УСТАВ НА СПОРТЕН КЛУБ
“ОЛРОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ” (СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ)
Глава I.

СТАТУТ, ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
Чл. 1. (1) Образуваното сдружение с нестопанска цел е с наименование
Спортен клуб „Орловец Екстремум“.
То е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейността
си в обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и този Устав.
(2) Спортен клуб „Орловец Екстремум” е спортен клуб по смисъла на Закона за
физическото възпитание и спорта.
Чл.2. (1) Сдружението е със седалище Република България, гр.Габрово и адрес на
управление гр.Габрово ул. Чардафон № 14, вх.А, ет.2, ап.3 и се учредява за
неопределен срок.
(2) Сдружението осъществява дейността си под наименованието Спортен клуб
„Орловец Екстремум„ (изписвано и на латиница Sport club “Orlovec Extremum”
Чл.3. Сдружението е доброволна, извънпартийна и независима организация, която ще
се ръководи от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и
демокрацията, от морала и етиката на членовете си. То може да членува в съюзи,
федерации, организации и сдружения като колективен член.
Глава II.

ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.4. Сдружението има следните цели:
(1) Развитие на спелеологията и радиолюбителството. Опазване и рационално
използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина.
(2) Популяризиране на спелеологията, приключенските и екстремни спортове,
туризма в сферата на спелеологията, алпинизма, каньонинга, виа ферата,
рафтинга, парапланеризма, спускането с лодки в бързи води, планинското
колоездене, трекинга сред подрастващите и младежите, радиоориентиране,
радиозасичане, скоростна телеграфия, късовълнови и ултракъсовълнови спортове,
както в България, така и извън границите й.
(3) Усвояване и разпространение на чуждестранния опит и формиране на култура
на безопасност при практикуване на посочените по предходната точка спортове
сред подрастващите и младежите.
(4) Опознаване и защита на природните богатства, историческите паметници,
народни обичаи и традиции.
(5) Подпомагане развитието на туристическия капацитет на общините;
(6) обучаване на начинаещи подрастващи и младежи за специализирани дейности
в областта на спелеологията.
(7) Обучение и възпитание в здравословен начин на живот на различни социални
групи, в т.ч. – подрастващи, младежи, застрашени и уязвими.
(8) Създаване на култура на екологосъобразно поведение сред подрастващите и
младежите.
(9) Развитие на дейности в областта на екологията, спелеологията и екотуризма,
свързани с възпитанието и образованието на деца и младежи .
Чл.5.Сдружението създава вътрешни правила и разработва Програма за
осъществяването на дейността си.
Чл.6. В осъществяване на своите цели Сдружението:
(1) Организира и провежда състезания по спелеология, приключенски и екстремни
и радиолюбителски спортове.

(2) Набира награден фонд за учредяване на конкурси и състезания по спелеология,
приключенски и екстремни и радиолюбителски спортове.
(3)Организира курсове по безопасност при практикуване на спелеология,
приключенски и екстремни спортове.
(4)Организира, стимулира и осигурява финансово проучвания по отделни
проблеми.
(5)Организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в
областта на развитието на спелеологията, приключенските, екстремните и
радиолюбителските спортове.
(6) Задоволява и защитава специфичните потребности и интереси на своите
членове.
(7)Установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни спортни
клубове, организации, институти.
(8) Организира и провежда дискусии, симпозиуми, срещи и др.
(9) Разпространява обучителна литература във връзка с целите на Сдружението.
(10) Организира курсове, разработва и изпълнява рекреационни програми.
(11)Грижи се за строителството, разширяването и поддържането на материалната
база.
Глава III.

