се представлява в Общото събрание чрез 

упълномощен свой представител - физическо лице.  

Чл. 29. Общото събрание: 

1. Приема, изменя и допълва Устава на БФЛА; 

2. Избира Управителния съвет; 

3. Освобождава Управителния съвет; 

4. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

5. Приема бюджета на сдружението; 

6. Отменя решения на другите органи на сдружението в случаите, когато те 

противоречат на законите, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението, или нарушават интересите и авторитета на БФЛА; 

7. Взема решение за преименуване, преустройство, прекратяване, сливане или 

сдружаване на БФЛА с други обществени организации; 

8. Взема решения за продажбата на недвижими имоти; 

9. Взема решения по всички останали въпроси, нерегламентирани в Устава. 

Чл. 30. Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания. Общото събрание се 

свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на 

сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в едномесечен срок не отправи 

писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 

федерацията. 
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Президент на БФЛА: ......................................................  
Добромир Карамаринов 

Чл. 31. За свикване на редовни или извънредни заседания на Общото събрание, инициаторите 

изготвят писмена покана, която съдържа датата, мястото и часа на заседанието, както и дневния 

ред на същото, и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник и 

се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на федерацията, 

най-малко един месец преди насрочения ден.  

Чл. 32. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, невписани предварително в 

дневния ред на заседанието. 

Чл. 33. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички негови 

членове. Ако в посочения ден, място и час не се явят нужният брой членове, заседанието се 

отлага за един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, 

колкото и членове да се явят. 

Чл. 34. /1/ В Общото събрание всеки негов член има право на един глас. Едно лице може да 

представлява не повече от един член, и то само въз основа на писмено пълномощно, важимо за 

не повече от едно общо събрание, ако не е законният му представител. Преупълномощаване не 

се допуска. 

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас 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. 

Чл. 35. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - 50% + 1 глас от 

присъстващите. 

/2/ Решенията, с които се извършва промяна в Устава, преобразуване или прекратяване 

на БФЛА, продажба на недвижими имоти се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите 

членове. 

/3/ Решенията на Общото събрание по чл. 21, ал. 3 от настоящия Устав се приемат с 

мнозинство 2/3 от всички членове. 

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с Устава, пред съда по регистрацията на сдружението, по 

искане от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора, в едномесечен срок 

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

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 36. Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 15 /петнадесет/ членове и се избира от 

Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. 

Чл. 37. /1/ Управителният съвет управлява оперативно работата на БФЛА между две заседания 

на Общото събрание, като работи постоянно и заседава най-малко веднъж на три месеца. 

Заседанието се свиква и председателства от президента на БФЛА. 

/2/ Президентът на БФЛА е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при 

писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако президентът не свика заседание на Управителния 

съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на 

Управителния съвет.При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от 

управителния съвет негов член. 

/3/ Управителният съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват 

повече от половината от неговите членове. 

Чл. 38. Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от 50% + 1 глас от списъчния 

му състав. 
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Президент на БФЛА: ......................................................  
Добромир Карамаринов 

Чл. 39. Управителният съвет: 

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове; 

2. Изпълнява решенията на Общото събрание; 

3. Определя реда и организира извършването на дейността на БФЛА, включително и 

тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на БФЛА; 

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си; 

6. Веднъж годишно изготвя и представя за одобрение на Общото събрание доклад за 

дейността на федерацията, който е публичен и съдържа данни за осъществените дейности, 

изразходваните средства, постигнатите резултати, размера на безвъзмездно полученото 

имущество, приходите от други дейности и финансовия резултат, като предоставя съобщение 

за изготвянето на доклада, за мястото, времето и начина за запознаване с него, което да се 

публикува в бюлетина на централния регистър при Министерство на правосъдието; 

7. Осигурява извършването на ежегодния контрол от Министерство на правосъдието по 

чл. 46 от ЗЮЛНЦ, като представя информация за дейността на сдружението през изтеклата 

година и заявява за вписване в централния регистър изброените в ал. 2 на същия член 

обстоятелства и документи; 

8. Избира всяка отчетна година лицензиран експерт-счетоводител и осигурява поне 

веднъж годишно извършването на проверка дейността на БФЛА от експерт-счетоводителя, 

съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; 

9. Приема спортния календар на БФЛА, който включва всички вътрешни състезания и 

всички международни, в които БФЛА официално участва; 

10. Декларира отношението на БФЛА към определени събития и взема решения за 

организиране на мероприятия и прояви, водещи до изпълнение целите и задачите на БФЛА; 

11. Приема и освобождава членове на БФЛА; 

12. Назначава помощни органи и комисии по групи дисциплини или за изпълнение на 

текущи задачи и проблеми, като изготвя правилници и статут за тяхната работа; 

13. Приема правилници за работата на всички помощни органи; 

14. Приема всички нормативни документи, с които се урежда статута на клубове, 

състезатели, треньори, съдии и деятели на леката атлетика в България; 

15. Приема отчетите на всички помощни органи; 

16. Взема решения за съвместни действия с други обществени или спортни организации; 

17. Решава въпросите във връзка с всички съдебни процеси, по които БФЛА е страна; 

18. Взема решение за управление и разпореждане с имуществото на БФЛА. Може да 

взема решения за закупуване на недвижими имоти. 

19. Носи отговорност за нецелесъобразно изразходвани средства или имущество на 

БФЛА; 

20. Избира измежду своите членове президент на БФЛА, който да представлява 

сдружението; 

21. Управителният съвет може да избере сред своите членове и двама вицепрезиденти, 

като определи обема на представителната им власт. 

