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ГЛАВА I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
БЪЛГАРСКАТА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ
учредена и регистрирана, като юридическо лице е продължител на
традициите и достиженията на неформалните киноложки организации клубът
"Приятели на кучето", основан през 1933 година и секцията "Кинолология",
основана през 1961 година, прераснали през 1981 година в Републиканска
федерация по кинология съществували, като част от структурата на
Българския ловно-рибарски съюз. Тези организации, макар и нерегистрирани,
като юридически лица положиха началото на организираната киноложка
дейност в България. Българската републиканска федерация по кинология
доразвива и усъвършенства наследените от тях традиции и постижения, за да
ги издигне на качествено ново равнище.
Чл. 1. /1/. БРФК с юридическо лице с нестопанска цел за обществено
полезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, обединяващо юридически лица - клубове и други киноложки организации
на лица притежатели и любители на кучета.
Чл. 1. /2/. БРФК осъществява своята дейност въз основа на законите в
Република България, Устава, правилниците и решенията на ръководните си
органи.
Чл. 1. /З/. В качеството си на наследник на секция Републиканска
федерация по кинология към Българския ловно-рибарски съюз и секция
"Кинология" към СЗГП към ЦКС. БРФК е асоцииран член на Международната
федерация по кинология от 1981 година и като такъв се съобразява в
дейността си с нейния Устав, правилници, наредби и други актове на органите
й на управление.
Чл. 1. /4/. БРФК може да членува във вътрешни и международни
организации, сдружения и други, имащи отношение към киноложкото дело.
Чл. 1. /5/. Наименованието на сдружението е "БЪЛГАРСКА
РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ".
Чл. 1. /6/. Наименованието на сдружението, заедно с указание за
седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на
съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите
от кореспонденцията на сдружението.
Чл. 1. /7/. Наименованието на клоновете на сдружението се образува
като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и
населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на
клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Чл. 1. /8/. БРФК се регистрира, като сдружение с идеална цел със
седалище гр. София, бул. "Витоша" 31-33.
Чл. 1. /9/. Сдружението не е ограничено със срок или друго
прекратително условие.

2

ГЛАВА ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл. 2. /1/. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като
предмета на дейност на БРФК се изразява във:
а/ набавяне на достатъчно и разнообразно количество аборигенен
генетичен материал и работа с досега съществуващият.
б/ чистопорадно развъждане и регистрация на породите кучета
отглеждани и развъждани на територията на Република България при точно
спазване на изискванията на стандартите установени от БРФК и FCI, относно
расовите белези на всяка една порода и абсолютна забрана за всякакво
кръстосване между кучета от различни породи;
в/ повишаване качеството на физически заложби на регистрираните
породи кучета и тези на техния характер, и ползвателни качества;
г / научни изследвания в областта на кинологията;
д/ организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи
кучета, както и оказване па експертна помощ при осъществяване дейността на
киноложките клубове членуващи в БРФК;
е/ определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от
регистрираните породи, провеждане на изпити за селекционна годност,
издаване на регистър за отглеждането, издаване на национален племенен
регистър и удостоверения за произход;
ж/ провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на
регистрираните породи кучета;
з/ обучение и провеждане на изпита за експерти по екстериора и
селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета;
и/ професионално обучение на кучета от регистрираните породи за
различни стопански, спортни и ловни и други полезни цели;
Чл. 2. /2/. БРФК има за основна цел да работи за развитието на
киноложкото дело в България и да издига неговия международен престиж
чрез своите членове и структури, като:
а/ повишава киноложката култура на своите членове и популяризира
дейността им сред обществото;
б/ подобрява племенните качества на отделните породи, посредством
целенасочена развъдна дейност и внос на чистопородни кучета,
в/ развива полезните стопански качества на кучетата, с оглед
приложението им в ловното стопанство, охраната на жилища и други
имущества, за персонална охрана, в планинската и водноспасителната
служба, спортни, пастирски и други полезни качества;
г/ организира и усъвършенства защитата на чистопородните кучета и
формирането на правилно отношение към тях;
Чл.2./3/. Средствата, с които БРФК ще постига своите цели са:
а/ утвърждава и издава програми, правилници, наредби, инструкции,
бюлетини и други;
б/ утвърждава и регистрира родословната документация;
в/ води национален съдийски регистър, утвърждава съдии и прави
предложения пред МФК за утвърждаване на международни съдии;
г/ организира и провежда киноложки прегледи, изложби и изпитания за
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работните качества на кучетата, като присъжда и титли;
д/ проучва, стандартизира и предлага на МФК български породи кучета;
е/ активно съдейства за повишаване качеството на ветеринарномедицинската профилактика и лечение на кучетата;
ж/ осигурява юридически съвети и оказва правна помощ за защита на
киноложките интереси на своите членове;
з/ Води борба срещу търговията с кучета, извършвана от членовете на
федерацията;
и/ води борба с всички позволени от закона средства срещу
организираните боеве с кучета, следи за недопускане на така наречените
“тестове за характер” под формата на боеве.
й/ организира учебно-спортната и състезателна дейност с кучета;
к/ развива научни киноложки изследвания, обмен на научна киноложка
информация и издава киноложка литература;

