УСТАВ
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ
(Актуална редакция, отразяваща измененията, извършени
от Общото събрание на 17.04.2018 г.)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ организира дейността на конния спорт от
24.06.1914 година чрез “Жокей клуб”, от 1948 до 1958 година чрез “Републиканска секция по
конен спорт”, а от 1958 година ръководи дейността на конния спорт под името “БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ КОНЕН СПОРТ” / БФКС / в състава на БСФС. Учредена като самостоятелно
юридическо лице с нестопанска цел от 13.03.1990 г.
БФКС е член на Международната федерация по конен спорт /ФЕИ/ от 1928 година.
Наименование и седалище
Чл. 1. Наименованието на организацията е БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ

КОНЕН

СПОРТ. Наименованието се изписва допълнително и на английски език, както следва :
BULGARIAN EQUESTRIAN FEDERATION.
Чл. 2. Седалището на организацията е в град София 1040, община “Средец”, бул.
“Васил Левски” № 75.
Срок
Чл. 3. БФКС е учредена за неопределен срок.
ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Статут

Чл. 4. БФКС е българско юридическо лице с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност в областта на конния спорт на национално равнище, обединяваща
клубове по конен спорт, които признават настоящия устав.
Цели
Чл. 5. /1/ БФКС има за цел да насочва, координира дейността по издигане равнището на
спортното майсторство в областта на конния спорт и да създава условия за любителска езда,
конен туризъм и други форми за възстановяване на населението на национално и клубно ниво,
чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива
на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на
висококвалифицирани специалисти.
/2/ БФКС ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица
за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на
Федерацията, треньорите, специалистите, ръководителите, деятелите и любителите. БФКС ще
защищава и отстоява техните права в областта на конния спорт.
/3/ БФКС ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност
със сродни, национални и чуждестранни съюзи, федерации, асоциации, организации,
сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна
на опит в областта на конния спорт за изучаване и използване на постиженията им.
Принципи
Чл. 6. БФКС се изгражда на принципите на :
1. доброволност, гласност, публичност, спортсменство, равенство, взаимно уважение
между клубове, ездачи, треньори, деятели, съдии и любители без оглед на раса, религия,
партийна принадлежност;
2. право на глас на всеки член, участие в управлението на БФКС, както и право да бъде
информиран за дейността на Федерацията;

3. отчетност;
4. участие в състезания, организирани от БФКС и ФЕИ.

ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 7. БФКС :

1. /Изм. – Решение на ОС от 27.11.2012г./ представлява БФ Конен спорт пред
международната федерация по конен спорт /ФЕИ/ и Европейската федерация по
конен спорт /ЕЕF/;
2. регламентира и организира държавните първенства на страната по конен спорт;
3. излъчва шампионите за съответните дисциплини и възрастови групи;
4. удостоява със звания спортисти, треньори и спортни деятели;
5. разработва и прилага специфични нормативно-методически и административни
наредби и правилници в областта на конния спорт;
6. селекционира и организира подготовката на националните отбори по конен спорт и
представлява Република България на международни спортни състезания и форуми;
7. /Изм. – Решение на ОС от 27.11. 2012 г./ предлага спортни клубове за вписване в
Националния регистрър на спортните организации;
8. подготвя специализирани технически и административни кадри по конен спорт;
9. санкционира спортисти и длъжностни лица, допуснали употреба на допингови
средства и прилагане на допингови методи в тренировъчната и спортносъстезателната дейност;
10. приема правила и осъществява спортно правосъдие и спортно - технически
арбитраж;
11. предоставя, прекратява и отнема състезателни права на спортисти;
12. управлява собственото си имущество;
13. извършва трансфер на състезатели;
14. извършва спортни услуги на граждани;
15. притежава правата за реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни
състезания, организирани от БФКС, като предоставя на договорна основа процент
от постъпленията на клубовете, участници в съответното състезание.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 8. БФКС набира средства от :

1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. трансфер на състезатели;
3. приходи от участие в спортни състезания;
4. приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
5. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
6. дарения и спонсорства;
7. предоставени средства от държавата;

8. управление на собствено имущество;
9. предоставени средства от международни организации;
10. други приходи по предмета на дейност.
V.

ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Членуването в БФКС е
доброволно. Членове на БФКС са клубове по конен спорт – юридически лица с
нестопанска цел и акционерни дружества, които развиват и популяризират конния
спорт и осъществяват тренировъчна и спортно – състезателна дейност с не по-малко от
пет коня и двама състезатели, с правоспособен треньор, материална база, подходяща за
извършване на тренировъчна дейност и при осигурено ветеринарно обслужване.
/2/ /Нова – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Критерииите за материална база,
подходяща за извършване на тренировъчна дейност по смисъла на ал. 1, се определят в
правила, приети от Управителния съвет.
Чл. 10. Всеки член на БФКС има право да да участва в управлението на
Федерацията, да бъде информиран за дейността й, да се ползва от имуществото й по
реда, установен в устава и закона.
Чл. 11. /1/ Всеки член на БФКС е длъжен да спазва устава на Федерацията, да участва в
нейната дейност, да внася определения от Управителния съвет членски внос.
/2/ Членовете на БФКС не отговарят лично за задълженията на Федерацията.
/3/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими
и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице на член на БФКС.
Приемане в членство
Чл. 12. /1/ Приемането на нов член на БФКС става въз основа на писмена молба до
Управителния съвет, подписана от Председателя на клуба, който иска членство.
/2/ /Нова-Решение на ОС от 23.03.2007 г./ Образецът на молбата се утвърждава от
Управителния съвет.
/3/ Към молбата се прилагат:

1. копие от устава на клуба;

2. /Изм. с Решение на ОС от 17.04.2018г./ документ за актуална регистрация в
регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията;

3. /Отм. с Решение на ОС от 17.04.2018г./
4. /Отм. с Решение на ОС от 17.04.2018г./
5. информация за не по- малко от двама ездачи, които ще се състезават за клуба,
придружена от писмена декларация, че клубът ще картотекира посочените състезатели в БФКС
в срок от един месец след приемането му за член на федерацията;
6. информация за не по-малко от 5 паспортизирани коня, които ще се състезават за
клуба и не са картотекирани от друг клуб – член на БФКС, придружена от писмена декларация,
че клубът-кандидат за членство ще картотекира посочените коне в БФКС в срок от един месец
след приемането му за член на федерацията;
7. копие от договор с правоспособен треньор, който ще работи за клуба, както и
копия от квалификационните документи на посочения специалист;
8. копие от договор за ветеринално обслужване, сключен с регистриран ветеринарен
лекар по смисъла на Закона за ветеринарномедициската дейност;
9. информация за материалната база, на която клубът ще осъществява учебнотренировъчната си дейност.
/4/ /Нова – Решение на ОС от 17.04.2018г./ До изтичане на срока за пререгистрация
по пар. 25, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗЮЛНЦ (ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.)
непререгистрираните сдружения – спортни клубове прилагат към молбата си за членство
в БФКС вместо документа по ал. 3, точка 2:

1. документ за актуална съдебна регистрация;
2. документ за актуална регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенция по
вписванията;
3. копие от

удостоверение за вписване в Централния регистър към

Министерство на правосъдието – за сдруженията – спортни клубове, регистрирани
с дейност в обща полза.
Чл. 13. /Изм. с Решение на ОС от 23.03.2007 г./ /1/ Ако Управителният съвет реши, че
молбата за членство отговаря на всички изисквания, то я удовлетворява.
/2/ Ако молбата за членство не отговаря на изискванията по предходния член,
Управителният съвет може да отложи вземането на решение и да даде на кандидата за членство
допълнителен срок за отстраняване на допуснатите нередности. При неотстраняване на
нередностите в дадения допълнително срок, УС отхвърля молбата за членство.
Чл. 14. Учредителите на БФКС се считат за членове с подписването на учредителния
протокол.

