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УСТАВ 
НА БЪЛГАРСКА ФЕРДЕРАЦИЯ ПО КЪНКИ 

(БФ ПО КЪНКИ) 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 1. (1) Българска федерация по кънки е национално, независимо и 
самоуправляващо се доброволно сдружение на спортни клубове по кънки на лед и има 
за цел развитието на кънки спорта на лед в Република България. 

(2) БФ по кънки е демократична, неправителствена и неполитическа спортна 
организация, която осъществява дейността си в съответствие със законите на 
Република България. 

(3) БФ по кънки е юридическо лице с нестопанска цел и се самоопределя като 
сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност. Това обстоятелство се 
вписва в централния регистър при Министерство на правосъдието. 

(4) БФ по кънки е лицензирана спортна федерация съгласно изискванията на 
ЗФВС. 

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Българска федерация по кънки е 
гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 90. 

Чл. 3. Наименованието на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЪНКИ се 
изписва съкратено на кирилица „БФ ПО КЪНКИ“ и се използва във всички 
официални документи и във взаимоотношенията на федерацията с трети лица. В 
международните отношения наименованието се използва в превод на английски език 
BULGARIAN SKATING FEDERATION. 

Чл. 4. БФ по кънки се учредява за неопределен срок и осъществява своята 
дейност съобразно законите на Република България. 

Чл. 5. (1) БФ по кънки има свой печат, емблема, знаме, почетен знак и др. 
символи. 

(2) Символите и знаците се регистрират по реда предвиден в българското 
законодателство. Те представляват запазена марка и използването им от трети лица е 
възможно само на договорна основа. 

(3) Управителният съвет на федерацията учредява и други отличителни знаци и 
награди, които се връчват на български и други чуждестранни лица – треньори, 
състезатели, деятели на федерацията, общественици и др., които имат изявен принос за 
развитието на кънки спорта в Република България. 

Чл. 6. БФ по кънки представлява своите членове пред държавата, обществените 
институции и организации, Международния съюз по кънки и пред други 
международни спортни организации. 

II. ЦЕЛИ 

Чл. 7. Българска федерация по кънки има за цел: 

1. Да развива, популяризира и масовизира спортовете по кънки на лед в 
страната. 
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2. Да работи за завоюване на европейски, олимпийски и световни спортни 
постижения от своите членове в тези дисциплини. 

III. ДЕЙНОСТ 

Чл. 8. За постигане на целите посочени в предходния член БФ по кънки развива 
своята дейност в следните насоки: 

1. Организира провеждането на състезания в страната, както и участието на 
състезатели от федерацията в международния спортен календар. 

2. Съдейства за изграждането на нови центрове по кънки спорт в страната и 
полага системни грижи за тяхното развитие. 

3. Организира и провежда прояви на ИСУ и участва в изпълнението на 
съвместни прояви. 

4. Организира школи и семинари за първоначална квалификация и 
преквалификация на кадрите, които работят в областта на кънки спорта. 

5. Организира и контролира подготовката на националните състезатели за 
участие в състезания. 

6. Обучава, утвърждава и категоризира съдии по предложение на 
републиканските съдийски колегии и изготвя предложения до 
Международния кънки съюз за утвърждаването им като международни 
съдии. 

7. Прави предложения за промени в Устава и Правилника на Международния 
съюз по кънки, както и за представители в ръководните органи на съюза. 

8. Съдейства за изграждане на спортно-техническата база за нуждите на кънки 
спорта и полага системни грижи за нейното стопанисване, разширяване и 
модернизиране в сътрудничество с български и чуждестранни юридически и 
физически лица. 

9. Разработва дългосрочна стратегия за развитието на кънки спорта в 
Република България, като използва научно приложни разработки и световни 
постижения за нейното осъществяване.  

10. Осъществява сътрудничество с държавни и обществени организации, 
федерации и спортни клубове, юридически и физически лица. 

11. Извършва издателска и спортно-рекламна дейност свързана с осъществяване 
целите на федерацията. Организира изложби, пленери и други мероприятия. 

12. Популяризира кънки спорта чрез медиите. 
13. Полага усилия за повишаване на престижа и авторитета на кънки спорта, на 
състезателите, на треньорите, съдиите, спортните деятели и отстоява 
техните интереси пред съответните органи и организации. 

14. Защитава и развива моралните и етичните основи на кънки спорта. 
15. Удостоява свои членове и деятели с почетни звания, медали и награди. 
16. Санкционира спортисти и длъжностни лица допуснали употреба на 
допингови средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и 
спортно-състезателна дейности, съгласно действащите към момента 
нормативи и документи. 

