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УСТАВ 
на сдружение с нестопанска цел 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

АКРОБАТИЧЕН РОКЕНДРОЛ 

 

ГЛАВА 1: НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Член 1: Пълното наименование на федерацията е “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО АКРОБАТИЧЕН РОКЕНДРОЛ”. Съкратено - БФАРР. За 
международна кореспонденция - BULGARIAN ACROBATIC 
ROCK’n’ROLL FEDERATION - BARRF. 

Член 2: Седалището и адреса на управление на БФАРР е: гр. София, бул. “В. 
Левски” № 75. 

Член 3: БФАРР е национална федерация по акробатичен рокендрол, буги-вуги и 
други танцови спортове на Световната Рокендрол Конфедерация (СРРК) 
за аматьори и професионалисти. 

Член 4: БФАРР е сдружение с нестопанска цел, която осъществява своята дейност 
в обществена полза, без да разпределя печалба и е учредена без срок. 

Член 5: БФАРР няма връзка с политически партии, движения и формации и не 
влияе на политическите, идеологическите и религиозните позиции и 
мнения на нейните членове. БФАРР няма клонове. 

Член 6: БФАРР се представлява от председателя, секретаря в негово отсъствие 
или упълномощен от председателя член на управителния съвет (УС). 

Член 7: БФАРР и всички нейни членове признават статута и правилника за 
провеждане на международни турнири и първенства на Световната 
рокендрол конфедерация (СРРК) и ще съдействат за постигането на 
целите на СРРК. 

ГЛАВА 2: ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Член 8: БФАРР има за цел: 

да развива и популяризира танцовите спортове Акробатичен рокендрол, 
Буги-Вуги и други танцови стилове на СРРК ; 

да организира и провежда състезателната дейност в изброените в чл.8, ал.1 
танцови спортове; 

да съдейства за признаване на Акробатичния рокендрол за олимпийски 
спорт. 

Член 9: Средствата за постигане на целите на БФАРР са: 
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обединяване на съществуващите клубове и състезатели по рокендрол и 
включването им във федерацията по акробатичен рокендрол; 

създаване на равностойни условия за участие на членовете си в 
състезателната дейност на федерацията; 

защитаване интересите на членовете си пред държавните органи, местните 
и чуждестранните организации; 

набиране и предоставяне на информация на своите членове по въпроси, 
засягащи тяхната дейност; 

активно сътрудничество със Световната рокендрол конфедерация и други 
национални федерации по рокендрол в интерес и в полза на членовете 
на БФАРР;  

повишаване нивото на подготовка на своите членове - състезатели, 
треньори и функционери - посредством организиране на школи, 
курсове и семинари и издаването на брошури и други помощни 
материали; 

провеждане на турнири и първенства по изброените в чл.8, ал.1 танцови 
спортове. 

Член 10:  (1) Сдружението ще развива стопанска дейност, със следния предмет: 
Издателска и рекламна дейност, посредничество и агентство, импресарска 
дейност, търговия със спортни артикули изграждане и стопанисване на 
спортни обекти и съоръжения, изграждане и експлоатиране на “Клубове-
кафенета”, организиране и провеждане на турнири и първенства по 
танцовите спортове Акробатичен рокендрол и Буги-Вуги, организиране и 
провеждане на школи, курсове и семинари;  

(2) Приходите от дейността ще се използват за постигане на целите, 
определени в чл.8 на настоящия устав. 

ГЛАВА 3: ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

Член 11: БФАРР е носител на всички права, които не са свързани с естествените 
качества на физическите лица и може да притежава имущество. 

Член 12:  За постигане на целите на БФАРР се предвиждат следните приходи: 

постъпления от членски внос, встъпителна вноска и целеви вноски; 

дарения и завещания от членовете на БФАРР и други български и 
чуждестранни физически и юридически лица;  

спонсорство, субсидии и други източници, разрешени от закона; 

стопанска дейност по чл. 10 от настоящия устав. 
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Член 13: Размерът на членския внос, встъпителната вноска и целевите вноски се 
определят от годишното общо събрание. 

ГЛАВА 4: ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Член 14: Членуването в сдружението е доброволно. 

