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У С Т А В 
 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

 
(Приет с Решение на заседание на Общото Събрание от 22 юли 2014 г., изменен с Решение 

на заседание на ОС от 8 април 2017 г.) 
 

Ние, членовете в това Сдружение, водими от своето желание за разширяване и 
задълбочаване спортната култура в обществото, както и за укрепване здравето и 
моралните ценности у гражданите, работим активно и всеотдайно за популяризиране 
на тениса сред подрастващите и младите хора. Полагаме грижа за затвърждаване 
успехите на вече израсналите спортисти, както и поддържаме спортния дух и страст 
към играта на ветераните и любителите. С дейността си Българска федерация по 
тенис спомага за културния и спортен обмен между България и чуждестранни 
култури, религии и разбирания. Утвърждава принципите на честност, откритост, 
етичност и професионализъм, доброволност и равноправие между всички членове на 
спортното семейство. Българска федерация по тенис осигурява еднакви права на 
членство и/или участие в провежданите от нея мероприятия за всички играчи и 
техните треньори, за инструкторите по тенис, за служители и деятели, както и за 
всички други лица, без оглед на раса, възраст, убеждения, сексуална ориентация, цвят, 
националност или пол, освен в случаите на специални за конкретна възраст и пол 
състезания.   
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл.1 (1) Българска федерация по тенис е доброволно национално сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза на аматьорски и/или професионални тенис клубове, 
които споделят и подпомагат неговите цели и приемат средствата за тяхното постигане. 
 (2) Българска федерация по тенис координира развитието, практикуването и 
администрирането на тенис на корт, плажен тенис и падел на национално ниво на 
територията на България и при необходимост представлява своите членове пред държавата 
и международните спортни организации. БФТ развива тенис и падел за всички възрастови 
групи и от всички категории, които се развиват от международните тенис организации като 
Международна тенис федерация (ITF), Европейската тенис асоциация (Tennis Europe), 
Женската тенис асоциация (WTA), Асоциация на тенисистите професионалисти (ATP), 
Международната федерация по падел (IPF). 
 (3) Българска федерация по тенис е правоприемник на регистрираната през 1930 г. 
„Федерация по тенис”, преименована в периода 1948 г. до 1958г. на "Републиканска секция 
по тенис”, а след 1958 г. – наименована „Българска федерация по тенис" (БФТ). 
 Чл.2 Сдружението се изгражда и осъществява дейността си в съответствие със 
законите на Република България, приложимите норми на ЕС, настоящия Устав и 
предвидените в него Правилници и Наредби, както и в съответствие със задължителните 
документи на Международната тенис федерация (ITF), Европейската тенис федерация 
(Tennis Europe) и други международни структури, чийто член е. 
 Чл.3 Сдружението е или може да бъде колективен член на други организации в 
страната и в чужбина, включително, но не само: Международната тенис федерация, Тенис 
Европа, Български олимпийски комитет и др. 
 Чл. 4 Сдружението е учредено за неограничен срок. 
 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 
 Чл.5 Наименованието на Сдружението е БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС. 
При представяне извън страната, Сдружението използва наименованието си на английски 
език, а именно: BULGARIAN TENNIS FEDERATION.  
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 Чл. 6 Седалището и адресът на управление на Федерацията е в Република България, 
град София, район Изгрев, ул. „Незабравка” № 3-5 (Борисовата градина). 
 

ІІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ.  
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 Чл.7 Основните цели на Българска федерация по тенис (БФТ, Федерацията) са: 
 1. Да се насърчава развитието на тениса и падела като средство за физическа 
активност и здравословен начин на живот.  
  2. Да се създада и поддържа правила и високи критерии за открита, честна и чиста 
игра в професионалния и аматьорския тенис;  
  3. Да се насърчава участието в национални и международни тенис и падел турнири и 
състезания, включително, но не само: Фед Къп, Дейвис Къп, Eвропейски лични и отборни 
първенства и др.;  
  4. Да се насърчават, администрират и провеждат тенис и падел турнири и 
състезания, отворени за спортисти без оглед на раса, вероизповедание, цвят на кожата или 
произход и при възможно най-добрите условия, както и да се насърчава упражняването на 
тенис и падел спорта сред всички възрастови групи и категории, които се подкрепят и 
развиват от международните тенис организации като Международна тенис федерация 
(ITF), Европейската тенис асоциация (Tennis Europe), Женската тенис асоциация (WTA), 
Асоциация на тенисистите професионалисти (ATP);  

5. Да създава условия за широко практикуване и популяризиране на тенис и падел 
спорта сред всички възрастови групи; 

6. Да развива плажен тенис, минитенис, тенис за ветерани, тенис за хора в 
неравностойно положение, както и тенис и падел за други целеви групи (включително, но не 
само училищен и студентски тенис) като полага усилия да създава условия за практикуване, 
популяризиране и участие в състезания и изяви на национално и международно равнище; 

7. Да насърчава развитието на национална идентичност на треньори и състезатели. 
  Чл.8 Средствата, чрез които Българска федерация по тенис ще постига своите цели 
са: 
 1. Взаимодействие с държавните органи и институции и международните спортни 
организации при формирането и осъществяването на националната спортна политика, в 
частност в областта на тениса; 
 2. Организация и провеждане на състезания от Държавния спортен календар и 
Международния спортен календар; 
 3. Организация и спортно-техническа подготовка за участие на български тенисисти в 
състезанията от Международния спортен календар; 
 4. Определяне на критерии за картотекиране на състезатели, включително селекция 
на участници в националния отбор по тенис и/или в отборите за отделни събития от 
Международния тенис календар; 
 5. Определяне критерии, правила и методика за лицензиране на треньори; 
 6. Приемане на вътрешни нормативни актове: правилници, наредби, методически 
указания и помагала, одобрени от органите на Българска федерация по тенис; 
 7. Създаване на условия и контрол върху стриктно спазване на етичните норми в 
спорта и обществото, включително, но не само: превенция срещу употребата на 
стимулиращи и/или наркотични вещества; хулигански прояви от състезатели и/или 
треньори и/или родители/настойници; нарушаване принципите на безпристрастност, 
откритост и честност при съдиите; както и други действия в тази насока;  
 8. Поддържа постояннен контакт с членовете и тяхната дейност; 
 9. Създаване и развитие на Национален тенис център за методическа и практическа 
подготовка на треньори, състезатели, съдии и други участници в тренировъчния и 
обучителния процес;  
 10. Взаимодействие с образователни институции и висши учебни заведения, които 
развиват тенис спорта  и подготвят спортно-педагогически и треньорски кадри по тенис;  
 11. Организиране и провеждане на школи, лагери и курсове за обучение и повишаване 
на квалификацията на състезатели, треньори, съдии и други специалисти в тенис спорта; 
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 12. Организиране на тенис демонстрации (игра, треньорски похвати) с участието на 
изявени български и чуждестранни тенисисти; 
 13. Обмяна на добри практики с чуждестранни сродни организации, с 
международните тенис организации, както и между членовете на Федерацията и техни 
сродни структури от страната и чужбина; 
 14. Списване на ежемесечен бюлетин, периодичен алманах, както и постоянни 
дописки за дейността на Федерацията, включително за представянето на българските 
тенисисти в състезания, както и значими национални постижения; 
 15. Провеждане на всеобхватна политика за популяризиране и развитие на тениса 
сред всички възрастови, социални и демографски групи, включително сред хората с 
увреждания и в неравностойно положение;   
 16. Предоставяне възмездно на трети лица рекламни права и права за телевизионно, 
радио и други видове разпространение на спортни прояви, които права БФТ притежава;  
         17. Участие при разработването, реализацията и отчитането на резултатите от 

