
 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФММА 
 
 

Спортни клубове, желаещи да членуват в Българска 
Федерация по ММА представят следните документи: 

 
 

За членство в БФ ММА: 
 
1.Съдебно решение; 
2.Решение на Управителния съвет на клуба,за членство в БФММА 
3.Удостоверение за актуално състояние; 
4.Устав на спортния клуб с печат на клуба на всяка страница; 
5.Булстат; 
6.Банкова сметка; 
7.Списък на треньорските кадри с отразена професионална квалификация; 
8.Копие от дипломите на треньорските кадри; 
9.Справка за ползваната спортна база; 
10.Седмичен график на провежданите тренировки; 
11.Точни координати на клуба за връзка; 
12.Молба за членство  
13.Декларация  
+ платен годишен членски внос към БФ ММА, 50 лв 
 
Уникредит Булбанк 
IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 2867 93 / SWIFT/BIC UNCRBGSF 
Сдружение Българска Федерация по ММА 
 
За да отговаря клубът на изискванията на новия Закон за физическо възпитание и 
спорт, и за да бъде вписан в регистъра на Министерството на младежта и спорта, 

трябва да бъдат изпълнени следните условия: 
 

1.Наименованието им да включва думата "клуб" и думи, които указват извършването на 
спортна дейност (уточнение: задължително е да присъства думата „клуб“, като по 
желание може да е „спортен клуб“) 
2.Предметът им на дейност да включва физическа активност, спорт или съответен обединяващ 
принцип по чл. 13, ал. 1.Обединяващите принципи по чл. 13, ал. 1 са следните: 

 ·         за учащи – ученици, студенти и/или лица, които се обучават в професионални 
колежи; 

 ·         за хора с увреждания; 
 ·         за хора във и над трудоспособна възраст; 
 ·         за военнослужещи и служители от въоръжените сили; 
 ·         за служители от системата на Министерството на вътрешните работи; 
 ·         за служители от Националната служба за охрана; 
 ·         друг обединяващ принцип в областта на спорта за всички. 

(Уточнение: да има упомената дейност „ММА“ в Устава) 



3.Да има сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов 
клуб – най-малко по един вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията 
им. Уточнение: под „договор“ се има предвид както трудов, така и граждански. 
Договорът може да е с конкретен срок или да е безсрочен, като ако е безсрочен, 
следва да е упоменато "срок: Безсрочен". 
Треньорите трябва да имат диплома за завършено образование по близък до ММА боен спорт - 
бокс, борба, джудо... 

4.Да членуват само физически лица, когато е сдружение с нестопанска цел, с изключение на 
спортните клубове, на които може да е учредител висше училище; ВАЖНО: в Устава НЕ бива 
да фигурира членуване на юридически лица! 

5.Не е член на друга спортна федерация, съответно многоспортова федерация, освен в 
случаите, в които законът изрично допуска да членува в повече от една спортна федерация.  

6.Членовете на управителния му орган не са свързани лица. Уточнение: "Свързани 
лица" по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта са: а) съпрузите, роднините 
по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително; б) 
работодател и работник; в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството 
на другото. 

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

Документи, които следва да бъдат попълнени и представени по образец: 
1.Декларация, че спортният клуб отговаря на изискванията на чл. 15, ал.1 във връзка с чл.14 
от ЗФВС 
2.Образец към чл.21, ал.1, т.9 – списък по образец и доказателства за образованието, 
професионалната правоспособност, квалификация и опит на лицата, които извършват 
обучението, тренировъчната и състезателната дейност в членовете на заявителя, както и 
договорите с тези лица; 
3.Образец към чл.21, ал.1, т.14 – списък по образец на спортните обекти по чл. 20, т. 9 с 
приложени документи за собственост, договори за ползване или наем или предварителни 
договори за сключване на окончателен договор след издаване на спортен лиценз; 

Към тези три попълнени документа следва да представите и: копие от сключените 
граждански договори с треньорските кадри; копие от сключените договори за наем на спортни 
обекти; копие от дипломите за завършено образование на треньорските кадри. 
 
Клубовете следва и да бъдат пререгистрирани в Търговския регистър. 

 