Временно отстраняване /суспендиране/ на членството /Загл. изм. - Решение на ОС
от 23.03.2007 г./
Чл. 15. /1/ Член на БФКС, незаплатил членския си внос за дадена календарна година до
30 април на същата, автоматично се отстранява, докато не уреди посоченото задължение.
/2/ Отстранява се временно и член на БФКС, който в продължение на една
спортносъстезателна година няма регистрирано участие в нито една проява от държавния
спортен календар. В тези случаи суспендирането на членството настъпва автоматично от деня,
следващ датата на последната проява, включена в държавния календар.

/3/ /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ В условията на суспендирано
членство клубът няма право на глас в Общото събрание, но продължава да се ползва от
останалите си права и да носи всичките си задължения на член.
/4/ /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ С внасяне на членския внос по ал. 1 клубът
възстановява автоматично всичките си права на редовен член. При отстраняване по реда на ал.
2 пълноправното членство се възстановява автоматично след първото участие на клуба в
проява от държавния спортен календар.

Прекратяване на членство /Загл. ново - Решение на ОС от 23.03.2007 г./
Чл. 16. /1/ Членството в БФКС се прекратява :
1. с мотивирана писмена молба , отправена до Управителния съвет ;

2. с прекратяването на клуба по конен спорт като юридическо лице ;
3. /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ при отпадане по реда на чл. 17;
4. с изключване. Управителният съвет може да изключи член на БФКС за системно
нарушаване на принципите и задълженията, установени в настоящия устав, както и поради
сериозно престъпване на

общоприетите принципи

на

поведение,

справедливост

и

спортсменство. По същия ред може да бъде изключен член на БФКС поради виновно
причинени вреди на Федерацията или на отделни нейни членове.

/2/ /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ Решенията на Управителния съвет по
т.1, 2 и 4 от предходната алинея могат да бъдат обжалвани пред Общото събрание.
/3/ Клубът по конен спорт, чието членство е прекратено, престава да бъде член на
БФКС. Той може да бъде отново приет за член не по-рано от две години след прекратяване на
членството, като направи нова молба за прием.

Отпадане на членове /Нов - Решение на ОС от 23.03.2007 г./
Чл. 17. Членството на клуб по конен спорт в БФКС се прекратява автоматично поради
отпадане, ако:
1. клубът не е картотекирал посочените в молбата си за членство коне и/или състезатели
в срок от един месец след датата на приемането му за член;
2. клубът не е заплатил дължимия към БФКС членски внос до края на календарната
година, следваща тази, за която се отнася посоченото задължение;
3. клубът не е регистрирал нито едно участие в проява от държавния спортен календар
през две поредни спортносъстезателни години;
4. клубът не е поискал картотекиране на поне двама състезатели и поне пет коня и/или
няма действащи договори с регистриран ветеринарен лекар и/или правоспособен треньор 10
дни преди първата проява от държавния спортен календар за съответната спортносъстезателна
година.
Чл. 18. /Нов - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ Отпадането на членове се констатира от
Управителния съвет по следните документи:
1. в случаите на чл. 17, т.1 - на база картотеката на БФКС;
2. в случаите на чл. 17, т. 2 – на база първичните документи за плащане на членски внос
към БФКС;
3. в случаите на чл. 17, т. 3 – на база картотеката на БФКС и официалните

протоколи от проявите от държавния спортен календар;
4. в случаите на чл. 17, т. 4 – на база подадените от клуба документи за извършване на
ежегодна картотека.