17. Регистрира и прекратява състезателни права на спортистите. 
18. Предлага за лицензиране спортни клубове, членове на федерацията. 
19. Санкционира членове на БФ по кънки, които с действия или бездействия 
затрудняват дейността на федерацията или са нанесли морални, финансови и 
материални вреди. 
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20. За осъществяване на обществено полезна дейност получава финансова, 
материална и организационна помощ от държавата, общините и 
обществените институции. 

21. Ползва предоставените от държавата данъчни, кредитно-лихвени, 
митнически и други финансови и икономически облекчения при и условия 
по ред определени в съответните специални закони. 

22. Извършва стопанска дейност свързана с предмета на основната си дейност, 
като използва приходите за постигане на определените в Устава цели. 

IV. ЧЛЕНСТВО 

Чл. 9. (1) Член на БФ по кънки може да бъде всеки спортен клуб по кънки на 
лед, регистриран като юридическо лице, който отговаря на условията на ЗФВС, който 
приема Устава на федерацията, декларира готовност да работи за целите й, редовно 
плаща членски внос и развива някои от видовете спорт развивани от ИСУ. 

(2) Членуването в БФ по кънки е доброволно. 
(3) До изтичане на две години от приемането на член на БФ по кънки, 

членството е временно. Временният член има същите права и задължения като 
членовете, с изключение на правото да гласува в Общото събрание. 

Чл. 10. Годишният членски внос се изплаща от членовете на БФ по кънки до 31 
май на текущата година. Размера на членския внос се определя от ОС. 

Чл. 11. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет, 
който разглежда писмената молба на първото си следващо заседание. Към молбата се 
прилагат: заверено копие от съдебната регистрация, удостоверение за актуално 
състояние, протокол от решението на ОС за членство в БФ по кънки, Устав, 
декларация за приемане и спазване на Устава на БФ по кънки, Устава и Правилника на 
ИСУ. Решението на Управителния съвет се взема с квалифицирано мнозинство – 2/3 от 
всички членове след обсъждане на кандидатурата. В едномесечен срок се изпраща 
писмено известие на кандидата. 

(2) Новоприетият член е длъжен в едномесечен срок от уведомяването за 
приемане да внесе определения членски внос. 

(3) При отказ за приемане, кандидатът може да обжалва решението на 
Управителния съвет пред Общото събрание. 

Чл. 12. Всеки член на БФ по кънки е длъжен: 
1. Да спазва Устава и да изпълнява решенията на Общото събрание и на УС.  
2. Да плаща в срок определения членски внос. 
3. Да не използва името и авторитета на БФ по кънки за цели, които 
противоречат на законите и на Устава, както и за лични облаги и във вреда 
на останалите членове на федерацията. 

4. Да пази престижа и авторитета на БФ по кънки, на неговите членове, както и 
на физическите лица, които го представляват. 

Чл. 13. Членството в БФ по кънки се прекратява: 
1. с едностранно волеизявление до сдружението; 
2. с изключването по решение на Управителния съвет или Общото събрание; 
3. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.  
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Чл. 14. (1) По молба за напускане, Управителният съвет е длъжен да вземе 
решение в двумесечен срок от датата на подаване на молбата. При отказ, решението на 
управителния съвет се обжалва пред Общото събрание. 

(2) Напуснал член може да възстанови членството си по реда за приемане на нов 
член, но не по-рано от една година от напускането. 

(3) Напускащият член се освобождава от членство след като е изпълнил всички 
свои финансови и други договорни задължение към БФ по кънки. 

Чл. 15. Член на БФ по кънки се изключва с решение на Управителния съвет 
взето с квалифицирано мнозинство – 2/3 от всички членове когато: системно нарушава 
Устава, не изпълнява решенията на Общото събрание и УС, няма необходимите 
квалифицирани кадри, не плаща членски внос в определените срокове и с действия или 
бездействия затруднява дейността на федерацията или е нанесъл морални, финансови и 
материални вреди и при неизпълнение условията за лицензиране. 

Чл. 16. Решенията на Управителният съвет за отказ от прекратяване на членство 
или за изключване се обжалват пред Общото събрание. До решаване на въпроса от 
Общото събрание виновния член се отстранява.  

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 17. Органи на управление и контрол на БФ по кънки са: 
1. Общото събрание. 
2. Управителния съвет 

Чл. 18. Върховен орган на БФ по кънки е Общото събрание. 

Чл. 19. (1) Общото събрание се състои от делегатите на лицензираните спортни 
клубове – членове на БФ по кънки. Всеки клуб има право на 1 глас. 