изпълнението на националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 
 18. Участие в подходящи и съответстващи на целите на Сдружението други 
организации, форуми, платформи и други структури,  както и всички допустими от закона 
и подходящи за постигане на целите средства, включително, но не само:  
 19. Извършване на допълнителна стопанска дейност, пряко свързана с основната 
дейност на БФТ. 

 Чл. 9 Предметът на дейност на Българска федерация по тенис е следният:  
 1. Организация на събития, които съответстват на целите и отговорностите на БФТ 
като лицензирана национална спортна организация за тенис – състезания, срещи, 
семинари, школи, както и други събития за спортно-информационен и практически обмен; 
 2. Проучване, кандидатстване и разработване на национални и/или международни 
проекти, програми и грантови схеми  самостоятелно и/или в сътрудничество със сродни 
организации;  
 3. Разрешаване и отнемане на състезателни права на тенисистите и лицензионни 
права на треньори, съдии, налагане на други наказания и осъществяване на спортен 
арбитраж, съгласно Правилника за дисциплилнарната дейност на БФТ; 

4. Допълнителна стопанска дейност в съответствие с чл. 3 ал. 3 от ЗЮЛНЦ, 
включително, но не само: предоставяне на рекламни услуги; стопанисване и/или търговска 
експлоатация на спортни обекти и съоръжения; предоставяне на права за разпространение и 
излъчване на тенис събития, върху които БФТ има права; продажба на билети; търговска 
реализация на рекламни материали, лични на БФТ и/или предоставяни от спонсори и/или 
рекламодатели; прочие дейности, допустими от закона и съотвестващи на целите на 
Сдружението. 
  

IV. ПРИХОДИ. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА. 
 Чл.10 (1) Сдружението формира своите приходи и имущество от:  
 - постъпления от встъпителни вноски; 
 - постъпления от годишен членски внос; 
 - дарения (условни и безусловни) и спонсорства; 
 - целеви вноски по решение на Общото събрание; 
 - дялово участие в търговски дружества; 
 - приходи от допълнителна стопанска дейност, която се извършва съобразно правилата 
на чл. 3 ал. 3 от ЗЮЛНЦ; 
 - постъпления от вноски за участие в турнири и/или състезания, включително и от 
международните организации, в които БФТ членува; 
 - постъпления за картотека на състезатели и за лицензии на треньори и съдии;  
 - постъпления от депозити за разглеждане на документи за кандидатстване на нови 
членове; 
 - други източници, незабранени от закона. 
 (2) Не са приход и имущество на БФТ получаваните от МФВС средства за провеждане 
и/или участие на конкретно мероприятие от държавния и/или международния спортен 
календар. 
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 (3) Всички плащания към БФТ се правят по посочените на актуалната електронна 
страница на Сдружението банкови сметки или на каса в седалището на БФТ. 
 Чл.11 (1) Размерът на годишния членски внос се определя от Управителния съвет и е 
различен за всяка категория клуб. Решението на УС за промяна в размера на членския внос 
има действие за от следващата година. 

(2) При приемане всеки нов член дължи встъпителна вноска в определения от УС 
размер. Встъпителната вноска се дължи в срок от един месец след получаване на 
уведомление, че кандидатът е приет за член. Неплащането на дължимата встъпителна 
вноска в срок се тълкува като отказ от членство. След изтичане на този срок, съответният 
кандидат трябва да започне отново процедурата по кандидатстване, ако желае. 

(3) Годишният членски внос за текущата година се дължи в срок до 30 април на 
същата година.  

(4) В случай че към момента на промяна на дължимия членски внос някой от 
членовете е в забава, той дължи заплащане на новоопределения размер на членския внос.   

Чл. 12 (1) БФТ води Специална книга на даренията, в която се отразяват имената на 
дарителя, размера на дарението, както и евентуални условия по неговото използване, които 
са задължителни за органите и членовете на Сдружението. 

(2) Компетентният орган може да откаже да приеме дарение, ако прецени, че 
дейността, от която са даряваните средства и/или личността на дарителя не съответстват на 
ценностите, които е възприела и съблюдава Българска федерация по тенис. 

Чл.13 (1) Вноските за картотека на състезатели и за лицензи на треньори са годишни 
и заплащането им е условие за вписване на състезателя, респективно получаване на 
лизензията.  

(2) Депозит за разглеждане на документи при кандидатстване за членство са 
еднократни и не подлежат на връщане, в случай че кандидатът не бъде приет. При приемане 
за член, платената такса за разглеждане на документи се приспада от дължимата 
встъпителна вноска. 
 Чл.14 Сдружението не разпределя печалба. 

Чл.15 (1) Ежегодно Управителният съвет съставя за предишната календарна година 
годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на одиторa, както и годишен 
бюджет на сдружението за следващата финансова година.  

(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на 
Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет. 

 
V. ЧЛЕНСТВО. ПРИЕМАНЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 16 (1) Членството в Българска федерация по тенис е доброволно и нейни 
членове могат да бъдат спортни клубове и организации, които отговарят на изискванията 
на Закона за физическото възпитание и спорт, възприемат целите на БФТ и са съгласни със 
средствата и методите за тяхното постигане.  

(2) Членовете на БФТ са редовни, наблюдатели и почетни.  
(3) Членовете на БФТ следва да възприемат целите, задачите и формите на дейност 

на Сдружението и да желаят да подпомагат работата на Сдружението, да изпълняват 
разпоредбите на Устава и съпровождащите дейността на сдружението вътрешно 
нормативни документи (правилници, наредби), както и да изпълняват решенията на 
Общото събрание и в частност, да заплащат редовно членски внос, както и други дължими 
според нормативните документи плащания. 

