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ПРАВИЛНИК 
 и ред за извършване на общественополезна дейност 

на Български Чирлидинг Съюз 

  

 1.   Дейността на сдружението е насочена към постигането на следните 
цели: 

1.1.   Основните цели на Български Чирлидинг Съюз (БЧС) са развиване и 
популяризиране на спорта чирлидинг (батон туърлинг и мажоретни дисциплини), 
чрез организиране и провеждане на състезания, сформиране на клубове, 
обезпечаване на подготовката им и участието им в национални представителни 
международни състезания и тяхното развитие сред младежи, учащи, деца в 
социални заведения и представители на малцинствени групи.  

1.2.  Популяризиране на спорта чирлидинг (батон туърлинг и мажоретни 
дисциплини), издаване и разпространяване на информация, оказване помощ в 
областта на учебно-тренировъчния процес, подбор и подготовка на съдии, 
укрепване и развитие на международните връзки, тясно сътрудничество с 
Международния Чирлидинг Съюз (ICU), НБТА Европа (NBTA Europe) и националните 
федерации на други държави, клубове и организации. 

 2.  Основни правила в дейността на сдружението  

2.1.   Дейността е насочена към максимално широк кръг от хора без ограничение 
на пол, възраст, вероизповедание, етническа принадлежност. 

  
2.2.  Тя се осъществява от: 

 Управителният съвет; 

 Общото събрание; 

 всички членове на сдружението; 

 доброволни сътрудници. 
  

2.3.  Сдружението работи съвместно с други български или чуждестранни 
физически и юридически лица, когато съществува взаимен интерес. 

  
2.4.  Предоставя се свободен достъп до информация за дейността на 

сдружението и резултатите от нея. За целта се отговаря на въпроси и се 
разпраща информация по обикновената или електронната поща.  

 3.  Дейности и правила за тяхното извършване 

3.1. Участие, организиране и провеждане на състезания в посочените в т.1.1 и 
точка 1.2 спортни дисциплини;  

3.2.  Сформиране на клубове, както и обезпечаване на подготовката и 
участието им в национални представителни и международни състезания;  

 3.3.  Развитието на посочените в т.1.1 и точка 1.2 спортни дисциплини сред 
младежи, учащи, деца в социални заведения и представители на малцинствени 
групи. Тази дейност  ще се извършва безплатно.  

 3.4.  Популяризиране на чирлидинг, батон туърлинг и мажоретни дисциплини в 
България, издаване и разпространяване на информация;  

3.5. Оказване помощ в областта на учебно-тренировъчния процес;   
3.6. Подбор и подготовка на национални съдии;  
3.7. Укрепване и развитие на международните връзки; 
3.8. Тясно сътрудничество със международната федерация, националните 

федерации на други държави, клубове и организации.  



 4.  Имущество и ред за набиране и изразходване на средствата за 
извършване на дейността 

4.1.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други 
вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху 
обекти на интелектуалната собственост, други права, регламентирани от 
закона.  

4.2.  Сдружението формира и увеличава имуществото си, с оглед на 
осъществяване на целите си чрез: 
4.2.1  Членски внос; 
4.2.2. Получаване на държавни субсидии за осъществяване на дейността. В 

тези случаи сдружението задължително представя отчет пред съответния държавен 
орган за начина на изразходване на средствата и постигнатите резултати; 

4.2.3.Получаване на дарения, субсидии и помощи от физически и юридически 
лица, участие в международни състезания, които финансират подобни организации. 
При разходването на средствата ще се спазват всички изисквания и условия, 
поставени от финансиращите лица, както и законите за счетоводното отчитане на 
средствата; 

4.2.4. Приходи от рекламна дейност;  
4.2.5. Приходи от собствени имоти и други имущества; 
4.2.6. Стартови такси, свързани с организирането и провеждането на спортни 

прояви във връзка със задачите и целите съгласно Устава на БЧС;  
4.2.7. Доброволен труд и други разрешени от закона дейности, свързани с 

предмета на дейност на Сдружението;  
4.2.8. Предоставяне на спортни услуги; 
4.2.9. Всякакви други, разрешени от Закона и свързани с предмета на основна 

дейност и идеалните цели на БЧС; 
4.2.10. Спонсорство; 
4.2.11. Договори за съвместна дейност; 
4.2.12. Приходи по предходните алинеи се изразходват единствено за 

осъществяване предмета на дейност на БЧС и за постигане на идеалните му цели. 

4.3.  Приходи от допълнителна стопанска дейност: 
а) издаване на информационни материали; 
б) участие в национални и международни състезания; 
г) консултантска дейност; 
д) отдаване под наем на имущество на Сдружението; 
е) рекламна дейност; 
ж) организиране на състезания. 

4.4.  Сдружението разходва имуществото си единствено за осъществяване на 
дейността, насочена за постигане на целите, определени в Устава на БЧС. 

4.5.  Ако годишните приходи на сдружението надхвърлят годишните му разходи, 
излишъкът ще бъде инвестиран в разширяване на общественополезната 
дейност на сдружението. Този излишък не може да бъде разпределян между 
учредители, членове на сдружението, на Управителния съвет или служители, 
нито може да се използува за облагодетелствуване на частни лица или 
свързани организации. 

4.6.  Сдружението не може да бъде съдружник в дружества с неограничена 
отговорност. 

4.7.  Сдружението може да разходва имущество безвъзмездно. Подборът на 
облагодетелствуваните лица и начинът на тяхното подпомагане от 
сдружението се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности 
на сдружението при обявен ред за извършване на избора. 



4.6. За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата 
по чл. 41, ал.3 от ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове. 

4.7.  Безвъзмездното финансиране се извършва под формата на: 

 участие в състезания, организирани от сдружението, без да се заплаща 
такса за това; 

 предоставяне на достъп до тренировъчната база на сдружението; 

 поемане на разноски за участие в състезания у нас и в чужбина; 

 предоставяне на информационни материали. 

4.8  Разпореждането с имуществото на сдружението ще става с решение на 
Управителния съвет. 

 
Правилникът е приет и утвърден с протокол от заседание на Общо събрание на 

Български Чирлидинг Съюз, проведено на 20.02.2021 година и влиза в сила от 

датата на неговото приемане. 
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