 
ПРЕЗИДЕНТ 

Чл. 40. Президентът на БФЛА се избира от Управителния съвет за срок от 5 /пет/ години без 

ограничение за мандатност; 

Чл. 41. Президентът е член на Управителния съвет и се избира от неговия състав.  



 

9 

Президент на БФЛА: ......................................................  
Добромир Карамаринов 

Чл. 42. Президентът представлява БФЛА. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 43. /1/ БФЛА се създава за неопределен срок и се прекратява по решение на Общото 

събрание или с решение на Окръжния съд по седалище, в регламентираните в ЗЮЛНЦ случаи. 

/2/ При прекратяване на федерацията се извършва ликвидация от Управителния съвет 

или от определено от него лице, като решението за това се взема с квалифицирано мнозинство 

съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава. 

/3/ Управителният съвет, или назначеният от него ликвидатор, е длъжен по възможност 

да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е 

невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, и след това на недвижимото имущество. 

/4/ При ликвидация на сдружението имущество не може да се прехвърля по какъвто и да 

е начин на: 

1. Учредителите и настоящите и бившите членове; 

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

3. Ликвидаторите, освен дължимото им възнаграждение; 

4. Съпрузите на лицата по т. 1-3; 

5. Роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, 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. 
/5/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по 

решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на 

общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако такава не е определена 

в Устава на федерацията. 

 
СИМВОЛ, ЗНАМЕ, ЗНАЧКА, ПЕЧАТ И ИЗДАНИЯ 

Чл. 44. Символът на БФЛА е древногръцки дискобол. 

Чл. 45. Знамето на БФЛА е светло синьо, в средата на което е изобразен символа и стилизирани 

коридори на лекоатлетическа писта и надпис "Българска Федерация Лека Атлетика". 

Чл. 46. Значката е символа, стоящ върху Българския трибагреник, на фона на който е изписано 

БФЛА. 

Чл. 47. Печатът на БФЛА е кръгъл. В средата се намира символа, а по периферията е 

разположен надписа "Българска Федерация Лека Атлетика“. 

Чл. 48. БФЛА може да издава свои методични, информационни и популярни издания, както и 

други печатни издания в съответствие със законите в страната. 

 
СПОРОВЕ 

Чл. 49. /1/ Всички спорове, засягащи състезателите, техния помощен персонал или други лица 

под юрисдикцията на БФЛА (независимо дали са свързани или не с употребата на допинг), 

трябва да бъдат представени за разглеждане от Управителния съвет на БФЛА. Производството 

пред Управителния съвет следва да бъде съобразено със следните принципи: провеждане на 

производството пред справедлив и безпристрастен орган във възможно най-кратък срок; 

информиране на лицата за повдигнатите срещу тях обвинения; право на защита и представяне 

на доказателства, включително правото да се призовават и разпитват свидетели; право на 

адвокатска защита и преводач (за сметка на представляваното лице); право на своевременно и 

обосновано писмено решение по спора. 
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Президент на БФЛА: ......................................................  
Добромир Карамаринов 

/2/ Споровете между федерацията и състезателите, които не са от дисциплинарен 

характер, ще се предават на арбитражен състав, формиран от Управителния съвет на 

федерацията. 

/3/ Споровете, възникнали между БФЛА и Международната асоциация на атлетическите 

федерации, както и споровете с друга Национална федерация, членка на Международната 

асоциация на атлетическите федерации, ще бъдат отнасяни пред Съвета на Международната 

асоциация на атлетическите федерации, който ще определи процедура и правила за 

разглеждането на спора в зависимост от конкретните обстоятелства. 

/4/ В случай на спор между атлети и Международната асоциация на атлетическите 

федерации, спорът по предложение на Съвета на Международната асоциация на атлетическите 

федерации може да бъде предаден на Арбитражния съд на Международната асоциация на 

атлетическите федерации. 

Чл. 50. БФЛА се задължава да спазва съответните правила от Конституцията и Състезателния 

правилник на Международната асоциация на атлетическите федерации относими към 

разглеждането на споровете и обжалването на решенията. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 51. Всеки член на БФЛА удостоверява членството си съответно с членска карта или 

удостоверение. 
Чл. 52. Членството в БФЛА е съвместимо с членуването и в други обществени организации, 

чиито програмни цели не противоречат на принципите, целите и задачите на БФЛА. 

Чл. 53. /1/ Президентът на БФЛА и Управителният съвет при изключителни обстоятелства 

могат да вземат решения, надвишаващи определените им от този Устав пълномощия, но не и 

нарушаващи изключителната компетентност на другите органи на сдружението, така както тя е 

определена от ЗЮЛНЦ. 
/2/ Взелият такова решение, задължително, в двадесетдневен срок, се отчита пред 

съответно компетентния орган, като следва да мотивира изключителността и неотложността на 

обстоятелствата, при които е било взето решението, както и неговата целесъобразност. Едва 

след това компетентният орган потвърждава или не въпросното решение. 

 

 

Настоящият Устав е изменен и приет с решение на Общото събрание на БФЛА, 

проведено на 05.11.2015г. Неразделна част от настоящия устав е списък на клубовете 

/Приложение №1/., присъствали на ОС от 05.11.2015г. и приели измененията в Устава, 

гласувани на проведеното на 05.11.2015г. редовно годишно Общо събрание на БФЛА. 

 