Чл.17 (1) Редовните членове се разделят на три категории, съобразно критериите на 
актуалната категоризационна карта, приета от УС.  

(2) За редовни членове на Българска федерация по тенис се приемат аматьорски 
и/или професионални тенис клубове, отговарящи на изискванията на Закона за 
физическото възпитание и спорта, на други приложими към дейността им нормативни 
актове, както и на изискванията в този Устав.  

(3) Редовните членове на БФТ са длъжни през целия период на своето членство да 
отговарят на следните минимални изисквания за членство:  

(i) да са юридическо лице, надлежно регистрирано съгласно действащото 
законодателство; 
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(ii) да осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност в областта на 
тениса, която да покрива изискванията и условията на Закона за физическото възпитание и 
спорта; 

(iii) да разполагат с правото да ползват самостоятелно тенис база с поне два корта, 
върху които да осъществяват своята дейност ежедневно и целогодишно, като същото се 
удостоверява от комисия на БФТ. 

(iv) да имат договор с поне един треньор с лиценз за период не по-кратък от три 
години, считано от датата на кандидатстване. 

(4) По решение на УС може да бъдат допускани изключения за кандидати- клубове 
по плажен тенис и по тенис за хора в неравностойно положение. 

(5) Редовните членове имат право на глас като в зависимост от своята категория 
излъчват трима (първа категория), двама (втора категория) и един (трета категория) 
делегата за членове на Общото събрание. 

Чл. 18 (1) При първоначален прием клубът получава статут „наблюдател” поне за 
периода до датата на следващото категоризиране, но не по-късно от приключване на 
втората категоризация на клубовете след приемането му. Неполучаването на поне трета 
категория е основание за отпадане на членството. 

(2) Членовете-наблюдателите не излъчват делегати за участие в Общото събрание.  
(3) Техен представител има право да участва в работата на Общото събрание със 

съвещателен глас. 
(4) Всички решения на ОС, разпоредби на Устава и/или друг вид документ на 

Федерацията е обвързващ и задължителен и за членовете-наблюдатели. 
Чл.19 Почетни членове на БФТ могат да бъдат български и/или чуждестранни 

физически или юридически лица, които по мотивирано предложение на член на 
Федерацията, са одобрени от Управителния съвет (УС). Почетните членове са освободени от 
заплащане на членски внос. Ангажиментът на почетните членове към постигане целите и 
изпълнение на задачите на Федерацията не се различават от тези на редовните членове. 
Почетните членове нямат право на глас в Общото събрание. 

Чл.20 (1) Кандидатът за редовен член подава мотивирано писмено заявление за 
членство до УС, в което изразява готовност да съдейства за осъществяване целите на 
Федерацията, да спазва разпоредбите на Устава, вътрешните правила на действие и 
организация, както и доказва с документи, че отговаря на минималните изисквания за 
членство, посочени по-горе. Образец на заявление, ведно с изброяване на документи и 
описание на тяхното минимално съдържание се одобрява от УС и се публикува на 
електронната страница на Федерацията. 

(2) Разглеждането на кандидатурата за членство се извършва от Управителния съвет 
не по-късно от два месеца от подаване на заявлението. Управителният съвет може да изиска 
допълнителни документи и/или обяснения, включително и да покани представляващия 
кандидата на събеседване. За събиране на допълнителни книжа и/или явяване на 
изслушване УС предоставя разумен срок, но не по-дълъг от два месеца. След изпълнение 
изискванията на УС, той се произнася окончателно в срок от два месеца след представяне на 
всички допълнително изискани документи.  

(3) Допустимо е приемане на „член под условие”, ако членството във Федерацията е 
условие за съответния кандидатстващ за членство клуб да получи правото да ползва 
самостоятелно тенис база, която е общинска или държавна собственост. Срокът на 
„членство под условие” не може да бъде по-дълъг от 6 (шест) месеца. След изтичане на този 
срок, решението за приемане се счита за отменено по право. По време на „членството под 
условие” клубът има право да картотекира състезател/и и дължи поведение и грижа на 
равноправен член. Докато е „член под условие”, съответният клуб не подлежи на 
категоризация. 

Чл. 21 (1) При отказ за приемане или неразглеждане на молбата в срок от два 
месеца, кандидатът може да я представи за разглеждане пред Общото събрание. Молбата се 
разглежда на първото редовно заседание на Общото събрание, чието решение е 
окончателно.  
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(2) След приемането си, всеки член се задължава да посочи пощенски и електронен 
адрес за кореспонденция, като съобщението, получено на който и да е от тези адреси се 
счита за редовно уведомление.  

(3) Решението за приемане влиза в сила след плащане на встъпителна вноска. 
Чл. 22 Членството във Федерацията се преустановява: 
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет; 
2. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението; 
3. при отпадане; 
4. след изключване.  
Чл. 23 Основанията за отпадане на членството са: 
(1) невнасяне на членски внос за повече от една година и след като му е бил 

предоставен едномесечен срок за издължаване;  
(2) непокриване на изискванията за самостоятелно ползване на тенис база в 

продължение на повече от 9 месеца от възникване на неизпълнението или в предоставения 
от УС срок при „членство под условия”; 

(3) непокриване на текущите изисквания за втора поредна година за получаване на 
трета или по-висока категория. 

Чл. 24 Прекратяването на членството на основание т.т. 1 – 3 вкл. от член 22 вр. с 
предходния член се констатира от УС с решение и се оповестява по електронна поща до 
всички членове на Федерацията или най-късно по време на първото Общо събрание след 
констатацията.  
  Чл. 25  (1) Основания за изключване са: 
  (i) поведение, проява и/или обвързаност на член на Сдружението, които правят по-
нататъшното му членство несъвместимо с авторитета, името, целите и задачите на 
Сдружението; и/или  

  (ii) нарушение на Устава и/или други нормативни документи, което не е 
преустановено след предупреждение; и/или  
  (iii) когато е установено друго несъответствие с разпоредбите на Устава и/или други 
документи и/или изискванията за членство и е изтекъл срока за привеждане на съответния 
член към същите, включително, но не само своевременно покриване на каквито и да е 
финансови задължения към БФТ. 
  (2) Предложението за изключване се прави от УС до Общото събрание с копие до 
съответния член. 
  (3) Предложението за изключване се разглежда от Общото събрание, което се 
произнася с мотивирано решение. По преценка на УС може да се свика и извънредно ОС за 
разглеждане на това предложение.  
   

