ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР

I.
Финансовите правила на Спортна асоциация – МВР са в съответствие с законите
в Република България, поднормативните актове, Уставът на Спортна асоциация – МВР,
Правилника за организацията и провеждането на спортната дейност в МВР.
II.
Целта е да се оптимизира и осигури прозрачност на дейността чрез определяне
рада за финансиране, ползването, потдържането и развитието на материалната база,
отношенията с държавни, общински, обществени и частни организации и лица.
III.
Спортно-състезателната дейност на СА – МВР, спортните клубове при службите
на МВР и Централните спортни клубове се финансират от:
- Членски внос, индивидуални и колективни такси;
- Бюджета на МВР и средства предоставени от държавата и общините;
- Дарения и спонсорство;
- Приходи от управление на собствено имущество;
- Приходи от предоставени спортни услуги на граждани;
- Приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение;
- Приходи от лихви;
- Трансфер на състезатели;
- Приходи от участия в спортни състезания;
- Предоставени средства от международни спортни организации;
- Други приходи.
IV.
Учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност се провежда в
спортната база на МВР, както и в други спортни обекти.
- Спортните клубове, които провеждат учебно-тренировъчна дейност и спортносъстезателна дейност в МВР, ползват спортно-материална база, предоставена за управление
на Министерство на вътрешните работи по графици, утвърдени от ръководителите на
съответните структурни звена.
- Ползването на спортна база, която не е собственост на МВР се урежда по ред и начин,
определен от действащото законодателство в Република България.
V.
Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни
права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, ограничени

вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, вземания, ценни
книги и други имуществени и неимуществени права, съгласно действащото законодателство.
- Имуществото на Асоциацията може да се образува и от дарения и завещания от
физически и юридически лица, доходи от стопанска дейност, придобити по определения за
това ред от българското законодателство, както и друга спомагателна дейност, свързана с
целите и предмета на дейност на Асоциацията. Асоциацията може да откаже да приеме
дарение, което съдържа условия, противоречащи на целите и устава на сдружението;
- По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви
вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото
събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране
на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.
- Членовете на сдружението могат да му предоставят средства под формата на паричен
заем или/и предоставяне на недвижими имоти за ползване и индивидуално определени
движими вещи под наем.
- Размерът на лихвите по заемите и/или наемите по предходната точка ще се определя
от Общото събрание на сдружението.
- Имуществото на Асоциацията се влага в банкови депозити, ценни книжа (облигации,
акции и др. подобни) във фирми, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията
трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на
имуществото, като се държи сметка за инфлационните процеси и за осъществяване
финансирането на идеалните цели на сдружението.
- Асоциацията може безвъзмездно да разходва имуществото си и да осъществява
дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.
- За безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията е необходимо
мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато
е в полза на лицата, изброени в чл.41, ал.3 ат ЗЮЛНЦ.
- Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от
целта и финансовите възможности на Асоциацията съгласно обявения ред и правилата за
осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подбора е
общодостъпна и се вписва в Централния регистър;
- Дълготрайните материални активи и материалните запаси се водят на отчет, съгласно
Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и други нормативни актове,
уреждащи въпросите на счетоводната и материална отчетност на Република България.
VI.
Във връзка с осъществявания основен предмет на дейност на Асоциацията и за
набиране на допълнителни средства, както и за пълно използване на реализираните приходи

за постигане на целите, определени в устава на Асоциацията, и в съответствие със Закона,
Асоциацията може да осъществява допълнителна стопанска дейност при следния предмет:
- Предоставяне на спортни услуги;
- Рекламна дейност;
- Представителство;
- Посредничество;
- Консултантска дейност в областта на всички видове спортове, които Асоциацията
развива и популяризира;
- Строителство и ремонт на съоръжения, спомагащи и необходими за развитието на
спортовете в т.ч. и управление, поддръжка и стопанисване на материални бази, с които може
да се реализира дейността на сдружението;
- Популяризира всички видове спортове сред гражданското общество и членовете на
сдружението;
- Други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на целите и основния
предмет на дейност на Асоциацията;
- Изброените дейности ще се осъществяват само и единствено за извършването на
основната дейност на Асоциацията и популяризирането й;
- Приносителите на финансови средства и материално имущество за Асоциацията имат
право да получават комисионни, до 20% от стойността, по ред определен от Управителния
съвет, ако това не противоречи на нормативните и поднормативни актове;
- Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
българското законодателство.
VII. Решенията на Общото събрание, организацията, изпълнението и контролът
върху извършваната стопанска дейност и финансови операции се извършва от Управителния
съвет на Асоциацията. Негови функции са и:
- Подготвя и внася в Общото събрание проекта за бюджет;
- Ежегодно, до края на месец март, Управителният съвет съставя годишен счетоводен
отчет и доклад за дейността на Асоциацията за изтеклата календарна година. Годишния
счетоводен отчет се представя за проверка от лицензиран експерт- счетоводител;
- След обсъждане и приемане на финансовия отчет за изтеклата календарна година,
когато има реализирана печалба от стопанска дейност, Общото събрание взема решение,
обложената с корпоративен данък печалба, да бъде прехвърлена по сметка „Други резерви“
и при необходимост да се използва за покриване на разходите свързани с регламентираната
дейност на Асоциацията за развитие и насърчаване спорта в МВР;
- Приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване
на персонала, правилата за работната заплата /до три минимални работни заплати/ и други
вътрешни правила на Асоциацията;
- Назначава и освобождава дипломиран експерт счетоводител;
VIII. Финансовите правила са приети от Общото събрание на Спортна асоциация
МВР, проведено на 28.01.2016 год.

