НАРЕДБА
ЗА ЧЛЕНСТВО НА КЛУБОВЕТЕ В БФДС
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба урежда реда, условията и начина, по който
селицензират клубовете – членове на Българска федерация по динамична стрелба и
приемането на нови членове.
II.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 2. (1) За да бъде приет за член на БФДС, клубът е необходимо да
представи на УС на БФДС следните документи, заверени копия и информация:
1. Мотивирано заявление за кандидатстване за членство.
2. Копие от Решението на Съда по регистрация.
3. Удостоверение за актуално състояние на клуба издадено от съда по
регистрацията, ако са изтекли повече от три месеца от дата на
първоначална регистрация.
4. Копие от Единен Идентификационен Код по БУЛСТАТ.
5. Копие от Удостоверение за регистрация в Министерство на Правосъдието, в
случаите, когато клубът е регистриран да извършва дейност в обществено
полза.
6. Копие от финансов документ за платена такса за кандидатстване за
членство в БФДС.
7. Решение на ръководния орган за присъединяване към БФДС.
8. План за развитие и осъществяване на дейността на клуба, включително
бюджет и информация за източниците за финансиране.
9. Други документи и допълнителна информация, поискани по преценка на УС
на БФДС отностно въпроси, касаещи спортно-състезателната дейност на
клуба.
(2) Освен представените документи по чл.2, ал 1 от настоящата наредба, в
предмета на дейност и в Устава на клуба да бъде изрично записано, че развива спорта
динамична стрелба. Това изискване не ограничава клуба да развива и други спортни
дейности.
Чл.3. (1) Всяка година БФДС издава удостоверение на редовните клубове,
членове на федерацията. Удостоверението е валидно, само за календарната година и
важи до 31.01. на следващата.
(2) Удостоверението дава право на клубовете да взимат участие в спортната
дейност на БФДС както и да картотекират свои състезатели по предвидения за това
ред.
Чл. 4. (1).За подновяване на членството си в БФДС, клубовете представят пред
УС на БФДС в срок до 31.01. на текущата година:
1. Доклад за спортно-състезателната дейност на клуба за предходната година.
2. Удостоверение за актуално състояние на Клуба, издадено с актуална дата
от месец Януари на текущата година.
3. Доклад за категоризацията на клуба съгласно Наредбата за категоризация на
клубове в БФДС.
4. Копие от Единен Идентификационен Код по БУЛСТАТ (ако има промени).
(2). Заплащат годишният си членски внос не по късно от 31.01.
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Чл. 5. Заявленията на кандидатстващите за членство клубове се разглеждат на
УС на БФДС в три месечен срок от подаване на заявлението по чл. 2. При
констатирани непълноти и/или несъответствия в представените документи и
информация, срокът тече от момента на отстраняването им.
Чл.6. (1) Клубовете кандидатстващи за членство в БФДС заплащат еднократно
встъпителна такса в размер на един годишен членски внос, определен от ОС на БФДС.
След приемането им платената такса се признава за членски внос за текущата година.
(2) В случай на отказ за приемане, платената такса остава в полза на
Федерацията.
(3) УС на БФДС може да отнесе въпроса за разглеждане и вземане на решение
по заявлението за членство на клуба пред ОС на БФДС.
Чл. 7.Клубовете, неспазили сроковете и изискванията по чл. 4 се санкционират
с двоен размер на годишния членски внос, определен от ОС. Санкцията се заплаща не
по-късно от датата на годишното отчено ОС за текущата година.

III.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба е приета с протокол от заседание на УС на БФДС от
18.01.2010 г.
§2. Настоящата наредба е изменена и допълнена с протокол от заседание на
на УС на БФДС от 12.01.2012 г. и променена с протокол от заседание от ОС на БФДС
на 21.02.2015г. и влиза в сила от датата на приемането промяната и.
§2. Настоящата Наредба отменя всички съществуващи до тази дата други
правилници и наредби за членство на клубовете в БФДС.
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