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
Чл. 26 (1) Всеки член има правото и задължението да участва в дейността на 

Федерацията, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото на 
Федерацията при определени с вътрешните правила условия, както и да се ползва от 
резултатите от дейността му при изпълнение на целите и задачите на Сдружението. 

(2) Всеки член е длъжен да заплаща членски внос, да спазва Устава на Сдружението 
и да работи за постигане на неговите цели, да работи за увеличаване на имуществото на 
Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет, да изпълнява решенията на 
органите на Сдружението, както и да отговаря постоянно на критериите за членство.  

(3) Всеки член на Българска федерация по тенис носи морална и имуществена 
отговорност към БФТ, ако с поведение, действие или бездействие или по какъвто и да е друг 
начин, включително и чрез недобросъвестно упражняване на членските си и/или законови 
права нанесе вреда върху имуществото и/или доброто име на БФТ. 

Чл. 27 (1) Редовните членове на БФТ участват чрез излъчените от тях делегати в 
работата на Общото събрание. Делегатите са членове на Общото събрание и всеки делегат 
има по един глас. 

(2) Броят на делегатите се определя съобразно категорията на клуба: първа 
категория – трима делегата с право на глас; втора – по двама с право на глас; трета  – по 
един с право на глас.  
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(3) Всеки редовен член е задължен да осигури присъствието и участието на своите 
делегати в работата на Общото събрание, включително, но не само: своевременно 
провеждане на избор, съгласуване с възможностите на отделните лица, финансово и 
материално обезпечаване на пътя и престоя на делегатите.  

Чл. 28 (1) Почетните членове-физически лица участват лично, без право на 
упълномощават, в заседанията на Общото събрание с право да се изказват, да вземат 
участие като членове на временни комисии, но без право на глас. 

(2) Почетните членове-юридически лица действат чрез законния си представител 
или друг член на управляващия орган и имат ораво да вземат участие в изказванията и 
обсъжданията, да излъчват свои представители във временни комисии, без да имат право 
да участват в гласуване. 
 Чл. 29 (1) При неизпълнение на решение на УС, установено несъответствие и/или 
нарушение на Устава, на международен правилник и/или на законова разпоредба, както и 
при временно непокриване на изискванията за членство, с решение на УС може  временно 
да се ограничат членствени права на редовен член. 

(2) Ограничаването на членствените права се изразява в лишаване от участие в 
турнирите от спортно-състезателния календар на БФТ и лишаване от правото на 
домакинство на турнири за годината, ограничаване участието в управлението чрез  
отнемане на делегати на клуба да участват  в гласуването. 

(3) Ограничението на членствените права се взема с надлежно решение на УС, след 
определяне на предварителен подходящ срок за отстраняване на 
нарушението/несъответствието. Ограничаването на членските права не може да бъде 
налагано за срок поне до отстраняване на нарушението и не по-дълго от 12 (дванадесет) 
месеца. В случай че до изтичане на една година от ограничаване на членството, 
нарушението не отстранено, УС прави предложение до ОС за изключване на съответния 
член.    

 
VI. ОРГАНИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл. 31 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. 
(2) Управителен орган на Българска федерация по тенис е Управителният съвет. 
(3) Органи на Сдружението са и постоянно действащите комисии, а именно: 
(i) Треньорски съвет; 
(ii) Съдийска комисия; 
(iii) Финансово-контролна комисия; 
(iv) Дисциплинарна комисия; 
 (4) При необходимост, по решение на УС и/или ОС се създават временни комисии 

и/или други органи по конкретен въпрос, които работят по одобрени от УС Правила за 
работа на комисия ad hoc.  

Чл.32. Българска федерация по тенис се представлява от нарочно посочен с решение 
от Управителния съвет член и/или от Генералния секретар -  заедно и поотделно. 

 
VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 33 (1) Общото събрание се състои от всички делегати на Сдружението.  
(2) Членовете на Сдружението участват в заседанията на Общото събрание чрез 

своите делегат/и, избрани съобразно разпоредбите на техните устави и ограничението на 
ал. 6 по-долу като броят на делегатите се определя съобразно категорията на съответния 
клуб. 

(3) Общото събрание може да бъде редовно или извънредно. Редовното Общо 
събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Извънредното общото събрание може да 
бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на най-малко една трета 
от членовете на Сдружението. 

(4) В случай че законният представител на съответния член не е избран за делегат, 
тя/той има право да присъства на Общото събрание на Федерацията лично без право на 
глас и не чрез пълномощник.  
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(5). Посочените от клубовете делегати са с мандат до излъчване на следващи 
делегати и нямат право да преупълномощават с правата си трети лица или да се 
преупълномощават един друг. 

(6) Когато събранието е изборно и/или е предвидено изменение на Устава и/или 
приемане на нов, задължително един от делегатите е законният представител на 
съответния клуб или изрично упълномощен с нотариална зaверка на подписа негов 
представител.  

(7) Всеки делегат е член на общото събрание има право на един глас като не участва 
в гласуването при решаването на въпроси, отнасящи се до него лично, неговия съпруг(а) 
или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, 
или по сватовство - до втора степен включително, както и до клуба, в който може да влияе 
при вземането на решения в същия.  
 Чл.34 (1) Общото събрание има следните компетентности: 
 1. Изменя и допълва Устава;  
 2. Избира членовете на Управителния съвет, както и Председател измежду тях;  
 3. Освобождава от заеманата позиция членовете на Управителния съвет, включително 
и  Председателя; 
 4. Разглежда и се произнася по жалби за неприемане или по предложения за 
изключване на членове; 
 5. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението; 
 6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 
 7. Приема годишния бюджет на Сдружението;  
 8. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
 9. Отменя решения на органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава 
и други приложими актове, регламентиращи дейността на Федерацията; 
 10. Взема и други решения, предвидени в устава или закона като негова 
изключителна компетентност, както и по нарочно предложение на УС. 
 (2) Правата по точки 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 9 на предходната алинея не могат да се възлагат 
на други органи на сдружението.  

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и другите 
органи на Сдружението. 

(4) Решенията на ОС влизат в сила незабавно, освен ако изрично не е посочено друго 
или подлежат на вписване. 

Чл. 35  (1) Общото събрание се свиква с покана от Управителния съвет или по 
искане на една трета от членовете на Сдружението.   

(2) Ако въпреки отправеното искане, Управителният съвет в двуседмичен срок от 
получаването на искането, не определи дата за провеждане на заседание на Общото 
събрание (която не може да бъде по-далечна от четиридесет и пет дни след получаването) и 
не разпрати покани, то заинтересованите могат да поискат от компетентния съд да 
определи свикването на Общото събрание.  