VІ. УСТРОЙСТВО
Чл. 19. БФКС има следното устройство:

1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. /Отм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./
4. Комисии по дисциплини:
а/ комисия по прескачане на препятствия;

б/ комисия по всестранна езда;
в/ комисия по обездка;
г/ /Нова - Решение на ОС от 27.11.2012 г./комисия по неолимпийски дисциплини;

5. Специализирани комисии:
а/ ветеринарна комисия;
б/ /Изм.- Решение на ОС от 27.11.2012 г. / комисия за спортно – педагогическите кадри,
съдиите, строителите на трасета и стюардите;
в / / Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ комисия

за

стратегии,

развитие

и

маркетинг;
г/ комисия по развъждане, селекция и тестуване на спортните коне;
д/ /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ комисия по дисциплинарни производства,
арбитраж и етика;
е / Нова - Решение на ОС от 27.11.2012 г./комисия на състезателите по конен спорт.
6. Помощни комисии към Управителния съвет:
а// Изм- Решение на ОС от 27.11.2012 г/ комисия за любителска езда и конен туризъм;
б/ /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./

комисия на собствениците на коне.

в/ /Предишна точка „д” – Изм. с решение ОС от 27.11.2012 г./ при нужда се изграждат и
други помощни комисии.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състав на Общото събрание
Чл. 20. /1/ Общото събрание е върховен орган на БФКС. Общото събрание се състои от
членовете на Федерацията, които участват в работата на Общото събрание чрез своите
законнни представители или упълномощени лица.
/2/ /Изм. – ОС от 27.11.2012 г./ На заседанията на Общото събрание присъстват
членовете на Управителния съвет със съвещателен глас, освен когато са представители на
членовете на БФКС.

Права на Общото събрание
Чл. 21. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;
2. приема и други вътрешни актове;
3. избира и освобождава Председателя на БФКС;
4. /Отм. - Решение на ОС от 19.04.2017г./;
5. /Изм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ избира и освобождава останалите членове на
Управителния съвет;

6. /Изм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ определя броя на членовете, избира и
освобождава членовете на специализираните комисии и комисиите по дисциплини;

7. взема решения за преобразуване или прекратяване на БФКС;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията;
9. приема бюджета на Федерацията;
10. взема мотивирани решения за безвъзмездно разходване на имущество на БФКС в
полза на:
а/ лица от състава на другите органи на БФКС и техните съпрузи, роднините им по
права линия, по съребрена линия - до втора степен, или по сватовство - до четвърта степен
включително;
б/ лица, били в състава на управителните органи на БФКС до две години преди датата
на вземане на решението;
в/ юридически лица, финансирали организацията до три години преди датата на вземане
на решението;
г/ юридически лица, в които посочените в б.”а” и “б” лица са управители или могат да
наложат или възпрепятстват вземането на решения;
11. приема отчета за дейността на Управителия съвет и го освобождава от отговорност;
12. отменя решения на другите органи на БФКС, които противоречат на законите,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.
/2/ Решенията на Общото събрание се задължителни за другите органи на БФКС.
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъбразност и съответствие с устава.

/4/ Решенията на органите на БФКС, 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 БФКС или на неин орган, отправено в едномесечен
срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/5/ Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрация от всеки член на БФКС или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Свикване на Общото събрание
Чл. 22. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или
по искане на 1/3 от членовете на БФКС. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен
срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на БФКС по писмено искане на членовете на Федерацията или натоварено от тях
лице.
/2/ /Изм. - Решение на ОС от 17.04.2018г./ Поканата трябва да съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обявява
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията
и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
/3/ Редовно отчетно-изборно Общо събрание се провежда задължително веднъж на
всеки четири години - след летни олимпийски игри.
Кворум
Чл. 23. /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Общото събрание е редовно, ако на него
са представени повече от половината от членовете на БФКС с право на глас. 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.
Гласуване
Чл. 24. /1/ Всеки член на БФКС има право на един глас в Общото събрание.
/2/ Едно лице може да представлява по пълномощие не повече от един член на БФКС в
Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Вземане на решения

