
НАРЕДБА 

ЗА ПРИХОДИ ОТ РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ 

НА БНФСТ ЗА 2021 г. 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С настоящата Наредба се уреждат видовете приходи от регламентирана дейност 

на БНФСТ. 

(2) БНФСТ се финансира чрез: 

/1/. членски внос; 

/2/. встъпителен членски внос; 

/3/. такси за упражняване на регламентирана спортна дейност; 

/4/. имуществени санкции; 

/5/. имуществени вноски; 

/6/. дарения и други финансирания от български и чуждестранни физически и юридически 

лица; 

/7/. предоставени средства от Европейския съюз, държавата и общините; 

/8/. предоставени средства от международни организации; 

191. приходи от допълнителната стопанска дейност на Сдружението по чл.9. от Устава; 

/10/. приходи от договори с Министерство на младежта и спорта и отчисления Българския 

спортен тотализатор; 

/11/. допълнителни имуществени вноски от членовете, чиито размер, срокът и начинът на 

внасянето им се определя с решение на ОС или УС, което се взема с мнозинство 2/3 (4 от 5 

гласа) от всички членове на УС; 

/12/. дарения без и под условие; 

/13/. завещания; 

/14/. други, разрешени от закона, източници. 

Чл. 2. (1) Размерът на членския внос (встъпителен и редовен) се определя от Общото 

събрание или Управителния съвет на БНФСТ, съгласно чл.25. от Устава на Сдружението; 

(2) Такси за упражняване на регламентирана спортна дейност по чл.9 чл.25 и чл.26 от Устава 

на БНФСТ се определят от Управителния съвет 

(3) Размерите на имуществените санкции се определят от Управителния съвет. 

 

№ ВИД ПЛАЩАНЕ СУМА (ЛВ.) СРОК 

1. Членски внос редовен член 150,00  

2. Членски внос асоцииран член 100,00  

3. Картотекиране на състезател 10,00  

4. 

Картотекиране на съдия: 
III-та категория 
II-ра категория 
I-ва категория 
AN-категория 

 
 
 

150,00 

 

5. Картотекиране на треньор 40,00  

6. Регистрация на секретар, главен секретар 150,00  



7. Регистрация на новосформирана състезателна 
двойка 

10,00 на 
състезател дата на сформиране 

8. Такса за запазване на дата за организиране на 
състезание 20,00 при внасяне на оферта 

от организатора 

9. Организиране на състезание - НТ, НК 
Международен турнир и WDSF турнир 

150,00 на ден 
без такса 

Един месец 
преди датата на 

провеждане 

10. 
Вписване на КСТ в Регистъра на спортните 
организации 

20,00 При внасяне на 
документите 

11. Издаване на състезателна книжка 10,00 Веднага 

12. Издаване на треньорска или съдийска 
книжка 20.00 Веднага 

13. Издаване на удостоверения, служебни бележки 
и др. лични документи по молба на КСТ Без такса При постъпване на 

искането 

14. 
Обучителен семинар за придобиване на 
първоначален съдийски лиценз и 
повишаване на съдийски лиценз 

150.00 
При явяване в 
зависимост от 

категорията 

15. Явяване на изпит за съдия, секретар и др. 50,00 Веднага 

Чл.3. (1). Дължимите към БНФСТ такси се заплащат само и единствено по банков път. 

(2).Плащането се удостоверява с платежен документ и Приложение № l (обяснителна 

записка), изпратени до офиса на БНФСТ. 

Чл.4. Контролът над размера и сроковете на плащанията се осъществява от Счетоводителя 

и УС на БНФСТ. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Приложение № l (обяснителна записка) е неразделна част от настоящата Наредба.

§ 2. Настоящата Наредба е приета от УС на БНФСТ, на основание чл.57. от Устава на БНФСТ

и р. III, т.5 от Административно-устройствения правилник на БНФСТ, с Протокол № 1 /

17.04.2021 г. и влиза в сила от датата на нейното приемане.

(4) Договори за финансиране на БНФСТ се сключват от Председателя на БНФСТ, след като

условията на финансирането бъдат приети от Управителния съвет на БНФСТ;

(5) Договорите за дарения без условия се сключват от Председателя на БНФСТ;

(6) Договорите за дарения с условия се сключват от Председателя на БНФСТ, след като

условията бъдат приети с решение на Управителния съвет на БНФСТ;

(7) Завещанията в полза на БНФСТ се приемат е решение на Управителния съвет на БНФСТ.