Член 15: Член на БФАРР може да стане всеки клуб по акробатичен рокендрол 
и/или Буги-Вуги - юридическо лице, чийто членове признават устава и 
турнирния правилник на БФАРР като членовете му се признават за 
членове на БФАРР. 

Член 16: Клуб по акробатичен рокендрол и/или Буги-вуги, който желае да бъде 
приет за член на БФАРР, трябва да подаде писмено заявление до 
управителния съвет на БФАРР.  

Заявлението трябва да съдържа следната информация: 
- име на клуба; 

- копие от устава на клуба; 

- официален адрес на клуба; 

- копие от съдебното решение за регистрация на клуба като юридическо 
лице с нестопанска цел; 

- списък на членовете на клуба и на управителния съвет съдържащ трите 
имена и ЕГН; 

- приложено копие (извлечение) от протокола на общото събрание на 
клуба, на което членовете му са гласували за членство в БФАРР, с 
изрична точка, в която се декларира признаването на устава и турнирния 
правилник на БФАРР; 

- държавен идентификационен номер на клуба - БУЛСТАТ. 

Член 17: Заявленията за членство в БФАРР се разглеждат от управителния съвет на 
БФАРР, който взема решения по тях с обикновено мнозинство. 

Член 18: Всеки кандидатстващ за член на БФАРР, чието заявление е отхвърлено от 
управителния съвет, има право да обжалва това решение пред общото 
събрание.  

Член 19: Отказа за членство от управителния съвет или общото събрание на 
БФАРР, не се нуждае от обяснение или мотивировка. 

ГЛАВА 5: ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БФАРР 

 

Член 20: Член на БФАРР има право: 

1. да участва в управлението на сдружението.  
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2. на един глас в общото събрание; 

3. да участва в работата на общото събрание.  

4. да бъде информиран за неговата дейност.  

5. да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по 
реда, предвиден в устава. 

6. да организира и провежда турнири по рокендрол-спортовете 
Акробатичен рокендрол и Буги-Вуги в съответствие с турнирния 
правилник на БФАРР или на СРРК (за международни турнири и 
първенства); 

7. да участва във всички турнири и общи мероприятия организирани в 
рамките на БФАРР;  

8. на юридическа и икономическа самостоятелност.  

ГЛАВА 6: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Член 21: Членовете на БФАРР са длъжни:  

1. Да спазват устава, турнирния правилник и да изпълняват решенията на 
ръководните органи на БФАРР, да пазят репутацията и интересите. 

2. Да плащат в срок дължимите суми. 

3. Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, по решение на 
общото събрание. 

4. За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на 
предвидените в устава имуществени вноски. Членовете не отговарят 
лично за задълженията на сдружението. 

5. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, 
съответно при прекратяване. 

6. Да изпълняват стриктно разпоредбите на Световната Анти Допинг 
Агенция и да се явяват на проверки при поискване на националните и 
международни органи. 

ГЛАВА 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО, ИЗКЛЮЧВАНЕ.  

Член 22: Членството се прекратява: 

1. С едностранно волеизявление до сдружението; 

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

3. С изключване при поведение, което прави по-нататъшното членство 
несъвместимо. 

- грубо увреждане интересите на БФАРР; 
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- нарушаване на устава или турнирния правилник, след получено 
писмено предупреждение; 

- установена употреба на допинг. 
4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел; 

5. При отпадане - при неизпълняване на задълженията и при неизплащане 
в определеното време на вноските за членство в БФАРР по решение на 
управителният съвет. Отпадането поради невнасяне установените 
имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира 
по документи по реда, предвиден в правилника на БФАРР.  

Член 23: Изброените причини не освобождават тези членове от неизпълнени 
финансови задължения към БФАРР. Направени плащания не се връщат. 

Член 24: Изключен член с решение на управителния съвет на БФАРР, има право да 
обжалва това решение пред общото събрание. 

ГЛАВА 8: ОРГАНИ НА БФАРР 

Член 25: Органите на БФАРР са: 

1. Върховен орган на БФАРР е общото събрание. 

2. Управителен орган на БФАРР е управителният съвет.  

3. Контролен съвет. 

ГЛАВА 9: ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Член 26: Общото събрание е върховен орган на БФАРР, състои се от по един 
делегат на всеки член на сдружението. 