ГЛАВА ІІІ
ЧЛЕНСТВО
Чл. 3. /1/. Членуването в сдружението е доброволно. Член на БРФК
може да бъде юридическо лице със седалище Република България, което
приема и изпълнява нейния Устав, споделя целите и средствата за тяхното
постигане, плаща редовно членския си внос и не дублира със същността си
вече приета формация за същата порода.
Чл. 3. /2/. За придобиване статут на член на БРФК кандидатът подава
писмена молба до Председателя на УС на БРФК, придружена от съответните
документи, доказващи регистрацията му, като юридическо лице и взетите
решения от компетентния според собствения му Устав орган, относно
кандидатстването за членство в БРФК и избор на представител, както и
приемането и изпълнението на Устава, споделянето на целите па Федерацията
и средствата за тяхното постигане.
Молбата с приложените към нея документи се разглежда от
Управителния съвет и се докладва на Федеративния киноложки съвет, след
което го предлага на Общото събрание за вземане на решение, относно
приема в БРФК на кандидата.
Чл. 3. /З/. Членовете на БРФК са нейните учредители, както и всяко покъсно прието сдружение за чистопородно развъждане, отделилите се от тях
сдружения, регистрирани отделно като юридически лица за отделна порода,
при следните условия:
- притежават съдебна регистрация;
- притежават Протокол от ОС на първоприетия клуб, в който е споменато
съгласието на основната членска маса за отделянето и сформирането на новия
клуб;
Чл. 3. /4/. За членове не се допускат формации, които са членове на
алтернативни на БРФК организации и/или участват в дейността им.
Чл. 3. /5/. Членството в БРФК се прекратява при напускане, изключване,
прекратяване на членството при прекратяване на сдружението.
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а/ напускането на Федерацията става с писмена молба, подадена
един месец предварително, адресирана до УС и придружена от заверен препис
от решението на компетентния, според собствения Устав на напускащия член
орган, за прекратяване членството му в БРФК. УС се произнася по молбата в
едномесечен срок от датата на подаването й. В същия срок молбата може да
бъде оттеглена. Не се ли оттегли в този срок, напускането става окончателно
и неоспоримо;
б/ изключването от БРФК се налага в следните случаи:
- когато е получено членство в БРФК по неправомерен начин;
- при неплащане на членския внос в определения срок, включително и
след двукратна писмена покана за плащане през 30 дни, отправена до
забавилия плащането член. Наказанието не се налага, ако с писмена молба до
УС е било поискано отсрочване на плащането и УС е дал писмено съгласие за
това;
- при нарушаване на Устава, правилниците и другите нормативни
документи на БРФК;
- при неизпълнение на решенията на органите на БРФК;
- при неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета;
- при констатирани действия срещу интересите и престижа на БРФК;
Управителният съвет докладва предложението за изключване и го
предлага на Общото събрание за вземане на решение за изключване.
в/ прекратяване на членството при прекратяване на сдружението, което
може да стане в следните случаи:
- по решение на Общото събрание на БРФК;
- с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.
Чл. 3. /6/. Членовете на БРФК заплащат членски внос, съобразно своята
численост. Размерът, начинът и сроковете за заплащане на членския внос се
определят с решение на Управителният съвет.

ГЛАВА IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 4. /1/. Всеки член на БРФК има следните права:
а/ неговите представители да избират и да бъдат избирани в
ръководните органи на БРФК, в състава на комисиите на другите помощни
органи;
б/ да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и
дейността на Федерацията и нейните членове;
в/ да бъдат изслушвани лично неговите представители при вземане на
решения за налагане на дисциплинарни мерки;
г/ да бъде удостояван с награди и други отличия за активна киноложка
дейност или постижения в киноложкото дело;
д/ да се ползва от социалните и битовите условия, създадени от БРФК и
от наличната й материалио-техническа база.
Чл. 4. /2/. Всеки член на БРФК има следните задължения:
а/ да спазва Устава на БРФК и другите нормативни документи, създадени
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въз основа на него;
б/ да заплаща редовно и в срок членския си внос определен от ОС,
съобразно броя на членовете му;
в/ да спазва и следи за политическата необвързаност на БРФК;
г/ да се подчинява на вътрешната дисциплина на БРФК, като изпълнява
решенията и указанията на нейните ръководни органи;
д/ да следи и спазва стандартите при отглеждането на кучета, съгласно
утвърдените от БРФК Правилници по развъждане и ползване на кучета;
е/ своевременно да уведомява УС при промяна на седалището и адреса
си на управление;
ж/ да дава своевременна информация, поискана от ръководните органи
на БРФК, относно развъждането и ползването на кучетата, съдийската дейност
и провежданите мероприятия.