Чл. 25. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
/2/ /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 7 се приемат
с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ /Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г./ Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 10 се приемат с
квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове на Общото събрание.
/4//Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Ако при избора на Председател и членове на
колективните органи кандидатите, получили необходимото мнозинство, са повече от
предварително определения брой, за избрани се считат получилите най-много гласове. В
случай, че никой от кандидатите за Председател и членове на колективните органи не получи
необходимият брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове от първото гласуване.
/5/ Общото събрание взема решения чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши
гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.
/6/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се
вземат решения.
Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Състав
Чл. 26. /Изм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Управителният съвет се състои от
петнадесет члена и е управителният орган на БФКС.
/2/ В състава на Управителния съвет влизат:
1.Председателят на БФКС;
2. /Отм. - Решение на ОС от 19.04.2017г./;
3.Представители на комисиите по дисциплини и специализираните комисии;
4. Представители на клубовете, разпределени в групи по географски принцип.
/3/ Председателят на БФКС е председател на Управителния съвет.
/4/ Управителният съвет избира от състава си Заместник – председател на съвета и на
сдружението по предложение на Председателя.
/5/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години и могат да
бъдат преизбирани без ограничение.
Правомощия

Чл. 27. Управителният съвет:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. разпорежда се с имуществото на БФКС при спазване на законите и устава.
Безвъзмездното разходване на имущество за осъществяване общественополезната дейност на
БФКС се извършва по реда на Глава ІІІ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. определя размера и сроковете за плащане на членския внос;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията;
6. определя реда и правилата и организира извършването на дейността на БФКС,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. ръководи комисиите, като поставя в синхрон дейността им;
8. взема решения за участие на БФКС в други организации;
9. утвърждава годишните планове и отчети на комисиите;
10.утвърждава Наредбата и системите за провеждане на вътрешния спортен календар;
11.приема правилниците по отделните дисциплини, ветеринарните правилници,
съдийски правилник, дисциплинарен правилник, състезателните права и други правилници за
регламентиране дейността на Федерацията;

12.взема решения за приемане и за изключване на членове на БФКС;
13. /Нова – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ избира от състава си Заместник –
председател по предложение на Председателя;

14. /Нова – Решение на ОС от

27.11.2012 г./ утвърждава селекционерите на

националните отбори и определя техните възнаграждения;

15. /Нова – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ присъжда титлата „Почетен председател на
БФКС“;

16. /Нова – Решение на ОС от 19.04.2017г./ Избира и освобождава Генерален секретар –
по предложение на Председателя на БФКС и определя възнаграждението му;

17./Предишна т. 16 – Решение на ОС от 19.04.2017 г./ взема решения по всички
въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
Представителна власт
Чл. 28. /Изм. - Решение на ОС от 19.04.2017г./ БФКС се представлява от Председателя и
Заместник – председателя заедно и поотделно.
Заседания на Управителния съвет

Чл. 29. /1/ /Изм. - Решение на ОС от 19.04.2017г./ Заседанията на Управителния съвет се
свикват и ръководят от Председателя на БФКС, а при негово отсъствие от упълномощен от
Председателя член на УС. Председателят, респ. упълномощения от него член на УС е длъжен
да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
Ако заседание на Управителния съвет не бъде свикано в седмичен срок, то може да се свика от
всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/2/ Заседанията на Управителния съвет се свикват чрез писмени покани, изпратени до
членовете на Управителния съвет най-малко една седмица преди провеждането на заседанието
с оповестяване на дневния ред, мястото и датата на провеждането. Уведомяването може да
стане и по телефона.
/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват
повече от половината му членове.
/4/ Присъстващо е и лице,с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 27, т. 2 и 6,
както и решенията по ликвидацията - с мнозинство от всички членове.
/6/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички
членове на Управителния съвет.
Председател
Чл. 30. /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Председателят се избира от Общото
събрание. Ръководи цялостната дейност на БФКС, задължава и представлява сдружението.
Отчита се за своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет.
Генерален секретар
Чл.31. /Изм. - Решение на ОС от 19.04.2017 г./ Управителният съвет избира Генерален
секретар по предложение на Председателя. Генералният секретар е щатна длъжност.
Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Председателя, ръководи
администрацията и дейността на сдружението. Представлява сдружението по пълномощие с
права, посочени в пълномощно, издадено от Председателя на БФКС. Отчита се за дейността си

