УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ,
ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ И ЕНДУРО „ Свободно Измерение”,

приет на Учредително събрание,
състояло се в гр. Златица
на 01.09 2009 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1.
(1) Сдружението с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза КЛУБ
ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ, ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ И ЕНДУРО
„Свободно Измерение”, наричано по-долу за краткост „Сдружение”, е доброволно
образувание, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Закона за физическото възпитание и спорта и настоящия
Устав.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
(5) Всички действия, предприети от учредителите преди вписването, пораждат права и
задължения за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху
Сдружението от момента на възникването му, ако при извършване на сделките се
указва, че юридическото лице е в процес на учредяване.

Наименование
Чл. 2.
(1) Наименованието на Сдружението е КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ,
АЛПИНИЗЪМ, ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ И ЕНДУРО „Свободно Измерение”, което може
да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и
БУЛСТАТ номер.
(3) Клонове на Сдружението се създават при условията на настоящия устав и
разпоредбите на ЗЮЛНЦ , като наименованието на клоновете на Сдружението се
образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и

населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може
да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр.Златица,
обл.Софийска, ул.”Свещи плаз” № 4.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Основни цели на Сдружението
Чл. 5. Основни цели на Сдружението са:
1. физическо укрепване и духовно обогатяване на членовете чрез развитие и
популяризиране на планинско колоездене, алпинизъм, парапланеризъм и ендуро;
2. създаване на подходящи условия за приобщаване към системни занимания в
природна среда и утвърждаване на любов към планината и природата;
3. защита на околната среда;
4. опознаване на световната история и новите тенденции за развитието и
практикуването на планинско колоездене, алпинизъм, парапланеризъм, ендуро и
прилагането им;
5. съдейства за популяризиране на видовете планинско колоездене, алпинизъм,
парапланеризъм и ендуро, както и за активни действия за опазване на природата;
6. да подготвя състезатели и инструктори в областта на планинското колоездене,
алпинизма, парапланеризма и ендурото;
7. да осъществява тренировъчна и спортно-състезателна дейност по планинско
колоездене, алпинизъм, парапланеризъм и ендуро.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 6. За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:
1. организира и провежда мероприятия в областта на видовете планинско колоездене,
алпинизъм, парапланеризъм и ендуро;
2. обединява професионалните, материалните и финансови ресурси на членовете си за
развитието на планинското колоездене, алпинизма, парапланеризма, ендурото и за
конкретни действия, свързани с опазване на природата;
3. организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
4. организира и администрира спортни състезания;

5. подпомага участието на своите членове в национални и международни състезания;
6. поддържа и развива материалната и техническата база на Сдружението;
7. изучава, насърчава, популяризира и прилага положителния опит в областта на
планинското колоездене, алпинизма, парапланеризма и ендурото, включително новите
позитивни тенденции в развитието им;
8. организира повишаване на квалификацията на своите членове, включително и чрез
изучаване на чуждия опит, като подготвя състезатели, инструктури, треньори и съдии
по планинско колоездене, алпинизъм, парапланеризъм и ендуро;
9. координира, обединява, подпомага и контролира своите членове в дейността им по
развитие на планинското колоездене, алпинизма, парапланеризма и ендурото;
10. представлява своите членове и защитава интересите им пред държавни и общински
органи, обществене организации, международни организации и други юридически и
физически лица;
11. създава собствени фондове с помощта на спонсори, дарители и др.;
12. изготвяне на предложения пред компетентните органи във връзка с правното
регулиране на туристическата и спортната дейност.

Стопанска дейност
Чл. 7.
(1) С оглед постигане целите на Сдружението и подпомагане на основната му дейност,
същото извършва допълнителна стопанска дейност средствата от която ще отиват за
постигане на определените с настоящия устав цели на Сдружението със следния
предмет:
1. управление и стопанисване на собствено движимо и недвижимо имущество;
2. производство и търговия на спортни стоки и услуги;
3. организиране на курсове и школи за обучение и квалификация;
4. рекламни, информационни, програмни услуги и издателска дейност;
5. туроператорска и туристическа агентска дейност;
6. сделки с интелектуална собственост.
(2) Сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с
предмета на основната дейност и незабранени от закона. Извършваната стопанска
дейност се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон, Закона за
счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на Сдружението.

II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 7.
(1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което
споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия
Устав и плаща редовно членския си внос.
Чл. 8. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 9. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася ежемесечно членския си внос;
2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия
обществен авторитет.
Чл. 10. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване
на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на
другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство
Чл. 11.
(1) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят
писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в
едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете
става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Към молбата се прилага декларация, че кандидат – членът е запознат с Устава на
Сдружението и ще спазва неговите разпоредби.