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

 (4) (В сила от 1 януари 2018 г.) Поканата се обявява в регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на видно място в 
помещенията, в които се намира управлението на сдружението, най-малко един месец 
преди определения ден. 

(5) Материали по дневния ред се изпращат най-малко 7 (седем) дни преди 
определения ден на Общото събрание на посочените от клубовете електронни адреси за 
кореспонденция. 

Чл. 36 (1) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината от 
всички негови членове (надлежно излъчени от клубовете делегати). 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, независимо от броя на явилите се негови (на ОС) членове. 
  (2) В случай че се провежда извънредно Общо събрание броят на делегатите за 
съответния клуб се запазва, независимо дали междувременно е настъпила промяна в 
категорията на клуба. 
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Чл. 37 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите 
членове на ОС (делегати), които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис 
на списъка, който се подписва и от председателя и секретаря на Общото събрание. 

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за 
своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване.  

Чл.38 (1)   Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които 
не са били публикувани в поканата.  

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите, освен тези за изменение на Устава и/или за преобразуване и прекратяване, 
които се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.  

(3). Решенията на Общото събрание могат да бъдат оспорвани по законосъобразност 
и поради несъответствие с Устава, но не и поради целесъобразност. 

  Чл. 39 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се приобщава 
към нарочна книга за протоколи. 

(2). Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на 
събранието, и от преброителите на гласовете, ако такива са определени. Към протоколите се 
прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото 
събрание. 

(3). Всеки от присъстващите членове или техни пълномощници има право да изисква 
и да следи за точното записване на решенията в протокола. 
 

VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
Чл. 40 (1) Управителният съвет има до 18 (осемнадесет)  члена физически лица, 

между които Председателя.    
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години, като няма 

ограничение в броя на мандатите. Всеки член на УС може да бъде освободен предсрочно по 
негово искане или по решение на Общото събрание, в случай че с обикновено мнозинство 
бъде преценено, че по-нататъшното му участие в УС не е от значение и/или полза за 
Федерацията. 

(3). Членове на Управителния съвет могат да бъдат само физически лица. 
(4) Конкретните правопомощия и обема на представителната власт на Председателя 

и/или други членове, включително и на Генералния секретар, се определят с Правилника 
за дейността на УС и/или с последващи нарочни решения. 

Чл. 41 (1) Управителният съвет:   
1.Представлява Федерацията пред трети лица чрез Генералния секретар и/или друг 

член на Управителния съвет;   
2. Избира oт членовете си Генерален секретар като определя конкретните му 

правомощия и отговорности;    
3. При необходимост, Управителният съвет с решение назначава Изпълнителен 

директор като определя конкретните му правомощия в зависимост от текущите нужди  на 
БФТ ; 

4. Приема правила за своята дейност, както и други вътрешни актове, правилници, 
методически указания и помагала за работа на федерацията и на постоянните комисии;  

5.  Учредява награди и символи на Федерацията; 
6. Определя размера на встъпителните вноски и на членския внос; 
7. Приема нови членове, взема решение за временно ограничаване на членствени 

права; 
8. Прави предложение до ОС за изключване на редовни членове, както и уведомява 

Общото събрание при отпадане на член поради определените в този устав обстоятелства; 
9. Приема ежегодно до края на месец ноември приложимите при оценяване и 

категоризация на клубовете в края на следващата година критерии и уведомява членовете 
чрез електронната страница на БФТ не по-късно от средата на месец декември на текущата 
година; 

10. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;  
11. Определя почетни членове на Сдружението по реда на този Устав; 
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12. Избира председателите и членовете на Съдийската, Финансово-контролната и 
Дисциплинарната комисия; 

13. Определя капитаните на отборите за участие в Купа Дейвис и Фед къп; 
14. Създава временно или постоянно действащи специализирани комисии към 

Федерацията, избира техните членове и одобрява правилници за дейността и 
компетенциите им;  

15.    Управлява и се разпорежда с имуществото (парични средства, движими или 
недвижими вещи, акционерно или дялово участие и пр.) на Сдружението при спазване на 
изискванията на Устава и закона, включително и има право да откаже предложено 
спонсорство и/или дарение, ако прецени, че не съответстват на целите на БФТ;  

16. Определя главен счетоводител по препоръка на Финансово-контролната комисия и 
сключва договор за срок до две финансови години 

17.    Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Федерацията за 
следващата финансова година.  

18.    Подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на 
Сдружението, който трябва да включва изискуемите съгласно закона данни, както и други 
данни, които се определят от Общото събрание.  

19. Упражнява правата на собственик върху дяловото участие на БФТ в търговски 

дружества; 

20. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в 
правата на друг орган, включително, но не само: избор на одитор; определя вида и броя на 
длъжностите на служителите и сътрудниците на Федерацията, вида на договорните 
отношения с тях, възнагражденията им, квалификационни изисквания за съответната 
длъжност, дейност, услуга; 

21.    Свиква Общото събрание на Федерацията и създава условия за неговото 
провеждане;  

22. Определя кандидатите на федерацията за участие в ръководни и помощни органи 
на Международната федерация по тенис, включително и кандидатите за „кандидат 
международен съдия” и „международен съдия”; 

23. Взема решение за създаване и съответно утвърждава състава на Обществен съвет и 
Попечителски фонд към БФТ, като определя техните цели и задачи. 

24. Определя състава на Националната комисия по Падел. 
 (2) Управителният съвет приема Правилник за своята дейност до един месец след 

избирането му. Правилникът следва да съдържа не по-малко от разпоредби, които уреждат 
следните въпроси: разпределение на компетенции и отговорности  между членовете на УС, 
включително, но не само: подготовка на доклади по съответната тема, активна позиция и 
предложения, контрол по изпълнение на конкретните решения за ресора; механизъм за 
размяна на кореспонденция, включително и покани за заседания; срок за свикване на 
заседания, срокове за вземане на решения по компетенциите. Правилникът се приема с 
обикновено мнозинство от всички членове на УС на присъствено заседание и е 
задължителен и за неприсъствалите членове. 

Чл. 42 За членове на Управителния съвет се предлагат и избират лица с положително 
и градивно отношение към спорта и тениса, с активна гражданска позиция, с високо 
нравствени качества, с желание и възможност да участват пряко за цялостна обезпеченост 
на дейността и съществуването на Федерацията.  

Чл. 43 (1) За заседанията на УС се води протокол, подписван поне от двама от 
присъстващите членове.  

 (2)  В своята дейност и политика Управителния съвет спазва принципите за 
откритост, достоверност и своевременност. 

(3) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с 
които увреждат интересите на Сдружението. 