пред Председателя, Управителния съвет и Общото събрание. Присъства на заседанията на
Управителния съвет без право на глас.
Почетен председател
Чл. 32. /Нов – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Общото събрание може да присъди
титлата „Почетен председател на БФКС“ на всеки бивш председател на сдружението, който е
изпълнявал тази функция.
/2/ Почетните председатели могат да участват в работата на Общото събрание и
Управителния съвет с право на съвещателен глас.
/3/ Титлата „Почетен председател“ може да бъде присъдена и посмъртно.
Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет
Чл. 33. /Предишен чл. 32 – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Всеки член на
Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на
Общото събрание, ако:

1. важни съображения, свързани с дейността на БФКС, наложат това;
2. възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния съвет, или
систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или извършва
закононарушения, или други дейности, с които може да увреди доброто име на БФКС.
/2/ Всеки член на Управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до
Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.
/3/ /Нова – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ При предсрочно прекратяване мандата на
член на Управителния съвет, Общото събрание избира на негово място нов член на съвета,
който довършва мандата.
В. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /Отм. – Решение на ОС от 27.11.2012г./
Състав
Чл. 34. /Отм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./
Правомощия
Чл. 35. /Отм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г./
Г. КОМИСИИ ПО ДИСЦИПЛИНИ

Чл. 36. /Предишен чл. 35 – Изменен с Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Комисиите по
диспицплини са: комисия по прескачане на препятствия, комисия по всестранна езда, комисия
по обездка и комисия по неолимпийски дисциплини.
Състав
Чл. 37. /Предишен чл. 36 – Изменен с Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Общото
събрание определя броя на членовете и избира членовете на комисите по дисциплини. Всяка
комисия избира от своите членове Председател и секретар.
/2 / Изм.-Решение на ОС от 27.11.2011 г// Членовете на комисиите се избират за срок от
четири години и могат да бъдат освободени предсрочно при наличието на обстоятелствата и
при спазване на реда, установен в чл.33 от настоящия устав. При предсрочно прекратяване
мандата на член на комисия, Общото събрание избира на негово място нов член на комисията,
който довършва мандата.
Правомощия

Чл. 38. /Предишен чл. 37- Изменен с Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Комисиите
по дисциплини:
1. изработват правилниците, ръководствата и наредбите по съответната дисциплина;
2. участват със свои представители при изработването на Наредбата за провеждане на
проявите от вътрешния и международния спортен календар;

3. предлагат на Управителния съвет за утвърждаване системите за определяне
съставите на олимпийските и националните отбори, съставите на отборите, както и плановете и
отчетите за тяхната подготовка.
4.Издигат кандидатури на свои представители за член на УС
Заседания
Чл. 39. /Предишен чл. 38 - Решение на ОС от 27.11.2012 г./ /1/ Всяка комисия провежда
заседания при необходимост.
/2/ Заседанието е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете на
комисията. Ако не е налице необходимия кворум, се изчаква един час и заседанието се
провежда с членовете, които присъстват.
/3/ Всяка комисия взема решения с мнозинство от присъстващите членове.

Д. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ

Чл. 40. /Предишен чл. 39 – Изменен с Решение на ОС от 27.12.2012 г.Специализираните
комисии са: Ветеринарна, Комисия за спортно – педагогическите кадри, съдиите, строителите
на трасета и стюардите,

Комисия за развитие, стратегии и маркетинг,

Комисия по

развъждането, селекцията и тестуването на спортните коне, Комисия по дисциплинарни
производства, арбитраж и етика и Комисия на състезателите по конен спорт.