(2) Делегатите на лицензираните спортни клубове се избират от Общо събрание 
на спортния клуб или от УС на същия. 

(3) В Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако не са делегати на 
същото, участват: членовете на УС, представители на съдийските колегии и спортно-
техническите комисии, чийто квоти се определят от УС, както и до двама души от 
лицензираните спортни клубове. 

Чл. 20. Редовните заседания на Общото събрание се свикват от Управителния 
съвет веднъж на една календарна година. 

Чл. 21. Общото събрание може да се свика по искане на една трета от членовете 
на федерацията. Ако в този случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана 
За свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на федерацията, по 
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

Чл. 22. (1) Свикването се извършва чрез покана, обявена в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел и поставена на мястото за обявления в сградата, 
в която се намира управлението на сдружението. Поканата съдържа дневен ред на 
въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждането на 
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(2) Времето от обявяване на поканата в регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел и поставянето й на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
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управлението на сдружението, до датата на откриване на Общото събрание не може да 
бъде по-малко от 15 (петнадесет) календарни дни. Поканата се изпраща допълнително 
на представените от клубовете пред ръководството на БФ по кънки електронни адреси. 

Чл. 23. Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председател, който се 
избира от Общото събрание преди обявяването на дневния ред. 

Чл. 24. Общото събрание се счита за законно ако присъстват повече от 
половината от членовете на БФ по кънки. При липса на кворум събранието се отлага с 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе 
колкото и членове да се явят. 

Чл. 25. (1) Упражняването на правото на глас става лично. Не се допуска 
гласуване с пълномощие. 

(2) Никой делегат няма право на глас при решаване на въпрос, отнасящ се до 
него, неговия съпруг/а/, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до 
роднините по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен 
включително. 

(3) Никой делегат няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до 
юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 
(4) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението. 
(5) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 
(6) Решенията на органите на сдружението, които противоречат на закона, 

Устава и предходни решения на ОС могат да бъдат оспорвани пред ОС. 
(7) В посочените случаи по ал. 5 и 6 се спазва процедурата и сроковете 

определени в чл. 25, ал. 5 и 6 от ЗЮЛНЦ. 

Чл. 26. Общото събрание взема решенията си: 
1. С тайно гласуване и обикновено мнозинство при избор и освобождаване на 
Управителния съвет и негови членове. 

2. С явно гласуване и квалифицирано мнозинство – 2/З от присъстващите с 
право на глас при изменение и допълнение на устава, както и за 
прекратяване дейността на федерацията, за разделянето й или сливането й с 
друга. 

3. Във всички останали случаи, решенията се вземат с явно гласуване и с 
обикновено мнозинство. 

Чл. 27. (1) При избор на членовете на Управителния съвет се спазва следната 
процедура: 

1. ОС определя броя на членовете на УС с решение по реда на чл. 26. т. 2. 
2. В резултат на направените предложения и отводи се съставя списък на 
кандидатите. 

3. Не са валидни бюлетини, в които има вписани имена Извън списъка на 
кандидатите по предходната точка или ако не е вписан определения от ОС 
брой членове на УС. 

4. Ако при първото гласуване (по реда на чл. 26 т. 1) не се попълни 
определеният от ОС брой членове на УС, се провежда второ гласуване. 
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5. За второто гласуване се съставя нов списък на кандидатите, който съдържа 
имената на всички неизбрани кандидати. 

6. Попълването на състава на УС след първото гласуване става с кандидатите 
получили най-много гласове при второто гласуване. 

(2) За провеждане на изборите ОС избира нарочна Комисия по изборите по реда 
на чл. 26 т. 3. 

Чл. 28. Общото събрание има следните правомощия: 

1. Изменя и допълва Устава на федерацията. 
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и председателя 
измежду тях. 

3. Приема годишния отчет на Управителния съвет. 
4. Приема бюджета на федерацията. В случаите, когато федерацията не може 
да покрие годишния си бюджет с налични средства и се налага да декларира 
в приходната си част кредит, последния се гарантира от членовете на 
федерацията. 

5. Приема решения за преустановяване дейността на федерацията, както и за 
разделянето или сливането й с друга. 

6. Решава членски права като висша инстанция. 
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията. 
8. Приема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 
имуществени вноски. 

9. Отменя решения на другите органи на федерацията, които противоречат на 
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
Федерацията. 

Чл. 29. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са 
били предварително вписани в обявения дневен ред и надлежно оповестени. 