Чл. 44 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват по инициатива на 
Председателя. Заседанията се ръководят от Председателя. В случай че Председателят 
отсъства, заседанието се води от Генералния секретар. Председателят е длъжен да свика 
заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.  
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(2) Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, 
то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.  

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 
повече от половината от неговите членове. За присъстващи се приемат и лица, с които има 
двустранна телефонна връзка, съгласно разпоредбите на закона. 

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен по въпроси, за които 
законът изисква за единодушие.  

(5) Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено (с изключение на 
решение за приемане или изменение на Правилника за дейността), ако протоколът за 
взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на 
Управителния съвет, с отбелязване на датата, на която е подписано. Решението се счита за 
прието от датата на последния подпис. 

(6) Решенията от заседанията на Управителния съвет се публикуват в официалната 
интернет-страница на БФТ. 

Чл. 45 (1) Изборът на одитор се осъществява след разглеждане на поне три 
предложения, които трябва да съдържат подробно описание на професионалния опит, 
изброяване на клиенти, чиято правно-организационна форма съвпада или е подобна с тази 
на Федерацията, както и обосновка на финансовата оферта. 

(2) Договорът с одитора се сключва за максимален срок от две финансови години.  
 

IX. ПОЧЕТНИ ДЛЪЖНОСТИ В БФТ 
Чл. 46 (1) По инициатива на УС, Общото събрание на Федерацията определя 

почетна длъжност за деятел на Българска федерация по тенис, който има значими заслуги 
за развитие дейността и доброто име на Федерацията и се е оттеглил от заемания пост по 
лична молба или поради изтичане на мандат.  

(2) С оглед конкретната личност, на заемащите почетни длъжности могат да бъдат 
възлагани компетенции и отговорности по решение на УС, както и да  бъдат избирани за 
редовни членове на Управителния съвет.  

 
X. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 

Чл. 47 (1) Генералният секретар се избира с решение на Управителния съвет на 
Сдружението от членовете му. Генералният секретар е член на Управителния съвет.  

(2) Генералният секретар се отчита за дейността си пред Управителния съвет. 
 (3) Генералният секретар е отговорен за спортно-техническата и 

административната част от дейността на БФТ в изпълнение на решенията на Общото 
събрание и Управителния съвет, като неговите правомощия включват не по-малко от: (i) 
предприемане на необходимите действия за осъществяване на одобрените от УС стратегии 
за развитие на  Федерацията; (ii) комуникация с клубовете и отделни спортисти; (iii) 
техническа и интелектуална подготовка на проекти за финансиране; (iv) контрол върху 
изпълнението на възприетите цели и програми; (v) комуникация, координация и 
сътрудничество с Треньорския съвет, Дисциплинарната комисия, Съдийската комисия, 
както и с всички временно създадени комисии, чиято цел засяга пряката спортна дейност 
на Федерацията. 

 (4) Конкретния обем отговорности, компетентност и задължения на Генералния 
секретар се определя с решение на УС. 

 
XІ. КОМИСИИ 

Чл. 48 (1) Постоянните комисии са консултативно-помощни органи на Федерацията 
с компетенции и отговорности в конкретна област/сфера от дейността на Сдружението, а 
именно: 

(i) Треньорски съвет; 
(ii) Съдийска комисия; 
(iii) Финансово-контролна комисия; 
(iv) Дисциплинарна; 
(v) Национална комисия по падел 
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(2) Членовете на Комисиите и съответния председател на комисия се избират от 
Управителния съвет, с изключение на членовете и Председателя на Треньорския съвет, 
които се избират от ОС, за определен мандат, който започва да тече от деня на избора и не 
се влияе от мандата на УС. 

(3) Всяка комисия осъществява своята дейност съгласно Правилник за дейността си, 
одобрен от УС на Федерацията. Евентуални последващи изменения са допустими по 
инициатива на съответната комисия и подлежат на одобрение от УС, чието решение 
относно Правилника за дейността на съответната комисия е окончателно. 

(4) Рeшенията на всяка Комисия са задължителни за лицата, за които се отнасят. В 
случай че решенията засягат всички членове на Федерацията, те се публикуват на 
електронната страница на БФТ и влизат в сила в седемдневен срок, който започва да тече от 
следващия ден след публикацията, освен ако не е постановено незабавно изпълнение. 

(5) Решенията, които засягат ограничен кръг лица се изпращат до тях по куриер на 
посочения пред БФТ пощенски адрес и влизат в сила в срок от седем дни след получаването 
им, без да се брои деня на получаване, освен ако не е постановено незабавно изпълнение. 

(6) Решенията на Комисиите подлежат на оспорване пред УС в седемдневен срок от 
публикацията на електронната страница или от получаване на писмото. УС е длъжен да се 
произнесе не по-късно от три месеца от получаване на жалбата, която се депозира в 
деловодството на БФТ. За решението си УС уведомява жалбоподателя чрез куриер, а когато 
се касае за решение, което засяга всички членове – чрез публикация на електронната 
страница. 

(7) Решението на УС е окончателно, освен в случай че се касае за въпрос, който е 
изрично уреден в Устава, закон или друг вътрешен акт, на които решението противоречи. 

(8) В този случай решението подлежи на оспорване пред ОС в едномесечен срок от 
уведомяването по по-горе посочения ред.  

(9) В случаите когато е постановено предварително изпълнение на решение, което 
впоследствие е отменено и лицето/лицата, за които то се е отнасяло са претърпели вреди, 
могат да претендират за подходящо обезщетение чрез аргументирано искане до УС. 

 
XІI. ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ 

Чл. 49 (1) ТРЕНЬОРСКИЯТ СЪВЕТ (ТС) е консултативен орган на БФТ.  
(2) За членове на ТС се избират опитни и уважавани треньори.  
(3) ТС състои най-малко от пет члена, включително председателя. ТС се избира от 

OС. 
(4) ТС се събира на заседания, като решенията се вземат с мнозинство и се 

обективират в протокол. 
Чл. 50.  ТРЕНЬОРСКИЯТ СЪВЕТ има следните компетентности като изброяването 

не е изчерпателно:  
(i) Определят капитана и останалите от състава на националните отбори от 12 до 18 

години от вътрешния и международен състезателен календар и приемат отчетите след 
приключване на съответното участие; 

(ii) Организират треньорски обучения, както и семинари по актуални практики ин 
тенденции в треньорската дейност; 

(iii) Наблюдават работата в отделните тенис клубове и предоставят информация на 
УС, включително и правят предложения за подпомагане на клубовете с материално-
техническа база ;  

(iv) Участват активно при изготвянето на програмите, свързани с развитие на тениса 
в страна  

(v) Анализират, обобщават и предоставят на УС резултатите от представянето за 
всяко отделно състезание;  

(vi) Да прави предложения до УС по всякакви въпроси, касаещи спортно-
техническата и състезателната  дейност. 
  