ГЛАВА V
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Чл. 5. Органи на БРФК са:
А/. Общо събрание
Б/. Управителен съвет
В/. Контролен съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 6. /1/. Общото събрание е върховен орган на БРФК, състои се от
всички членове на сдружението. Членовете ЮЛ се представляват в Общото
събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
Пълномощник на ЮЛ може да бъде само ФЛ. Пълномощните са издадени
изрично за участие в Общото събрание на БРФК, като могат да бъдат издадени
за
ограничен
или
неограничен
брой
заседания
на
събранието.
Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Всеки член на сдружението има право на един глас.
Чл.6. /2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при
необходимост от Управителния съвет или по писмено искане на най-малко 1/3
от членове на БРФК в населеното място, в което се намира седалището на
сдружението. Ако в последния случай УС 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.
Чл.6. /3/. Редовното Общо събрание се свиква от Председателя на
Управителният съвет най-малко веднъж годишно след предизвестието на
всички членове на БРФК, отправено един месец преди определената дата,
чрез писма - покани, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението, най-малко 1 /един/ месец преди нарочения ден, както и чрез
публикации с подобно съдържание в средствата за масова информация.
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Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание
не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.
Чл. 6. /4/. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото
събрание трябва да бъдат предоставени на разположение па членовете в
седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или
изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се
представят на всеки член безплатно.
Чл. 6. /5/. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите
членове
или техните представители.
Членовете
и представителите
удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се
заверява от Председателят и Секретаря на ОС. В списъка се включват
членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане
на първото гласуване след установяването наличието на кворум.
Чл. 6. /6/. Решенията на Общото събрание се вземат само с лично
гласуване на всеки от делегатите с право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
а/ квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите,
за решения, относно:
- приемане, изменение и допълнение на Устава;
- прекратяване на сдружението или преобразуването му;
б/ обикновено мнозинство - 1/2 + 1 от гласовете на присъстващите за
всички случаи, извън посочените в /6/ а/.
Чл. 6. /7/. Общото събрание може да взема решения само, ако е свикано
редовно и са се явили делегати, представляващи повече от половината от
всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок 1
/един/ час по-кьсно на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете и след това взема решения с мнозинство повече от
половината от присъстващите.
Чл. 6. /8/. Компетенциите на Общото събрание включват:
а/ определяне на общата програма и насоките за развитие на БРФК;
б/ вземане решения за приемане и изключване на членове на БРФК;
в/ приемане на Устава на БРФК, както и поправки, изменения и
допълнения към него;
г/ приемане на отчетите на УС, ФКС и КС за работата им през изтеклия
период;
д/ избиране на ръководни органи на БРФК УС и неговият Председател,
КС и неговия Председател;
е/ назначава и освобождава лицензирани експсрт-счетоводители;
ж/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от един или
няколко лицензирани експерт-счстоводители;
з/ назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в
случай на несъстоятелност;
и/ вземане на решения от общ характер - жалби, молби, декларации,
обръщения и др.;
й/ вземане на решения за прекратяване на сдружението или
преобразуването му, както и за встъпването на БРФК като член на други
български или международни организации;
к/ определяне на вида на извършваните спомагателни дейности и реда
за осъществяването им;
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л/ вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими
имоти, както и за изразходването на парични средства при суми над 150 000
лева;
м/ взема решения за създаване на комисии към БРФК.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 7. /1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се
представлява от Председателят на Управителният съвет.
Чл. 7. /2/. Членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от 5
/пет/ години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите
делегати. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение. За
член на Управителния съвет на БРФК може да бъде избиран кандидат, който
не членува в повече от един УС, на вече приети сдружения или
кандидатстващи такива. В противен случай предложения кандидат ще трябва
писмено да определи кой ще бъде вторият УС, на който ще остане член, освен
този, за който го избират. При заварено положение от промените на тази
точка в Устава, засегнатите от неговото съдържание трябва в двуседмичен
срок от публикуването на новия устав да подадат оставка от този УС, който
счетат за нужно.
Чл. 7. /З/. Управителният съвет се състои от Председател, Зам.Председател и петима члена или общо 7 /седем/ души.
Чл. 7. /4/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения
независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и
решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните
членове. Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като
престанат да бъдат членове на съвета. Членовете на УС приемат правила за
работата си.
Чл. 7. /5/. УС се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца, а при необходимост и по-често, за да обсъди състоянието и
развитието на сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя.
Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3
от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При
отсъствие на Председателят, заседанието се ръководи от определен от УС
негов член.
Чл. 7./6/. УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението.
Чл. 7. /7/. УС взема решения за разпореждане с имуществото на
сдружението при спазване на изискванията на Устава, придобиване,
отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни
права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
Чл. 7. /8/. УС определя реда и организира извършването на дейността
на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
Чл. 7. /9/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
Чл. 7. /10/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
Чл. 7. /11/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
Чл. 7. /12/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,
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които са от компетентността на ОС.
Чл. 7. /13/. 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
председателствуващият заседанието.
Чл. 7. /14/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от
половината от членовете на УС, лично или представлявани от друг член на
съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един
отсъстващ.
Чл. 7. /15/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията
по чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ и решенията за разпореждане с имуществото на
сдружението /при спазване на изискванията на Устава, придобиване,
отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни
права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година/
както и решенията за определяне реда и организацията на дейността на
сдружението, включително и тази в обща полза - с мнозинство от всички
членове.
Чл. 7. /16/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, УС взема
решение единодушно за:
- съществена промяна на дейността на сдружението;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението
или прекратяване на такова сътрудничество;
- вземане на решение за предложение пред ОС за създаване на клон;
Чл. 7. /17/. Управителният съвет приема и утвърждава Правилник за
своята дейност и Правилници и Наредби за дейността на структурите на БРФК.
Чл. 7. /18/. Управителният съвет подготвя и предлага за утвърждаване
решения, наредби и правилници от компетенцията на Общото събрание.
Чл. 7. /19/. Управителният съвет утвърждава и контролира
провеждането на национални съвещания, конференции, симпозиуми, изложби
и изпитания.
Чл. 7. /20/. Управителният съвет оперира с паричните средства на БРФК
въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС
за конкретните разходи.
Чл. 7. /21/. УС определя начина и сроковете за плащане на членския
внос, както и неговият размер, съобразно числеността на всеки член на БРФК.
УС утвърждава също размера, вида и условията за плащане на други вноски встъпителни, за участие в състезания и др.
Чл. 7. /22/. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в 3акона
за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при
спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 7. /23/. Управителният съвет води следната документация:
а/ протоколна книга за заседанията на Управителния съвет;
б/ входящ и изходящ дневник;
в/ друга документация;
Чл. 7. /24/. Председателят на Управителният съвет се избира пряко от
Общото събрание за срок от 5 /пет/ години при тайно гласуване и с
обикновемно мнозинство от присъстващите с право на глас.
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Чл. 7. /25/. Председателят на Управителният съвет представлява
БРФК пред всички държавни органи и обществени организации в страната и
чужбина. При невъзможност да се осъществя това представителство, правото
да представлява БРФК добива заместник-председателя на УС или изрично
посочен с пълномощно друг член на УС, ако и зам.-председателя на УС няма
тази възможност.
Чл. 7. /26/. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е
длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите
обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
Чл. 7. /27/. Председателят има право да извършва всички действия и
сделки, които са свързани с дейността на сдружението и да упълномощава
други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право
да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението,
освен ако е упълномощен изрично за това от УС.
Чл. 7. /28/. Председателят:
- организира изпълнението на решенията на УС;
- организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му
възложени от УС;
- докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на сдружението;