Чл. 30. (1) Управителния съвет освен ръководен орган е и управителен орган на 
БФ по кънки. Състои се най-малко от 3 лица и се избира от Общото събрание за срок 
до пет години. 

(2) Член на Управителния съвет може да бъде всеки неосъждан, дееспособен 
български гражданин. Юридическите лица, членове на федерацията могат да предлагат 
за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на федерацията.  

(3) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява: 

1. По негово желание изразено в писмена молба. 
2. По решение на Общото събрание. 

Чл. 31. Управителният съвет има следните правомощия: 
1. Представлява федерацията, както и определя обема на представителната 
власт на отделни негови членове.  

2. Определя щатното разписание. 
3. Организира и ръководи дейността на федерацията в съответствие с решения 
на Общото събрание. 

4. Организира и контролира изпълнението на бюджета. 
5. Разпорежда се с имуществото на федерацията при спазване изискванията на 
устава. 
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6. Определя реда и организира дейността на федерацията, включително и този 
в обща полза и носи отговорност за това. 

7. Ежегодно до 31 май внася в централния регистър при Министерство на 
правосъдието информация за дейността на БФ по кънки като организация с 
общественополезна дейност, съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЮЛНЦ. 

8. Взема решения за сключване на договори, по които федерацията е страна в 
рамките на бюджета. 

9. Изработва правилници, които уреждат отделните направления от дейността 
на федерацията. 

10. Набира спонсори. 
11. Взема решения по всички въпроси, които не са от компетентността на други 
органи на федерацията. 

Чл. 32. Кворум и мнозинства: 

(1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието 
присъстват повече от половината от неговите членове.  

(2) При избор и освобождаване на Заместник председатели и при приемане и 
изключване на членове на федерацията, решенията се приемат с квалифицирано 
мнозинство – 2/3 от всички членовете на УС. 

(3) Във всички останали случаи Управителният съвет приема решенията си с 
обикновено мнозинство (повече от половината) от присъстващите, освен ако е 
предвидено друго. 

(4) При равенство на гласовете се прима предложението, за което е гласувал 
председателят. 

(5) За заседанията на УС се водят протоколи, които след изготвянето им се 
подписват от присъствалите членове на УС. 

(6) Присъстващо е и лице, член на УС, с което има двустранна телефонна или 
друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС 
се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

(7) УС може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за приетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 
всички членове на УС. 

(8) Решенията по чл. 14 ал. 2 и чл. 31, т. З и 6 от ЗЮЛНЦ се приемат с 
мнозинство, което се пресмята от всички членове на УС. 

Чл. 33. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
Председателя, като датата и дневният ред се съобщават на членовете на съвета в 
подходящ срок. 

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 
от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то 
може да са свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. В този случай 
заинтересуваните определят деня и дневния ред на заседанието като ги съобщават на 
членовете на УС. При отсъствие на председателя или по решение на УС, заседанието 
се ръководи от определен от УС заместник председател или друг негов член. 

Чл. 34. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат обжалвани пред 
Общото събрание.  
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Чл. 35. Управителният съвет представя годишен отчет за дейността си пред 
Общото събрание. 

Чл. 36. Управителният съвет свиква Общо събрание най-късно до един месец 
преди изтичане на мандата му. До избора на нов Управителен съвет, старият 
продължава да изпълнява своите функции. 

Чл. 37. (1) Председателят на БФ по кънки е председател и на Управителния 
съвет. 

(2) Управителният съвет избира до двама заместник председатели и определя 
техните правомощия. 

Чл. 38. Председателят на БФ по кънки има следните правомощия: 
1. Ръководи и отговаря за цялостната дейност на БФ по кънки и я представлява 
пред всички ведомства, учреждения, организации, физически и юридически 
лица в страната и чужбина в съответствие и изпълнение решенията на ОС и 
УС на БФ по кънки относно осъществяване целите и общата политика на 
федерацията.  

2. Ръководи дейността на Управителния съвет при спазване на законите в 
страната, решенията на Общото събрание и този Устав. 

3. Избира се от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет  
за срок до пет години. 

4. Контролира избрания чрез конкурс отговорен секретар на федерацията, 
както и останалите щатни служители. 

5. Следи за изпълнението на решенията на Управителния съвет и контролира 
изпълнението на бюджета. 

6. Сключва договори в страната и чужбина, по които БФ по кънки е страна в 
изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. 

7. Взема оперативни решения по текущи въпроси от дейността на федерацията, 
за които докладва на УС. 