XIII. СЪДИЙСКА КОМИСИЯ 
Чл. 51. Съдийската комисия е помощен орган на БФТ, който обезпечава съдийското 

ръководство на (i) проявите от вътрешния спортен календар; (ii) проявите от 
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международния спортен календар, на които БФТ е домакин и/или има друг вид 
ангажимент към съответното събитие; (iii) на състезания, турнири и друг вид мероприятия, 
на които БФТ и/или свързани с нея юридически и/или физически лица са организатори; 
както и (iv) всяка друга проява, за която е постъпило искане за осигуряване на съдия. 

Чл. 52.  (1) Съдийската комисия се състои от най-малко пет членове включително 
Председателя.  

(2) Председателят и членовете на Съдийската комисия се избират от УС за срок от 
три години. 

(3) За членове на Съдийската комисия се избират уважавани тенис съдии като поне 
трима от тях са с опит като съдия по тенис не по-малък от седем години и първа категория. 
За Председател се избира съдия по тенис, който има международен лиценз. 

(4) Съдийската комисия организира своята дейност и осъществява взаимоотношения 
със съдиите по тенис съобразно разпоредбите на Правилника за статута и дейността на 
съдиите по тенис, приет от Управителния съвет по предложение на самата комисия в 
едномесечен срок след приемане на  настоящия Устав от ОС. Правилникът е задължителен и 
обвързващ за всички съдии и технически делегати, които биха желали да вземат участие в 
мероприятия, организирани от БФТ или свързани с нея лица.  

Чл. 53. (1) Съдийската комисия води Регистър на българските съдии по тенис, в 
който се вписват не по-малко от следните данни: три имена, постоянен и настоящ адрес, 
дата на раждане, вид лиценз (вътрешен/международен); дата на получаване и номер на 
документа, с който е присъдена съответната квалификация; кратко описание на съдийския 
опит; предпочитания на съдията към вид турнири; наказания/поощрения. 

(2) Този Регистър се актуализира на всеки шест месеца и е на разположение на 
Генералния секретар на БФТ. Записаните в Регистъра предпочитания за вид състезания не 
ограничават назначаването на съответния съдия и на друг вид състезания. 

Чл. 54. (1) Съдийската комисия е компетентна да организира квалификационни 
курсове както за първоначално придобиване на квалификация, така и за последващо 
обучение и повишаване знанията, уменията и категорията на тенис съдиите. 

(2) Курсове за първоначална квалификация и курсове за повишаване на категорията 
се организират не по-малко от веднъж годишно.  

(3) Общоквалификационни курсове за настоящи съдии се организират поне веднъж 
на 6 месеца. Всеки съдия е длъжен да посети поне един квалификационен курс годишно.  

(4) Съдийската комисия в състав от поне трима члена провежда изпит за съдии по 
тенис в срок от 30 дни след приключване на съответния квалификационен курс. В срок от 
една седмица след провеждане на изпита, Съдийската комисия представя пред УС списък с 
издържалите кандидати и предложение за категорията, която да им бъде присъдена. УС се 
произнася на първото си заседание след депозиране на предложението. 

(5) Съдийската комисия с мнозинство определя кандидати за категориите „кандидат 
международен съдия” и „международен съдия”, които предлага на УС за представяне пред 
Международната федерация. 

 
XIV.  ФИНАНСОВO-КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

Чл. 55. (1) Финансово-контролната комисия е орган на БФТ, който (i) предлага на 
УС решения относно финансовата политика на БФТ; (ii) предлага на УС решения относно 
финансово-икономическите взаимоотношенията между Федерацията и търговските 
дружества, чийто капитал БФТ контролира; (iii) изготвя проект за бюджет; (iv) 
осъществява ежемесечен контрол върху разходите на БФТ и свързаните с нея търговски 
дружества; (v) на всяко тримесечие изготвя отчет за статуса на бюджета – приходи, 
разходи, прогнози; (vi) контролира редовното, законосъобразно и целесъобразно 
записване в счетоводните книги на федерацията и свързаните с нея търговски дружества 
(vii) контролира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на бюджета; (viii) 
както и всяка друга дейност, която е от полза за контролираното и прозрачно финансово 
благосъстояние на БФТ. 

(2) Комисията има право да възлага на външни експерти да правят проверка по 
конкретни въпроси, като счетоводителите и/или одиторите дължат съдействие. 
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Чл. 56. (1) Финансово-контролната комисия се състои от най-малко трима членове, 
единият от които е Председател (Ковчежник) и е член на УС.  

(2) Ковчежникът и останалите членове на комисията се избират от УС за срок от две 
години, без ограничение в мандатите. 

Чл. 57. (1) Комисията заседава в пълен състав като в случай че някой от членовете е 
възпрепятстван да присъства, може да вземе участие в конферентна телефонна или 
интернет връзка.  
 (2) Комисията организира своята работа съобразно Правилник, изготвен от нейните 
членове и одобрен от УС. 
 (3) За резултатите от всяка своя дейност Комисията изготвя 
протокол/решение/меморандум или друг формат на писмен документ, подписан от всички 
нейни членове. 
 (4) Всеки документ на Комисията, който не е само за сведение на УС, а създава права 
и/или задължения за когото и да е и/или ангажира БФТ по какъвто и да е начин, подлежи 
на одобрение от УС, на който при необходимост Ковчежникът или друг член на Комисията 
дължат разяснения и/или допълнителни книжа и/или аргументи. 

 
XV.  ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ 

Чл. 58. (1) ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ се състои от не по-малко от трима 
членове. За членове се избират спортисти и обществениции с добро име в обществото и 
висок морал. 

(2) Дисциплинарната комисия следи за подходящото поведение на всички, пряко 
свързани със тренировъчно-състезателния процес лица (състезатели, треньори, лекари, 
администрори, родители и пр.), както по време на игра, така и извън корта, включително и 
в период на тренировки.   

(3) При нарушение по време и след състезание, на официална (включена в ДСК) или 
неофициална среща или турнир, обслужвани по заявка и администрирани от органите на 
БФТ, както и за нарушаване на вътрешните правила на БФТ, Дисциплинарната комисия 
налага санкции спрямо поведението и изпълнението на задълженията на отбори, 
състезатели, треньори, ръководители, съдии и дежурни администратори и на всяко друго 
лице, включено в състава на отбор или придружаващо състезател, на организатори на 
проявата и публиката.  