Член 27: Делегат с редовни пълномощия е делегат, отговарящ на следните 
условия: 

1. да е пълнолетен; 

2. да представи писмен протокол от общо събрание, на колективния член, 
който го е делегирал, ако не е законния представител на колективния 
член по съдебно решение; 

3. делегиращият го член на БФАРР трябва да е изплатил не по-късно от 
две седмици преди датата на провеждане на общото събрание всичките 
си финансови задължения към БФАРР и дейностите свързани с нея.  

Член 28: Права на общото събрание:  

1. изменя и допълва устава;  

2. приема други вътрешни актове;  

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;  

4. приема и изключва членове;  



 

 

 

 

7

5. взема решение за откриване и закриване на клонове; утвърждава 
организационните структури на БФАРР;  

6. взема решение за участие в други организации;  

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;  

8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;  

9. приема бюджета на сдружението;  

10. взема решения относно дължимостта, размера и начина на внасяне на 
членския внос или на имуществените вноски;  

11. приема отчета за дейността на управителния съвет;  

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които 
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението; 

13. взема и други решения, предвидени в устава. 

Член 29: Правата по чл. 28, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други 
органи на сдружението.  

Член 30: Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 
сдружението.  

Член 31: Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 
тяхната законосъобразност и съответствие с устава.  

Член 32: Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие 
със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да 
бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните 
членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен 
срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на 
вземане на решението.  

Член 33: Споровете по чл. 31 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията 
на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от 
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 
година от датата на вземане на решението.  

Член 34: Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива 
или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното 
място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния 
случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за 
свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или 
натоварено от тях лице.  
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Член 35: Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Тя 
се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления 
в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 
един месец преди насрочения ден.  

Член 36: Общото събрание е законно, ако присъстват делегати с редовни 
пълномощия на повече от половината от всички членове. При липса на 
кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.  

Член 37: Всеки делегат с редовни пълномощия има право на един глас. 

Член 38: Делегат на общото събрание няма право на глас при решаването на 
въпроси, отнасящи се до:  

1. него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия - без 
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - 
до втора степен включително;  

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 
възпрепятства вземането на решения.  

Член 39: Вземане на решения:  

1. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите.  

2. Решения по изменение и допълнение на устава и вземане на решение 
за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с 
мнозинство 2/3 от присъстващите.  

3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, 
не може да се вземат решения.  

Член 40: За членове на управителния съвет и контролният съвет могат да бъдат 
избирани само лица, които са членове на БФАРР и имат българско 
гражданство. 

Член 41: За органите за управление може да бъде избиран само по един 
представител от клуб. 

Член 42: Лица, които не присъстват на общото събрание могат да бъдат избрани за 
членове на управителния съвет или на контролния съвет само, ако е на 
лице писменото им съгласие за заемането на такава длъжност. 

Член 43: При избори за УС и за контролен съвет за избран се счита кандидатът, за 
който са гласували половината плюс един от присъстващите делегати. 
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Член 44:  Ако за дадена длъжност нито един кандитат не получи половината плюс 
един гласа от присъстващите делегати се провежда втори кръг, до който 
се допускат двамата кандидати с най-много гласове “за” от първия кръг. 
Във втория кръг директно се избира кой от тях ще заеме длъжността 
(обикновено мнозинство). 

ГЛАВА 10: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

Член 45: Управителният съвет се състои най-малко от три лица - председател, 
секретар и членове. Юридически лица, които са членове на сдружението, 
могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са 
членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за 
срок от две години. Възможно е преизбиране. 

Член 46: Председателят и секретарят се избират поименно от общото събрание.  

Член 47: Правомощия на управителния съвет:  

1. представлява сдружението, както и определя обема на 
представителната власт на отделни негови членове;  

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;  

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване 
изискванията на устава;  

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;  

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 
сдружението;  

6. определя реда и организира извършването на дейността на 
сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за 
това;  

7. определя адреса на сдружението;  

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава 
не спадат в правата на друг орган;  

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.  

10.  назначава един и.д. член (изпълняващ длъжността) на мястото на подал 
оставка настоящ, до следващото изборно общо събрание.     

