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НАРЕДБА 
 за приходите от регламентирана дейност на   

 Български Чирлидинг Съюз 
 

 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. Настоящата Нарeдба се урежда видовете приходи от регламентирана 
дейност на БЧС. 

 
Чл.2.  Съгласно Устава на БЧС регламентираните възможни приходи са: 

1. членски внос; 
2. такси за упражняване на регламентирана  дейност; 
3. имуществени санкции; 
4. финансирания; 
5. дарения без и под условие; 
6. завещания; 
7. имуществени вноски. 

 
Чл. 3. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на БЧС. 

1. такси за упражняване на регламентирана дейност се определят от 
Управителния съвет; 

2. размерите на имуществените санкции  се определят от 
Управителния съвет; 

3. договори за финансиране на БЧС се сключват от Председателя на 
БЧС, след като условията на финансирането бъдат приети от 
Управителния съвет на БЧС; 

4. договорите за дарения без условия се сключват от Председателя 
на БЧС; 

5. договорите за дарения с условия се сключват от Председателя на 
БЧС, след като условията бъдат приети с решение на 
Управителния съвет на БЧС; 

6. завещанията в полза на БЧС се приемат с решение на 
Управителния съвет на БЧС; 

7. имуществена вноска. 
 

Чл. 4. Плащанията по приходите от регламентирана дейност се 
документират и извършват съгласно нормативните документи и закони на 
Република България, касаещи финансови транзакции, дарения, договори и са 
придружени със съответната нормативно призната документация. 

 
 

II. ТАКСИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ 
 

Чл. 6. Всички плащания се извършват по банков път по сметка в български 
лева (BGN) на Български Чирлидинг Съюз. Управителният съвет поддържа и 
сметка в евро (EUR) за международни разплащания.  

 
Чл. 5. За упражняване на регламентирана дейност, БЧС събира такси в 

размери и срокове, определи съгласно следната Тарифа: 
 



 

 
Вид плащане 

 
Сума (лв.) 

 
Срок 

Членски внос на спортен клуб ½ минимална 
заплата 

31 януари 

Индивидуална картотека на спортист  20 лв. 31 януари 

Регистрация на съдия 30 лв. 31 януари 

Регистрация на нови спортисти след месец 
януари (индивидуални картотеки)  

20 лв. на 
спортист 

при 
регистрация 

Такса за участие в съдийски/треньорски 
семинар на лица над 18 годишна възраст 

над 50 лв. при 
регистрация 

Такса за участие в съдийски/треньорски 
семинар на лица под 18 годишна възраст  

под 50 лв. при 
регистрация 

 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Наредбата за приходите от регламентирана дейност е приета и утвърдена с 

протокол от заседание на Общо събрание на Български Чирлидинг Съюз, 

проведено на 19.02.2022 година и влиза в сила от датата на нейното приемане. 
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