БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ
Изменения в Устава - ПРОЕКТ

Чл.3 Българска Национална Федерация Карате е автономно, доброволно, демократично,
самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел за развитие на спорта
карате във всичките му разновидности и стилове, признати от Световната Карате
Федерация (WKF) и Международния олимпийски комитет /МОК/, чиито членове
признават настоящия Устав.
Чл.5. /1/ Българска Национална Федерация Карате осъществява дейността си в
съответствие с този Устав и законовите норми и уредби в страната, в духа и принципите
на ръководните спортни държавни и обществени органи и организации в Република
България. По отношение на спортно-техническото съдържание на дейността си следва
нормативните документи изпълнява безусловно Устава и Правилниците, на Световната
Карате Федерация.
/2/ По силата членството си в Световната Карате Федерация и Европейската
Карате Федерация, Федерацията притежава изключителните права върху организацията
и администрацията на състезателната дейност по карате и върху методическото
съдържание на обучението, квалификацията и реализацията на кадрите, практикуващи и
администриращи спорта карате в Република България.
Чл.7 Основната цел на Федерацията е свързана с пълна реализация на социалните
функции на физическата култура и спорта за укрепване на здравето, физическата
дееспособност и нравствено възпитание на гражданите в Република България и особено
на децата и младежите. и трудещите се в Република България.
Чл.8 Главни цели на Федерацията са:
1. Увеличаване броя на занимаващите се със спорта карате във всичките му
разновидности и стилове.
2. Създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на вътрешното и
международното спортно поле.
3. Да съдейства за утвърждаването и развитието на спорта карате сред всички
възрастови групи на населението на Република България.
4. Чрез спорта да дава възможност за изява на личността.
Чл. 9
12. /1/ Осигурява пълното съответствие на собствените си правила за състезателна
дейност с регламентите нормативните документи и системите правилниците на
Световната Карате Федерация (WKF).
/2/ Членовете на федерацията могат да организират и участвуват в дейности със спортно
техническо съдържание и по други правилници, когато тези дейности са регламентирани
с решение на Управителния Съвет
Чл. 10
4. Движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от държавни
органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации,
граждани и др., предоставени на федерацията за осъществяване на нейната дейност,
целеви средства по програми и проекти към Държавната агенция за младежта и спорта
съответните държавни и общински органи, отговарящи за развитието на спорта.
Чл.18 /2/ Към заявлението се прилагат:
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1. Протокол, съдържащ решението за присъединяване на организацията с данни за
нейното наименование, седалище и адрес, броя на членовете, името на ръководителя
и на лицето, което ще го представлява във федерацията
2. Копие от решението за регистрацията му в съответния Окръжен съд
3. Всички документи, необходими съгласно Закона за физическото възпитание и
спорта за получаване на лиценз регистрация от съответния държавен орган,
отговарящ за развитието на спорта
4. Документ удостоверяващ квалификацията на инструкторите треньорите в
съответния клуб.
Чл.26 Отпадането на член поради:
1. Невнасяне на членския внос в срока, предвиден в този Устав
2. Невнасяне на предвидени с решение на Общото събрание имуществени вноски
3. Системно неучастие в дейността
4. Възникване на обстоятелството по чл. 29 ал. 2 от този Устав
се констатира от Управителния съвет по счетоводни документи, други констативни
документи или въз основа на постъпили сигнали или непосредствени наблюдения.
Констатациите се оформят с протокол на заседание на Управителния съвет, който взема
решение за отпадане на този член. Решението се взема с обикновено мнозинство и явно
гласуване.
Чл.29. Всеки член на Федерацията е длъжен:
/1/ 1. Да изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и
Управителния съвет.
2. Да работи за постигане целите на Федерацията.
3. Да съдейства за финансовото и организационно укрепване на федерацията.
4. Да уважава и утвърждава традициите в карате, Българска Национална Федерация
Карате и нейните органи.
5. В дейността си да спазва стриктно правилата на Световната Карате Федерация
ОТПАДА
6. Да плаща редовно членски внос, в размер и срокове определени от Общото събрание.
7. Да прави допълнителни имуществени вноски в случаите, когато такова решение е
взето от Общото събрание.
/2/ Членовете на Федерацията нямат право да членуват в други сдружения с нестопанска
цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена или частна полза със
сходни цели и средства за постигането им и предмет на дейност, както и в други
организации, развиващи спорта карате във всичките му разновидности и стилове
Чл. 39 ал. 2 т. 14. Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на
федерацията от лицензиран експерт счетоводител. - ОТПАДА
Чл.40. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Президента наймалко веднъж месечно на три месеца.

Настоящите промени са изготвени от комисия в състав:
1. Русалин Русалинов – Вицепрезидент, Председател Дисциплинарна Комисия
2. Стефка Костадинова – юридически консултант
3. Георги Ривов – Ген. Секретар
4. Валентин Тодоров – Офис секретар
5. Ивайло Петков – Секретар СТК
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