Член 48: Задължения на Управителния съвет на БФАРР: 

1. Да води цялостната организационна дейност, администрирането, 
контактите на БФАРР с външни организации; 

2. Да подготовя и свиква общо събрание; 

3. Да организира семинари за обучение на съдии, треньори и състезатели; 

4. Да отговаря за всички въпроси, свърани с турнирната 
дейност в рамките на БФАРР, определя датата и мястото на 



 

 

 

 

10

провеждане на националното първенство, турнирите от купа България 
и квалификационни турнири на базата на постъпилите заявки; 

5. Да упражнява контрол върху състезателните класове на танцовите 
двойките и турнирните отчети, изготвяни от съответните турнирни 
ръководства; 

6. Да взема решения по заявления за членство; 

Член 49: Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от 
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на 
управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. 
Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен 
срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на 
управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се 
ръководи от определен от управителния съвет негов член.  

Член 50: Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове.  

Член 51: Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга 
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този 
член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.  

Член 52: Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по  
чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 

Член 53: Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 
забележки и възражения за това от всички членове на управителния 
съвет.  

Член 54: Всички членове на БФАРР, трябва да получават информация за взетите 
решения от общото събрание и от управителния съвет на БФАРР. 

ГЛАВА 11: КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

Член 55: Общото събрание избира контролен съвет в състав от двама членове на 
БФАРР с мандат от две години. 

Член 56: Контролният съвет прави официални проверки на финасовата дейност на 
управителния съвет и представя отчет пред общото събрание. По 
преценка може да представя на членовете на федерацията и текуща 
информация. 

Член 57: При сигнал от член на БФАРР, контролният съвет е длъжен да осъществи 
проверка на изложените факти. 
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ГЛАВА 12: АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ 

Член 58: При възникване на спорни въпроси между членове на БФАРР, 
уреждането им се решава от арбитражната комисия. 

Член 59: Арбитражната комисия се състои от пет лица и се избира поименно от 
общото събрание за срок от две години. 

Член 60: За разглеждането на спора всяка страна има право да участва в 
заседанието лично или чрез свой представител, като неявяването на 
страната не е пречка за разглеждането на спора. Арбитражната комисия 
трябва да вземе решение по спора в едномесечен срок. 

Член 61: Арбитражната комисия взема решение по спорния въпрос с обикновено 
мнозинство. 

Член 62: При несъгласие с решението на арбитражната комисия, съответната 
страна по спора може да обжалва това решение пред общото събрание. 

ГЛАВА 13: САНКЦИИ 

Член 63: За неспазване на устава и турнирния правилник и при увреждане 
интересите на БФАРР, общото събрание и управителния съвет могат да 
налагат следните санкции на членове на БФАРР: 

1. предупреждение; 

2. отнемане на турнирните права на членове на БФАРР за срок до две 
години; 

3. забрана за организиране и провеждане на турнири за членове на 
БФАРР; 

4. изключване от БФАРР. 

Член 64: Решенията на управителния съвет могат да се обжалват в двуседмичен 
срок пред следващото общо събрание, като жалбите се завеждат в 
управителния съвет. Решения, взети от общото събрание не подлежат на 
обжалване. 

 

ГЛАВА 14: ПРЕОБРАЗУВАНЕ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ. 

Член 65: БФАРР може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.  

1. След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел 
отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването 
им. 

2. Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели 
или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска 
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цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е 
разделило - членове на новообразуваните юридически лица с 
нестопанска цел, по техен избор.  

Член 66: Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява:  

1. С решение на върховния си орган;  

2. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с 
нестопанска цел, когато:  

а) не е учредено по законния ред;  

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна 
на обществения ред или на добрите нрави;  

в) обявено е в несъстоятелност.  

Член 67: При прекратяване на БФАРР се извършва ликвидация по реда и начина 
предвидени в чл. 14 - чл. 16 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. 

Член 68: Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от 
него лице.  

Член 69: Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите 
имущество се решава съгласно устава, от общото събрание на БФАРР. 
Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от 
ликвидатора.  

Член 70: Ако не съществуват лица по чл. 68 или ако те не са определяеми, 
имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото 
лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото 
имущество за дейност, възможно най-близка до целта на БФАРР.  