Състав
Чл. 41. /Предишен чл. 40 – Изменен с Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ Общото
събрание определя броя на членовете и избира членовете на специализираните комисите. Всяка
комисия избира от своите членове Председател и Секретар.
/2/ Членовете на комисиите се избират за срок от четири години и могат да бъдат
освободени предсрочно при наличието на обстоятелствата и при спазване на реда, установен в
чл. 33 от настоящия устав. При предсрочно прекратяване мандата на член на специализирана
комисия, Общото събрание избира на негово място нов член на комисията, който довършва
мандата.
Правомощия
Чл. 42. /Предишен чл. 41 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ Ветеринарната комисия:

1. изработва ветеринарен правилник и специални ветеринарни условия :
а/ за организацията и провеждането във ветеринарно-медицинско отношение на
проявите от вътрешния и международния календар в страната;
б/ за обслужване на спортни коне.
2. утвърждава ветеринарните лекари, отговорни за организацията по провеждане на
състезанията от вътрешния и международния календар и лагер - сборовете в страната;
3. организира и провежда ветеринарно-медицински анализ на спортната подготовка на
конете;
4. организира ветеринарни инспекции, прегледи по време на състезанията, осъществява
допингов контрол при спортните коне, както и контрол върху болестите при конете,

регламентиране поставянето под карантина и изолация, както и въпроси, свързани със
здравословното състояние на конете;
5. Изм.-Решение ОС 27.11.2012 г.осъществява връзка с ветеринарната комисия на ФЕИ,
съответния компетентен държавен орган за управление ветеринарномедицинската дейност,
Централния ветеринарно-медицински институт и с организациите, имащи отношение по
издаване на ветеринарните сертификати, осъществяване на граничен ветеринарен контрол и
др.;
6. Отм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./
7. Отм. - Решение на ОС от 27.11.2012 г./
/2/ /Изм. - Решение на ОС от 27.11.2012г./ Комисията за спортно – педагогическите
кадри, съдиите, строителите на трасета и стюардите:
1. предлага за утвърждаване на Управителния съвет съдийските ръководства на
проявите от вътрешния и международния спортен календар, както и строителите на трасета и
стюардите;
2. организира и провежда курсове и семинари за квалификация на съдийските и спортно
– педагогическите кадри, на строителите на трасета и стюардите;
3. внася за утвърждаване в Управителния съвет програми за обучение на
инструкторските кадри;
4. предлага на Управителния съвет за утвърждаване съдиите, строителите на трасета и
стюардите;
5. определя и предлата на ФЕИ съдииите, строителите на трасета и стюардите, които
ще вземат участие в съответните курсове за квалификации по нива на ФЕИ;
6. организира и провежда атестацията на съдийските и спортно – педагогическите
кадри, строителите на трасета и стюардите съгласно изискванията на вътрешните правила на
БФКС, правилниците и системите за обучение на ФЕИ.
/3/ /Изм. – Решение на ОС от

27.11.2012 г./ Комисията за стратегии, развитие,

маркетинг подпомага дейността на Управителния съвет при изготвянето на стратегии,
включитерно и на маркетигови такива, както и на планове за развитие на федерацията
/4/ Комисията по развъждането, селекцията и тестуването на спортните коне:

1. консултира Управителния съвет и клубовете по конен спорт за породите коне и
различните кръстоски между тях, с оглед създаване на тип коне, годни за спорт в класическите
дисциплини;
2. изработва програми и тестове по подготовката и проверката на спортните коне.
/5/ /Изм. – Решение на ОС от 27.11.2012 г/ Комисията по дисциплинарни производства,
арбитраж и етика:

1. разглежда жалби, подадени до БФКС срещу решения, взети от:
а/ председателите на журито и жури д’апел по време на състезания;
б/ комисиите по уреждане на състезателните права, комисиите по дисциплини и
специализираните и помощни комисии на Управителния съвет.

2. разглежда и решава диспицплинарните производства, образувани по реда на Кодекса
за поведение на БФКС.
/6/ /Нова – Решение на ОС от 27.11.2012г./ Комисията на състезателите по конен спорт:
1.

определя свои представители за участие в изготвянето на проектите на:

Наредбата за вътрешния спортен календар, правилниците по съответните дисциплини

и

Инструкцията за финансиране на клубовете;
2.