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 9. /1/, Контролният съвет се състоя от Председател и двама
членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с
обикновено мнозинство при явно гласуване.
Чл. 9. /2/. Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото
състояние на БРФК.
Чл. 9. /З/. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото
събрание на БРФК.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
Чл. 10. /1/. Към БРФК се изграждат следните постоянни комисии:
а/ по стандартите - състои се от 5 /пет/ души съдии. Председателят и
състава на комисията се избират от Общото събрание, явно с обикновено
мнозинство.
б/ съдийска - състои се от 5 /пет/ души правоспособни съдии.
Председателят и състава на комисията се избират от Общото събрание,
явно с обикновено мнозинство. Не е задължително членовете на
съдийската комисия да са делегати на Общото събрание.
в/ спортно-състездтелна - състои се от 5 /пет/ души. Избира се от
Общото събрание, явно с обикновено мнозинство.
г/ правно-арбитражна на БРФК - състои се от Председател, който се
избира от Общото събрание с обикновено мнозинство и двама члена
правоспособни юристи, които се утвърждават от УС.
д/ за развъдна дейност - няма мандатен характер. Състои се от
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отговорниците по развъждане на клубовете по породи.
Чл. 10. /2/. При нужда могат да се създават и други комисии с решение
на Общото събрание.
Чл. 10. /З/. Комисиите работят по Правилници, утвърдени от УС.
Чл. 10.
Всяка комисия може да включва в състава си допълнителни
сътрудници, когато характерът и проблемът на работата изискват това