 

Настоящият устав е приет на общо събрание на БФАРР, проведено на    

30.03.2008 г. в гр. София. 
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	Член 28: Права на общото събрание: 
	Член 29: Правата по чл. 28, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. 
	Член 30: Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 
	Член 31: Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 
	Член 32: Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
	Член 33: Споровете по чл. 31 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
	Член 34: Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
	Член 35: Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Тя се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 
	Член 36: Общото събрание е законно, ако присъстват делегати с редовни пълномощия на повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и делегати да се явят. 
	Член 37: Всеки делегат с редовни пълномощия има право на един глас.
	Член 38: Делегат на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 
	Член 39: Вземане на решения: 
	Член 40: За членове на управителния съвет и контролният съвет могат да бъдат избирани само лица, които са членове на БФАРР и имат българско гражданство.
	Член 41: За органите за управление може да бъде избиран само по един представител от клуб.
	Член 42: Лица, които не присъстват на общото събрание могат да бъдат избрани за членове на управителния съвет или на контролния съвет само, ако е на лице писменото им съгласие за заемането на такава длъжност.
	Член 43: При избори за УС и за контролен съвет за избран се счита кандидатът, за който са гласували половината плюс един от присъстващите делегати.
	Член 44:  Ако за дадена длъжност нито един кандитат не получи половината плюс един гласа от присъстващите делегати се провежда втори кръг, до който се допускат двамата кандидати с най-много гласове “за” от първия кръг. Във втория кръг директно се избира кой от тях ще заеме длъжността (обикновено мнозинство).
	ГЛАВА 10: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

	Член 45: Управителният съвет се състои най-малко от три лица - председател, секретар и членове. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години. Възможно е преизбиране.
	Член 46: Председателят и секретарят се избират поименно от общото събрание. 
	Член 47: Правомощия на управителния съвет: 
	Член 48: Задължения на Управителния съвет на БФАРР:
	Член 49: Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член. 
	Член 50: Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. 
	Член 51: Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 
	Член 52: Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по  чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
	Член 53: Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 
	Член 54: Всички членове на БФАРР, трябва да получават информация за взетите решения от общото събрание и от управителния съвет на БФАРР.
	ГЛАВА 11: КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

	Член 55: Общото събрание избира контролен съвет в състав от двама членове на БФАРР с мандат от две години.
	Член 56: Контролният съвет прави официални проверки на финасовата дейност на управителния съвет и представя отчет пред общото събрание. По преценка може да представя на членовете на федерацията и текуща информация.
	Член 57: При сигнал от член на БФАРР, контролният съвет е длъжен да осъществи проверка на изложените факти.
	ГЛАВА 12: АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ

	Член 58: При възникване на спорни въпроси между членове на БФАРР, уреждането им се решава от арбитражната комисия.
	Член 59: Арбитражната комисия се състои от пет лица и се избира поименно от общото събрание за срок от две години.
	Член 60: За разглеждането на спора всяка страна има право да участва в заседанието лично или чрез свой представител, като неявяването на страната не е пречка за разглеждането на спора. Арбитражната комисия трябва да вземе решение по спора в едномесечен срок.
	Член 61: Арбитражната комисия взема решение по спорния въпрос с обикновено мнозинство.
	Член 62: При несъгласие с решението на арбитражната комисия, съответната страна по спора може да обжалва това решение пред общото събрание.
	ГЛАВА 13: САНКЦИИ

	Член 63: За неспазване на устава и турнирния правилник и при увреждане интересите на БФАРР, общото събрание и управителния съвет могат да налагат следните санкции на членове на БФАРР:
	Член 64: Решенията на управителния съвет могат да се обжалват в двуседмичен срок пред следващото общо събрание, като жалбите се завеждат в управителния съвет. Решения, взети от общото събрание не подлежат на обжалване.
	ГЛАВА 14: ПРЕОБРАЗУВАНЕ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ.

	Член 65: БФАРР може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя. 
	Член 66: Юридическото лице с нестопанска цел се прекратява: 
	Член 67: При прекратяване на БФАРР се извършва ликвидация по реда и начина предвидени в чл. 14 - чл. 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
	Член 68: Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице. 
	Член 69: Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, от общото събрание на БФАРР. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 
	Член 70: Ако не съществуват лица по чл. 68 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на БФАРР. 


