УСТАВ
На Сдружение с нестопанска цел
Младежки Клуб по пешеходен и вело туризъм

I.

Общи разпоредби

Чл. 1 Младежки Клуб по пешеходен и вело туризъм е юридическо лице с нестопанска цел, за
извършване на обществено полезна дейност, доброволно сдружение на физически лица, които
развиват и популяризират социалните форми на пешеходния и вело туризъм .
Чл.2 Наименованието на сдружението е Младежки Клуб по пешеходен и вело туризъм с
равностойно изписване на наименованието Youth Тrekking and Bike Club .
Чл.3 Седалището на сдружението е гр. София и адрес на управление: България, гр. София,
район „Средец”, бул. „Васил Левски” №75, ет.V, ст. 504. Сдружението не е ограничено в срок.
Чл.4 Целите на сдружението са:
Популяризиране на пешеходния и вело туризъм сред подрастващите и младежта.
Да повишава нивото на физическата активност на своите членове.
Развитие на пешеходния и вело туризъм.
Насърчаване на всички членове да опознават и опазват природното и историческо
богатство на нашата родина.
5. Да създава подходящи условия за приобщаване на младите хора към системни
занимания в природна среда.
6. Да създава контакти между младежки и други сдружения и организации, да ги
координира на основата на туристическите дейности и да спомага за постигането на
техните цели.
1.
2.
3.
4.

Чл.5 Средства за постигане на целите:
1. Създаване на условия и осигуряване на финансови средства за развитието на
пешеходния и вело туризъм по предвидения в Устава и Закона начин.
2. Организиране на походи и състезания у нас и зад граница.
3. Провеждане на обучения и семинари във връзка с пешеходния и вело туризъм.
4. Разработване и реализиране на годишен календар.
5. Участие в международни младежки програми.
6. Обединява професионалните, материалните и финансови ресурси на членовете си, за
развитието на целите си.
7. Създава собствени фондове с помощта на спонсори и дарители.
8. Осъществява допълнителна стопанска дейност с предмет: отдаване под наем на
имущество, туристически услуги, рекламна дейност. Приходите от допълнителната
дейност могат да се ползват само за постигането на посочените в устава цели.
Чл.6 Сдружението е определено да извършва обществено полезна дейност, изразяваща се в:
1. Провеждане и администриране на състезания и походи.

2. Снабдяване с материална база за осигуряване на дейността на клуба.
3. Предоставяне на правата за реклама, телевизионно и радио разпространение на спортни
състезания, организирани от него или с негово участие с цел популяризиране на
пешеходния и вело туризъм.
4. Спортни услуги на граждани.
Чл.7 Реализираните приходи се използват за подпомагане на дейността на сдружението, без да
се разпределя печалба.
Органи на управление на сдружението

II.

Чл.8 Върховен орган на сдружението е Общото събрание (ОС)
Чл.9 Управителен орган на сдружението е Управителния съвет (УС)
Състав и правомощия на Общото събрание

III.

Чл.10 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Чл.11 Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез упълномощено
физическо лице. Пълномощното се издава изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като може да бъде издадено за ограничен или неограничен брой заседания на
Общото събрание. Пълномощните не се преотстъпват. Едно упълномощено лице може да
представлява само един член на Общото събрание.
Чл.12 Общото събрание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Изменя и допълва устава на сдружението .
Приема други вътрешни актове.
Преобразува и прекратява сдружението .
Избира и освобождава членове на Управителния съвет и определя възнаграждението
им.
Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител.
Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случаи на
несъстоятелност.
Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство.
Взема решения за откриване и закриване на клонове.
Взема решения за участие в други организации.
Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
Приема бюджета на сдружението.
Взема решения относно размера и дължимостта на членския внос.
Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и устава на
сдружението.
Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Избира и освобождава председателя на Управителния съвет.

Чл.13 Общото събрание се провежда веднъж годишно - редовно Общо събрание.