Прекратяване на членство

Чл. 12.
(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяване на Сдружението;
5. при отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и
неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния
съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(4) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените
имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да
внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му. Членовете
нямат участие в имуществото на Сдружението и не им се дължи дял при прекратяване
му.
(5) При прекратяване по т. 1, 3 и 5 на ал. 1 по решение на Управителния съвет или на
Общото събрание , на прекратилия участието член може да се търси имуществена
отговорност за възстановяване на средствата, изразходвани за неговата подготовка и
обучение.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 13. Органите на Сдружението са Общото събрание ,
Изпълнителен директор и Почетен председател

Управителният съвет ,

Състав на Общото събрание
Чл. 14. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на
Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл. 15.
(1) Членовете на Сдружението могат да участват в Общото събрание чрез свои
делегати, като един делегат не може да представлява повече от трима членове

(2) Пълномощните трябва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на
Сдружението, за ограничен или неограничен брой негови заседания.
(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 16. Общото събрание има следните правомощия:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет. Избира и освобождава
председателя на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. взема решение за разпределяне на останалото имущество след удовлетворяването
на кредиторите;
14. одобрява годишен счетоводен отчет и баланс

Провеждане на Общо събрание
Чл. 17.
(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо
събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 18.
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по
искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай
Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на
Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Свикването се извършва чрез поименна покана до всеки член на Сдружението и
поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението най-малко един месец преди датата на провеждане на ОС.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Времето от получаване на поименните покани до датата на провеждане на Общото
събрание не може да бъде по-малко от един месец .

Право на сведение
Чл. 19. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението найкъсно 7 /седем/ дни преди датата на свикване на Общото събрание. При поискване те се
представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите
Чл. 20.
(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове
или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието
си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на
Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на
наличие на кворум.

Кворум
Чл. 21. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи
повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с
един час и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Право на глас
Чл. 22. Всечки член има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 23. Член или негов представител не може да участва в гласуването при решаване на
въпроси, отнасящи се до:

1. приемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му
към Сдружението;
2. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по
права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по
сватовство - до втора степен включително;
3. юридически лица, в които той е управител.

Мнозинство
Чл. 24.
(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 16, т. 1 и т. 7 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения
Чл. 25.
(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били
включени в обявения в поканата дневен ред.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им
не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол
Чл. 26.
(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът се подписва от
председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, с което тези лица
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола се прилага
списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на събранието.
(2) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното отразяване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл. 27.
(1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет)
години, а за първия 5 (пет) годишен мандат Управителният съвет се избира от
учредителите.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) члена, които са членове на
Сдружението.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 28.

(1) Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 29.
(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от
вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се
предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да
бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от
членовете си , който е и Председател на Сдружението.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.
(5) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(6) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(7) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
Сдружението.
(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на
Сдружението и носи отговорност за това;
(9) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението.
(10) Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на
Сдружението, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и
учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;
(11) Определя адреса на Сдружението;
(12) Изгражда специализирани фондове , ако има решение на ОС за създаването им;
(13) Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за
назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други
вътрешни правила за Сдружението;
(14) Управителният съвет извършва ликвидация на Сдружението
ликвидатор;

или избира

(15) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са
от компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 30.
(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на
Управителния съвет.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, освен в случаите предвидени в
чл. 29, ал. 8 и ал. 10 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.
(4)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на съвета.

Чл. 31. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на
принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение
на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен Директор
Чл. 33.
(1) Управителният съвет възлага представителството на Сдружението на един от
своите членове – Изпълнителен директор.
(2) Изпълнителен директор има право да извършва всички действия и сделки, които са
свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други
лица за извъшване на определени действия. Изпълнителен директор няма право да
отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако не
е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Изпълнителен директор:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;
2. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство,
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудови договори със служителите на Сдружението, освен с тези, които се
назначават от Управителния съвет;
4. докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на
Сдружението.

Почетен Председател
Чл. 34 Почетния председател се избира от ОС на Сдружението при условията на устава
и ЗЮЛНЦ , като същия няма оперативни функции и не е член на Управителния съвет
на Сдружението

V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Преобразуване
Чл. 35. Преобразуването на Сдружението се извършва при условията и по реда на чл.
12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основания за прекратяване
Чл. 36. Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалище на Сдружението, когато:
а/ не е учредено по законния ред;
б/ когато извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на
добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност.

Ликвидация
Чл. 37.
(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от избран от него
ликвидатор. Той извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация
на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на
кредиторите.
(3) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество
се извършва по решение на Общото събрание.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за
задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. Промените в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда , предвиден
в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 39. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав,
както и по отношение на неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на
общото бъгарско гражданско законодателство и на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители, присъствали на
Учредителното събрание на сдружението с нестопанска цел КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО
КОЛОЕЗДЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ, ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ И ЕНДУРО „Свободно
Измерение”, състояло се на 01.09.2009

Учредители:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Георги Иванов Серафимов
Иван Георгиев Серафимов
Стефан Бойков Делийски
Лукан Николов Червенков
Явор Валентинов Димитров
Ростислав Хиеу Нгуен
Владимир Ценков Младенов
Йордан Христов Шопов
Георги Костов Джамяров