8. Сключва, изменя и прекратява трудовите и граждански договори с 
работниците и служителите на федерацията въз основа на решение на УС на 
БФ по кънки. 

9. Председателят може да бъде преизбиран на същата длъжност. 
10. Председателят няма право без решение на УС да възлага чрез пълномощно 
или по друг начин изпълнението на предоставените му правомощия на друг 
член на УС или на трето лице. 

Чл. 39. Решенията на Председателя могат да се обжалват пред Управителния 
съвет и Общото събрание. 

Чл. 40. Мандатът на председателя се прекратява от Общото събрание 
предсрочно по негово желание, изразено с писмена молба или с мотивирано решение 
на Управителния съвет на БФ по кънки, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от 
членовете на УС. Мандатът на Председателя изтича с мандата на Управителния съвет. 

Чл. 41. Към БФ по кънки се изграждат и функционират: спортно-технически 
комисии по съответните видове спортове, съдийски колегии, треньорски съвети и 
други помощни органи, които приемат правилници за работата си, които се 
утвърждават от УС. 
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VI. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 42. БФ по кънки притежава собствени банкови сметки за осъществяване на 
вътрешни и външни финансови операции. 

Чл. 43. БФ по кънки осъществява своята финансова дейност в съответствие с 
финансовите и данъчни нормативни актове в Република България 

Чл. 44. БФ по кънки набира средства от: 
1. Целеви субсидии от държавния бюджет, национални и международни 
спортни организации и тотализатори. 

2. Членски внос и доброволни вложения от членовете. 
3. Спортно състезателна дейност в страната и чужбина. 
4. Спонсорство, дарения, завещания и др. 
5. Приходи от стопанисване на имущества, ценни книжа, дялово участие и 
други позволени от закона източници. 

6. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната 
дейност.  

7. Средства по програми, проекти и договори от МФВС и БОК. 
8. Продажба на рекламни и телевизионни права. 

Чл. 45. БФ по кънки може да образува целеви фондове, като определя 
източниците на набиране и начина за изразходване на набраните средства. БФ по 
кънки не разпределя печалба. 

VII. ИМУЩЕСТВО 

Чл. 46. (1) БФ по кънки притежава имущество, което се състои от право на 
собственост върху движимо и недвижимо имущество, други вещни права, вземания, 
права върху обекти на интелектуалната собственост, дялово участие и други в 
съответствие с българското законодателство. 

(2) БФ по кънки може да разходва имущество и да осъществява дейността и 
посочените цели в настоящия Устав, съгласно ЗЮЛНЦ. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ИМУЩЕСТВО 

Чл. 47. (1) БФ по кънки се прекратява: 
1. по решение на ОС. 
2. с решение на окръжния съд по седалището когато: 
а) не е учредено по законния ред; 
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 
обществения ред или добрите нрави; 

в) е обявена в несъстоятелност. 
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки 

заинтересуван или на прокурора. 
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за 

прекратяване и неговите последици. 
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава 

ликвидатор. 
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Чл. 48. (1) При прекратяване на БФ по кънки се извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определеното от 

него лице. 
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. (2), както и в случаите на 

чл. 47, ал. l, т. 1 той се определя от съда. 
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на 
Търговския закон. 

Чл. 49. (1) Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите, се 
предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено 
за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на 
Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да 
предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на 
прекратеното сдружение общественополезна дейност. 

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Промените в Устава се регистрират и вписват по искане на УС след приемането им 
от Общото събрание. 
§ 2. Управителният съвет следва да приведе цялостното състояние на федерацията в 
съответствие с този Устав в срок от един месец след регистрирането му в съда. 
§ 3. За всички случаи, не обхванати от този Устав ще се прилагат разпоредбите на 
Закона за физическото възпитание и спорта, ЗЮЛНЦ, съответните правилници на 
федерацията и други нормативни актове, които уреждат материята предмет на Устава и 
дейността на БФ по кънки. 
§ 4. Всички непредвидени в този Устав случаи, включително и такива при извънредни 
обстоятелства се решават от Управителния съвет съгласно българското 
законодателство. 

§ 5. След вписването от СГС ФО като юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност, БФ по кънки следва да се впише в 
централния регистър на Министерство на правосъдието при спазване на условията на 
гл. Ш, раздел II от ЗЮЛНЦ. 

Настоящият Устав се прие на Общо събрание на БФ по кънки, проведено на 
22.10.2001 г. в гр. София и е изменен и допълнен с Решение на ОС на БФ по кънки от 
22.10.2012 г. и с Решение на ОС на БФ по кънки от 15.06.2021 г. 

 


