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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Долуподписаният 

   (имена на лицето с представителна власт)

представляващ

   (наименование на спортната организация/спортен клуб (СК)

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваната от мен спортна организация отговаря на следните изисквания:

Изисквания, съгласно чл. 15, ал. 1 и чл. 14 от Закона за физическото 
възпитание и спорта Моля, изберете

Наименованието на СК включва думата "клуб" и думи, които указват 
извършването на спортна дейност

Предметът на дейност на СК  включва физическа активност, спорт или 
съответен обединяващ принцип по чл. 13, ал. 1 от ЗФВС

СК има сключен/и договор/и с треньорски кадри по съответния вид спорт /за 
многоспортов клуб – най-малко по един вид спорт/, в който са 
регламентирани правата и задълженията им

Членове на СК са само физически лица 
Изискването се прилага само за сдружения с нестопанска цел и не се прилага 
за клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, на които може да е учредител висше 
училище. 

СК не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова 
федерация 
Не се прилага, когато по закон се допуска спортен клуб да членува в повече 
от една спортна федерация (чл. 62, ал. 5 от ЗФВС)

Членовете на управителния орган на СК не са свързани лица по смисъла на 
§ 1, т. 10 от ДР на ЗФВС

Членовете на управителния орган на СК и свързани с тях лица не са 
членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е член на същата 
спортна федерация

Известно ми е, че за посочване на неверни данни, нося наказателна  отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.
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