Чл. 59. (1) Дисциплинарната комисия може да се самосезира или да заседава по 
жалба от участник в състезателния и/или тренировъчен процес, по доклад на Главния 
съдия и по сигнал, чийто подател е известен. 

(2) Комисията взема решения с единодушие.  
(3) Решенията на Дисциплинарната комисия подлежат на обжалване пред УС в 

седемдневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица.  
Чл. 60.  Дисциплинарната комисия организира и осъществява своята дейност 

съобразно Правилник за дисциплинарната дейност, одобрен от УС по проект на комисията 
в срок от един месец след влизане в сила на този Устав. 

 
XVI. СЪСТЕЗАТЕЛИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 61. (1) Всеки състезател, който желае, може да бъде картотекиран към 
определен тенис клуб съобразно Правилата за картотекитране на БФТ. 

(2) Картотекиран към тенис клуб член на БФТ, има право да участва в турнирите 
от държавния календар при съблюдаване на условията на Наредбата за провеждане на 
състезания 

Чл. 62.  Kартотекираните състезатели имат следната обвързаност към БФТ, 
нейната дейност и тениса като спорт: 

(i) при покана да участват в прояви на БФТ; 
(ii) да участват в съответния национален отбор, когато са определени с решение 

на Треньорския съвет; 
(iii) да не сменя клубната си принадлежност в рамките на календарната година; 
(iv) да спазва стриктно разпоредбите на Наредбата за провеждане на съответното 

състезание, включително и възприетия кодекс за поведение;  
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(v) Да спазва общоприетите спортни норми, допингови ограничения и правила за 
етично поведение към останалите спортисти, към съдии, треньори и другите участници в 
състезателно-тренировъчния процес. 

 
XVII.ПАДЕЛ СПОРТ  

Чл. 63. Дейността на БФТ, която е свързана с развитието на падел спорта, се 
осъществява от нарочно сформирана комисия (Национална  комисия по падел), чийто 
членове и Председател се определят с решение от Управителния съвет. Комисията изготвя 
годишна програма за дейността, календар на спортните събития и други инициативи, които 
се представят пред УС и одобряват от него. Комуникацията с Международната падел 
федерация се осъществява от Генералния секретар по  предложение на Комисията и в 
съответствие с решенията на УС.  
 

XVIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
Чл. 64.  (1)  Книги на Сдружението са:  
1.   Книга на членовете.  
2.   Книга с протоколите от заседанията на Общото събрание.  
3.   Книга с протоколите от заседанията на Управителния съвет. 
 (2) Всички колективни органи на Сдружението са длъжни да водят книги за 

протоколите от заседанията си.  
Чл. 65. (1) Сдружението води книга на членовете, в която се вписват 

наименованието на ЮЛ с всички регистрационни данни, пощенски и електронен адрес за 
кореспонденция,  датите на тяхното приемане и напускане.  

(2) Данните на напусналите членове се съхраняват в Архива на Сдружението най-
малко 5 години след датата на напускането им.  

(3) Книгата на членовете може да се води и съхранява и в електронен вид.  
Чл. 66. (1) На заседанията на Общото събрание и на заседанията на Управителния 

съвет се водят книги с протоколи, в които се отразяват направените предложения и 
заявления и взетите решения. 

(2) Всички членове на Сдружението могат да се запознаят със съдържанието на 
протоколните книги. 

Чл. 67. Книгите на Сдружението се съхраняват в Архива на Сдружението и в 
съответствие с приложимите нормативните актове. 

 
XІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 68. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание взето с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.  

Чл. 69. Освен по решение на Общото събрание, Сдружението може да бъде 
прекратено и с решение на Окръжния съд по седалището му, ако: 

1.   Не е учредено по законния ред.  
2.   Извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или на 

добрите нрави.  
3.   Обявено е в несъстоятелност.  
Чл. 70. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.  
(2) Ликвидацията се извършва от определен от ОС ликвидатор.  
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за 

ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на закона.  
(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване 
първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.  

(5) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите 
имущество се извършва по решение на Общото събрание на Сдружението. 
  (6) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда по 

седалище на Сдружението заличаване на вписването му. 
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XV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 Настоящите членове на Българска федерация по тенис следва да съобразят своята 
дейност и статут с разпоредбите на този Устав в срок от три месеца след приемането му от 
ОС или да подадат аргументирано обяснение до УС за евентуалните пречки за изпълнение 
на това задължение. УС може да определи допълнителен срок.  
 
§ 2 Настоящите членове, които не разполагат с правото да ползват самостоятелно тенис 
база с поне два корта, са длъжни в срок от пет години да придобият такова право. 
 
§ 3 Евентуалните поправки и изменения на този Устав влизат в сила след приемането им от 
Общото събрание и вписването им по надлежния ред от регистърния съд. 
 
§ 4 Управителният съвет на Сдружението следва да осигури вписване на всички подлежащи 
на вписване обстоятелства, които произтичат от настоящия Устав и закона. 
 
§ 5 Общото събрание делегира на Управителния съвет правомощието да приема 
Устройствен правилник на Сдружението в съответствие с Устава и закона, както и всякакви 
други вътрешно нормативни документи, които се споменават в Устава и/или които УС 
намери на подходящи. 
 
§ 6 Общото събрание делегира на Управителния съвет правото по негова преценка да 
създаде и организира дейността на Арбитражна комисия, която да се занимава с евентуални 
спорове и недоразумения, възникнали между членове на Сдружението и/или между 
членове и самото Сдружение, включително и по повод права на състезатели и чийто 
решения да бъдат окончателни. Арбитражната комисия се произнася по въпроси, които не 
са компетентността на УС и/или Общото събрание съгласно разпоредбите на настоящия 
Устав. 
 
§ 7 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат 
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. 
 
§ 8 Всички въпроси, които не са уредени изрично от този Устав, се решават съобразно 
действащото към съответния момент българско законодателство. 
 
§ 9 Настоящият Устав е изцяло съобразен с изискванията на Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел и Закона за физическото възпитание и спорт. 
 
§ 10 До вписване на приетите изменения на настоящия Устав, се прилагат разпоредбите в 
досегашната им редакция, в изключение на разпоредбата на чл. 35, ал. 4, която влиза в сила 
на 1 януари 2018 г. 
 
Настоящият устав е изготвен на български език и е приет единодушно от всички 
присъствали на Общото събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС, състояло се на 22 юли 2014 и изменен от Общото 
събрание проведено на 8 април 2017 година като в потвърждение на горното този 
документ е подписан от Председателя на Сдружението и от Секретаря на събранието.  
 
 
 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР  
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