ИМУЩЕСТВО
Чл.7. Сдружението образува свое имущество и се издържа от:
(1) Встъпителни парични вноски при приемането на нови членове.
(2) Годишен членски внос.
(3) Целеви вноски от членовете.
(4) Спонсорство, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и
юридически лица.
(5) Различни видове стопанска дейност като:
издаване и разпространяване срещу заплащане на научна и научнопопулярна
литература, периодични издания; организиране и срещу заплащане походи,
комбинирани програми, обучителни курсове в страната и чужбина; организиране
срещу заплащане на обучителни курсове по спелеология и курсове за
радиолюбители; осъществяване на експертна и консултантска дейност срещу
заплащане; организиране на курсове, семинари срещу заплащане; извършване на
преводи и разпространяване срещу заплащане на статии и други материали,
свързани с постигане на основните цели на Клуба, както и упражняване на права
върху интелектуална собственост; управление на имуществото, когато законът
определя приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност; рекламна
дейност; издателска и Интернет дейности.
(6) Други разрешени от закона източници.
Чл.8. Имуществото на Сдружението се състои от: движими и недвижими вещи, вещни
права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие в местни и задгранични
дружества, право на собственост върху произведения на изкуството и културата и
други. То се вписва в специален регистър на Сдружението. Придобитата печалба
от дейността на Клуба може да бъде използвана само за целите на организацията,
определени в този устав и не може да бъде разпределяна.
Чл.9. Актовете на разпореждане с основни фондове на Сдружението се покриват по
решение на Общо събрание.
Чл.10. Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението се покриват
от нейните приходи.
Чл.11. Общото събрание може да отнесе част от приходите в основен фонд на
Сдружението.

Чл.12. Финансовата година е календарна година.

Глава IV.

ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.13. Членството в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на
националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол,
религия.
Чл.14. Членовете на Сдружението запазват юридическа и икономическа
самостоятелност.
Чл.15. В Клуба могат да членуват индивидуални членове – дееспособни физически
лица, причастни към целите на Клуба и приемащи Устава му.
Чл.16. Членове на Сдружението се приемат въз основа писмена молба, в която следва
да се посочи, че кандидатът приема Устава и споделя неговите цели. Молбата се
подава до Управителния съвет, която след разглеждането й се гласува.
Чл.17. Всеки член на Сдружението има право:
(1) Да бъде информиран за дейността на Сдружението.
(2) Да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси
по дейността на Сдружението.
(3) Да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението.
(4) Да се ползва от резултатите на цялостната дейност на Сдружението.
(5) Да се ползва от имуществото на Сдружението.
(6) Да ползва финансовата и моралната подкрепа и защита на Сдружението.
(7) Всеки автор, публикувал под името на Сдружението и със съгласието на
Общото събрание на Сдружението, има право да получи защита за своя авторски
труд със съдействието и възможностите на Сдружението.
Чл.18. Всеки член на Сдружението е длъжен:
(1) Да се подчинява на Устава и Правилника на Сдружението, както и на решенията
на неговите органи за управление.
(2) Да защитава името на Сдружението и да не извършва действия, които го
уронват.
(3) Да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на
неговите цели и задачи, както и взетите решения.
(4) Да плаща членски внос на определена дата и в приетия размер.
(5) Да заплати еднократно встъпителна вноска в определен от Общото събрание
размер.
Чл.19. Членуването на Сдружението се прекратява:
(1) По искане на всеки член – въз основа на писмено заявление до Общото
събрание. Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на
напускането. До изтичане на този срок напускащият член трябва да изпълнява
всички задължения към Сдружението. След изтичане на срока и изпълнение на
задълженията ОС заличава члена от списъка.
(2) Чрез изключване – при системни нарушения на Устава и неизпълнение на
решенията на Общото събрание на Сдружението, при неплащане в срок на
определения от Управителния съвет членски внос и когато членът уронва доброто
име на Сдружението .
(3) При прекратяване на Сдружението.
Преди прекратяване на членството следва да бъдат уредени имуществени
отношения между члена и Сдружението.

Глава V.

УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.20. Управлението на Сдружението се осъществява от:
(1) Общо събрание.
(2) Управителен съвет.
Глава VI.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.
(3) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
Чл.22. (1) Общото събрание има следните права:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема и други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. Приема бюджета на Сдружението;
9. Взема решения относно размера и дължимостта на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението;
13. Взема и други решения.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на
Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
Чл.23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива
или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в
което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай
Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено 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) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл.24. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на
явилите се членове.
Чл.25. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или

възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.26. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
да се вземат решения.
Глава VII.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.27. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) члена - Председател, Заместникпредседател (касиер) и секретар. Членовете на Управителния съвет се избират за
срок от две години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав Председател, Заместникпредседател (касиер) и секретар.
(3) В случай, когато член на Управителния съвет не може да изпълнява повече
своите функции, той престава да бъде негов член. В тези случаи Управителният
съвет продължава да работи в намален състав до следващото Общо събрание.
(4) Членовете на Управителния съвет не могат да работят на трудов или
граждански договор към Сдружението или учредени от него дъщерни юридически
лица.
(5) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани редовни членове,
които са членували в Сдружението непрекъснато през предходните 12
(дванадесет) месеца.
(6) Аргументирани кандидатури за нови членове на Управителния съвет на
Сдружението се внасят в Общото събрание от действащия Управителен съвет по
негово усмотрение, както и по предложение на най-малко 7 (седем) члена на
Сдружението.
Чл.28. Управителният съвет:
1. Се представлява от неговия председател.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Управлява и се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване на
изискванията на Устава.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и проектоплан за
дейността.
5. Подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на
Сдружението, който трябва да включва изискваните съгласно закона данни, както и
други данни, които се определят от Общото събрание. Отчетът е публичен.
Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за
запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър при
Министерството на правосъдието.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението,
включително и тази в обща полза, и носи отговорост за това.
7. Взема решения относно реда, дължимостта и размера на членския внос.
8. Определя адреса на Сдружението.
9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган.
10. Взема решения по въпроси, по които право да решава има Общото събрание,
но то ги е възложило на Управителния съвет.
11. Изпълнява задължения, предвидени в Устава.
12. Разпорежда се със собствените средства на Сдружението с изключение на
случаите, влизащи в правомощията на Общото събрание.
13. Разпорежда се с дълготрайните материални активи на Сдружението, с
изключение на случаите, когато този Устав предвижда друго.

14. Създава и закрива търговски дружества на Сдружението и решава въпросите
за дяловото участие на Сдружението в такива.
15. Свиква Общото събрание на Сдружението.
16. Приема устройствен правилник на Сдружението въз основа на Устава и
приема правила за работата си.
17. Взема решения за създаване на местни клонове на Сдружението, приема
решения за прекратяването им.
18. Предлага на Общото събрание кандидати за членове на Управителния съвет.
19. Решава въпроси по приемане и изключване от членство и констатира
отпадане от членство.
20. Назначава и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението.
21. Осигурява извършване на проверка на дейността на Сдружението от
лицензиран експерт-счетоводител, най-малко веднъж годишно.
22. Взема решение за членство в сродни национални и международни
организации.
23. Приема и изключва членове.
Чл.29. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя, освен ако Уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да
свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от
членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на
Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от
определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите 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 Управителния съвет.
Глава VIII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ЛИКВИДАЦИЯ.НАЧИН И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
НА КРЕДИТОРИТЕ. ЗАЛИЧАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.30. Прекратяване: Сдружението се прекратява:
(1) При изтичане на срока, за който е учреден (ако се предвиди за в бъдеще такъв);
(2) По решение на Общото събрание;
(3) С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
1. Не е учреден по законен ред;
2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред или на добрите нрави;
3. Е обявен в несъстоятелност.
Чл.31. Решението на съда по чл.30, (1) и (3) се постановява по иск на всеки
заинтересован или на прокурора.
Чл.32. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици.
Чл.33. В случаите на чл.33 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава
ликвидатор.
Чл.34. Ликвидация: При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
Ликвидацията се извършва от Управителя или от определено от него лице.

Чл.35. Ако ликвидатор не е определен по реда на чл.34, както и в случая на чл.30 (2),
той се определя от Окръжния съд по седалище на Сдружението.
Чл.36. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите
на Търговския закон.
Чл.37. Имуществото след ликвидация: Останалото след удовлетворяването на
кредиторите имущество на Сдружението се разпределя между членовете в
съответствие с направените от тях вноски.
Чл.38. Ако не съществуват лица по чл.37 или ако те не са определяеми, имуществото
преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна
да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на
прекратения Сдружението.
Чл.39. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или
по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга
на лицата по чл.40 с изключение на дължимото им възнаграждение.
Чл.40. Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по чл.3739, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружението до размера на
придобитото.
Чл.41. Заличаване на Сдружението: След разпределяне на имуществото ликвидаторът
е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от окръжния съд по седалището
му.
Глава IX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането на
този Устав е компетентно Общото събрание на Сдружението, а между заседанията муУправителния съвет.

Настоящият Устав е приет с промените на Общо събрание на клуба, проведено
на 10.07.2014 год. и съдържа седем машинописни страници.

Евгени Андреев Димитров

...........................

Георги Владимиров Георгиев

...........................

Иван Стефанов Иванов

...........................