ГЛАВА VI
ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ФОНДОВЕ
Чл. 11. /1/. Имуществото на БРФК се състои от парични средства,
движими и недвижими имоти, ценни книжа и предмети.
Чл. 11. /2/. Имуществото на БРФК се набира от:
а/ встъпителни вноски от членовете на БРФК;
б/ годишни вноски /членски внос/ от членовете на БРФК;
в/ абонаментни вноски за печатния орган на БРФК;
г/ вноски за участие в състезания;
д/ приходи от киноложки изложби и полеви изпитания;
е/ чрез други дейности, свързани с целите и задачите на БРФК;
ж/ дарения и завещания в полза на сдружението, като редът и условията
за извършването и приемането им се определя от УС;
з/ договори за спонсорство;
Чл. 11. /З/. Средствата на сдружението могат да се използват само за
целите и задачите, предвидени в Устава на БРФК и нейната издръжка, като
изразходването им става по реда предвиден в този Устав.
Чл. 11. /4/. Извършените разходи с оправдателни документи се
утвърждават от Управителният съвет, а за суми над 150 000 лева от Общото
събрание.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 12. /1/. БРФК се прекратява:
а/ с решение на Общото събрание;
б/ с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересуван или на
прокурора, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на
обществения ред или на добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност;
Чл. 12. /2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на
основанието за прекратяване и неговите последици.
Чл.12./3/ В случаите на ал.1, 6. "б" прекратяването се вписва служебно
и Съдът назначава ликвидатор.
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ГЛАВА VIII
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 13. /1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация,
освен в случаите на преобразуване на сдружението.
Чл.13. /2/. Ликвидацията се извършва от УС на сдружението. Той
извършва предвидените от ТЗ действия но ликвидация на сдружението,
осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на
сдружението.
Чл.13. /З/. Останалото след удовлетворяване на кредиторите
имуществно се предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел,
определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или
близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или
Учредителният акт.
Чл.13. /4/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал./З/., то
се предава на общината, в която е седалището на прекратеното ЮЛ с
нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за
извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с
нестопанска цел общественополезна дейност.
Чл.13. /5/. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка,
отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

ГЛАВА IX
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.14. Сдружението не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел,
за осъществяване на дейност в частна полза.

ГЛАВА Х
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.15. /1/. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата
календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги
представя на експерт-счетоводител.
Чл.15. /2/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и
състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Чл.15. /З/. При годишното приключване се проверява годишният
счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители
въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката
годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
Чл.15. /4/. Проверката има за цел да установи дали са спазени
изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното
приключване.
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Чл.15. /5/. Експерт-счстоводителите се определят от Общото събрание.
Когато Общото събрание не е избрало експсрт-счетоводител до изтичане на
календарната година, той се назначава от УС.
Чл.15. /6/. След постъпване на доклада на екснерт-счетоводителя, УС
приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на
експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо
събрание.
Чл.15. /7/. Съгласно разпоредбите на 3акона за счетоводството,
сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за
откритост, достоверност и своевременност.

ГЛАВА XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. /1/. БРФК има запазен знак.
Чл. 16. /2/. Всички ръководни длъжности на БРФК работят на
обществени начала. Изключение може да се допусне само по решение на ОС,
което в интерес на дейността на БРФК може да вземе решение за създаване и
на някои допълнителни платени длъжности, подпомагащи дейността на УС.
Чл. 16. /З/. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на
останалото действащо законодателство на Република България.
Чл. 16. /4/. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на БРФК
на 18 октомври 1993 година, изменен и допълнен на Общи събрания на БРФК
проведени на 14.12.2000, 09.03.2002 и март 2007 година.
Този Устав се изготви в два еднообразни екземпляра - един за
представяне пред СГС и един за архива на Българската Републиканска
Федерация по кинология.

Председател на БРФК:
.......................................
/Камен Литов/
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