Чл.14 Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет извънредно Общо събрание, когато се налага за решаване на неотложни въпроси свързани с
дейностите на сдружението.
Чл.15 Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на
една трета от членовете на сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на
Общото събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо
събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на
заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
Чл. 16 Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението.
Чл.17 Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за
решения, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се
свиква. Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да
бъде по-малко от 30 дни.
Чл.18 Материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени
на разположение на 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.19 На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите или техните
представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се
легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. В
списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на
провеждане на първото гласуване, след установяването на наличие на кворум.
Чл.20 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от
половината от всички членове. При липса на кворум Управителния съвет насрочва ново
заседание един час по-късно на същото място при същия дневен ред и заседанието се провежда
независимо от броя на присъстващите членове. (УС да не назначава нов час, а както е по закон)
Чл.21 Всеки член има право на един глас.
Чл.22 При конфликт на интереси се спазват изискванията на ЗЮЛНЦ.
Чл.23 Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, с
изключение на решенията по въпроси, за които в ЗЮЛНЦ има друго изискване. В тези случаи
се спазва законовото изискване - чл. 29 от ЗЮЛНЦ.
Чл.24 Общото събрание не може да взема решения и да обсъжда въпроси, които не са били
включени в дневния ред и не са оповестени в поканата.
Чл.25
1.
2.
3.
4.

Сдружението се управлява и представлява от УС заедно и поотделно.
Членовете на УС се избират от ОС за срок от четири години.
УС се състои най-малко от петима членове, които са членове на сдружението.
Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.

5. Членовете на УС трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер.
6. Управителният съвет представлява сдружението, както и определя обема на
представителната власт на отделните негови членове.
7. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
8. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава и
чл. 41 от ЗЮЛНЦ.
9. Подготвя и внася в ОС проект за бюджета.
10. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.
11. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително
и тази в обща полза и носи отговорност за това.
12. Определя адреса на сдружението.
13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на други органи.
14. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Чл.26 Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет лично или представлявани от друг член на съвета. Никой
присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с
обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 14 ал.2 и чл.З1 т.З н 6 от ЗЮЛНЦ.
Чл.27 Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо
е и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Чл.28 Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които
увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
Чл.29 Членство. Членски права и задължения:
1. Членуването в сдружението е доброволно.
2. Членове могат да бъдат физически лица, които споделят целите на Сдружението,
средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския
си внос.
3. Всеки член на сдружението има право да участва в дейността на сдружението и в
работата на Общото събрание. Да бъде избиран в неговите органи за управление.
4. Да осъществява контрол върху работата на управляващите органи. Да бъде информиран
за дейността на сдружението. Да се ползва от имуществото на сдружението и от
резултатите на дейността му.
5. Всеки член на сдружението е длъжен да внася ежемесечно членския си внос, да спазва
устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
6. Членският внос се плаща за 1 година в срок до 30 март.
7. Да работи за увеличаване на имущество на сдружението и издигане на неговия
авторитет.
Чл.З0 Членските права са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт
или прекратяване на членството.

Чл.31 Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят
писмена молба до Управителния съвет. Молбата се разглежда в едномесечен срок. Решенията
на Управителния съвет може да се обжалват пред Общото събрание.
Чл.32 Членството се прекратява:
1.
2.
3.
4.

С едностранно волеизявление до сдружението.
С физическата смърт или поставяме под пълно запрещение на лицето.
С изключване.
При отпадане.

Чл.ЗЗ Решението за изключване се взема от Управителния съвет. Това решение може да се
обжалва пред Общото събрание.
Чл.34 Отпадането на членове е в наличност, когато има неплащане на членския внос и
неучастие в дейността на сдружението. Това се констатира от Управителния съвет по
документи.
Чл.35 Книги, които се водят в сдружението:
•

Една протоколна книга от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.
Имущество

IV.

Чл.36 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права
върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите
нормативни актове. Източници на средства на сдружението са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.

Субсидии от държавни фондове и европейски младежки програми.
Членски внос.
Такси за участия в събития.
Услуги на граждани.
Дарения и спонсорство.
Реклами, радио и телевизионни предавания.
Прекратяване и ликвидация на сдружението

Чл.37 Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. С решение на окръжния съд по седалище на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ
случаи.
Чл.38 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на сдружението.
Чл.39 Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва
предвидените от търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на
неговото имущество и удовлетворяването на кредиторите на сдружението.

Чл.40 Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя съобразно
решението на Общото събрание.
VI.

Преходи и заключителни разпоредби

Чл.41 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в
ЗЮЛНЦ.
Чл.42 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат
разпоредбите на Общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ и
ЗФВС.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на Младежки Клуб по пешеходен и вело
туризъм, проведено на 15.09.2011г.в гр. София. Уставът напълно влиза в сила след излизането
на съдебното решение за това.

