
О Т К А З 

№ 20210429144505/05.05.2021г.  

По повод на заявление вх. № 20210429144505 / 29.04.2021г. от Георги Валери Сланчев 
на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ отказвам вписване на 
следните обстоятелства:

в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 
Сдружение , ЕИК 000692965
Мотиви:

 

С посоченото заявление е постъпило искане за промяна на обстоятелствата на  Сдружение 
"БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ".

При извършената проверка на основание чл. 21 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел и чл. 91 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, 
съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел, се установи следната фактическа обстановка:

Заявлението е по образец съгласно приложение № А15 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, 
съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ, подписано с електронният подпис на адвокат Георги Валери 
Сланчев. 

Заявено за вписване е заличаването на Михаил Тодоров Касабов и вписването на Борислав 
Бисеров Михайлов.

Представен е протокол на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ), с който се 
оттегля оставката  на Борислав Михайлов.

Съгласно чл. 47, ал. 2 от Устава, при подаване на оставка, установена несъвместимост по чл. 33, 
трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на президента се 
изпълняват от първия вицепрезидент, а при невъзможност или отказ от негова страна - от друг 
вицепрезидент, избран от ИК, до провеждането на конгрес. Посочената процедура е спазена при 
подаването на оставка от страна на президента Борислав Бисеров Михайлов, като с решение на 
ИК от 18.10.2019 г. като представляващ БФС е избран вицепрезидентът Михаил Тодоров Касабов, 
който впоследствие е вписан като такъв по партидата на БФС в регистъра на ЮЛНЦ.

Предвидената в чл. 47, ал. 2 процедура за определяне на лице, което да изпълнява функциите на 
президент при подаване на оставка на избрания от общото събрание за президент, е възможност, 
предвидена в извънредни случаи, изрично изброени в цитираната разпоредба. При настъпването 
на определените там предпоставки, в случая подаването на оставка, то лицето, определено да 
изпълнява функциите на президент следва да ги изпълнява до провеждането на конгрес, в чиито 
правомощия е да избере нов президент на сдружението - изрично посочено в устава. Може да се 
допусне, че едва при подаване на оставка и от негова страна, ИК би имал правомощията по чл. 47, 
ал. 2 да определи друг измежду вицепрезидентите за изпълнението на функциите - отново до 
провеждането на конгрес - предпоставка, която в конкретния случай не е налице. 

Уставът не допуска процедура по оттегляне на оставка. Подобно действие, би създало правна 
несигурност у всички трети лица относно това кое е лицето, овластено да представлява 
сдружението и да изпълнява останалите функции на президент, вменени с устава. Допускането, че 
една оставка може да бъде оттеглена означава, наред с действията по промяна на първоначално 
определените първи вицепрезидент и вицепрезиденти, избрани в изпълнение на нормата на чл. 48, 
ал. 3 от устава, води до извода, че на практика ИК може по всяко време да подменя волята на 
конгреса относно това кое е лицето, избрано за президент, като многократно определя различни 
лица да изпълняват посочените функции.

Извън това, следва да се посочи, че приложеният протокол от заседанието на ИК не е изготвен в 
съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 6 от устава на БФС, доколкото не е подписан от всички 
членове, присъствали на заседанието.

Цитираните недостатъци са извън приложното поле на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, тъй като не се 
касае за липса на документ.

Поради това и на основание чл.24 във вр. с чл.21, т.5 от ЗТРРЮЛНЦ постанових отказ по 
Заявление рег.№ 20210429144505 от 29.04.2021 г. 

Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд 
чрез Агенция по вписванията. 
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