защитава правата на състезателите по конен спорт при приемането на

вътрешните нормативни актове на БФКС.
/7/ /Предишна ал. 6 – Решение на ОС от 27.11.2012 г./ Специализираните комисии се
отчитат пред Управителния съвет и Общото събрание.
/8/ /Нова – Решение на ОС от

27.11.2012 г./ Специализираните комисии издигат

кандидатури на свои представители за член на УС.
Заседания
Чл. 43. /Предишен чл. 42 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ Всяка комисия провежда
заседания при необходимост.
/2/ Заседанията на комисиите са редовни, ако присъстват най-малко половината от
членовете на комисията. Ако не е налице необходимият кворум, се изчаква един час и
заседанието се провежда с членовете, които присъстват.
/3/ Всяка комисия взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 44. /Предишен чл. 43 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ БФКС е задължена да
води книги за протоколите на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето,
изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Управителният съвет изготвя доклад за дейността на БФКС веднъж годишно, който
трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности на БФКС, изразходваните за тях средства, връзките им с
целите и програмите на Федерацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
3. финансовия резултат.

VІІІ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл. 45. /Предишен чл. 44 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ БФКС като юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, може безвъзмездно да
разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на посочените в този
устав цели.
Чл. 46. /Предишен чл. 45 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ Безвъзмездното разходване
на имущество се извършва при спазване на условията, установени в Глава ІІІ от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел .
Чл. 47. / Изм. - Решение на ОС от 23.03.2007 г.; предишен чл. 46 –Решение на ОС от
27.12.2012 г./

БФКС не може да сключва сделки с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 10, б. “а” от

настоящия устав, както 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 БФКС или са сключени при общи условия, публично обявени.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 48. /Предишен чл. 47 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ БФКС се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния съд по седалището на Федерацията, когато:
а/ не е учредена по законния ред;

б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред
или на добрите нрави;
в/ е обявена в несъстоятелност.
/2/ Решението на съда по т. 2 на предходната алинея се постановява по иск на всеки
заинтересуван или на прокурора.
Х. ЛИКВИДАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 49. /Предишен чл. 48 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ При прекратяване на
БФКС се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.
/3/ Ликвидацията се извършва при спазване на условията, предвидени в Глава ІІІ от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 50. /Предишен чл. 49 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./

Имуществото след

ликвидацията се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел,
определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска
цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт. Ако имуществото не бъде
предоставено по посочения ред, то се предава на общината по седалището на БФКС.
ХІ. СИМВОЛИ
Чл. 51. /Предишен чл. 50 –Решение на ОС от 27.12.2012 г./ /1/ БФКС има свое знаме,
емблема, бланка, печат, а също така и почетен знак, значка и медали, с които отличава своите
членове.
/2/ Символът е изобразен чрез: Мадарски конник в подкова, обърната нагоре, на фона на
българския трикольор. Цветовете на БФКС са светлосиво и бриг.
/3/ /Нова – Решение на ОС от

27.11.2012 г./ Цвета на сакото на националните

състезатели по конен спорт е сиво, с яка в цвят бриг.
ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Пар. 1. По смисъла на този устав “Правоспособен треньор”е всяко лице, което отговаря
на изискванията, предвидени в Правилника на БФКС за упражняване на треньорската
професия.

ХІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Пар. 1. Клубовете на конен спорт – членове на БФКС към 23 март 2007 г., привеждат
дейността си в съответствие с чл. 9 и чл. 12 от устава до началото на картотеката през 2008 г.
Пар. 2. Чл. 17, т. 4 влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Пар. 3. /Изм – Решение на ОС от 17.04.2018 г./ Настоящият устав отразява промените,
приети с решение на Общото събрание на Българска федерация конен спорт, проведено на 27
ноември 2012 г., промените, приети с решение на Общото събрание на Българска федерация
конен спорт, проведено на 19 април 2017 г., както и промените приети с решение на на
Общото събрание на Българска федерация конен спорт, проведено на 17 април 2018г.

Зам. председател на БФ „Конен спорт“:..............................
(Д-р Крум Генков Рашков)

