УСТАВ НА
„СК ПЪЛДИН”
Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Пловдив на 21.03.2005 г.,
редактиран на общо събрание, провело се на 15.04.2013 г.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Статут
чл.1. ”СК Пълдин” е доброволно сдружение на граждани, юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на обществено полезна дейност, което насърчава и развива
образованието и физическата култура.

Наименование
чл.2. Наименованието на сдружението е: ”СК Пълдин ”, което може да се изписва на
латиница по следния начин: “SC Pаldin”.

Срок
чл.3. Сдружението е учредено за неограничен срок.
Седалище и адрес на управление
чл.4. Седалището на сдружението е гр. Пловдив, адресът на управление е: ул.”Радко
Димитриев” № 45, ет.4, ап.9.

Представителство
чл.5. Сдружението се представлява от Управителния съвет чрез неговите председател и
заместник-председател.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Предмет на дейност
чл.6. „СК Пълдин” осъществява следната дейност:
а/ аварийно-спасителна дейност;
б/ учебно-тренировъчна дейност;
в/ популяризира безопасното практикуване на спортни дейности и туризъм;
г/ дейност по спасяване;
д/ сътрудничество за безопасно провеждане на спортни прояви.

Средства за постигане на целите
чл.7. За постигане на своите цели използва следните средства:
а/ подпомага спортните занимания на гражданите и ги организира за безопасно
практикуване на физически упражнения и спорт;
б/ организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна
дейност;
в/ организира и администрира състезания и други спортни мероприятия;
г/ изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения;
д/ сътрудничи с други организации в областта на аварийно-спасителната дейност;
е/ осъществява и други дейности, свързани с развитието и насърчаването на
спорта.

Цели
чл.8. Подпомагане безопасното практикуване на спорта, посредством осъществяване на
доброволна спасителна дейност.
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чл.9. Развиване и популяризиране на безопасното практикуване на физическото
възпитание и спорта сред младежите и обществото като част от борбата срещу употребата
на наркотици, тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол.
чл.10. Създаване на спортни навици у обществото, с оглед оптимизиране на тяхната
почивка и създаване на условия за здравословен начин на живот.

III.ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

чл.11. „СК Пълдин” осъществява дейността си, спазвайки следните основни
принципи:
а/ доброволност на членството;
б/ право на членовете на сдружението да избират и да бъдат избирани в
ръководните органи;
в/ изборност и мандатност на ръководните органи на сдружението и периодична
отчетност пред членовете му;
г/ свободен избор на формите на сдружаване.

IV.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Членство
чл.12. Член на “СК Пълдин” може да бъде всяко правоспособно и дееспособно
физическо лице, както и всяко юридическо лице, което приема и спазва този
устав и плаща членски внос, без оглед на това дали фактически практикува спорт,
както и дали е деятел, съдия, или друг функционер, или обикновен любител.

чл.13. Членството е доброволно. Всеки член има право да участва в управлението
на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от
имуществото му и от резултатите от дейността му. Никой от членовете на
сдружението не отговаря лично за задълженията на сдружението.
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Права
чл.14. Членовете на сдружението имат следните права:
а/ да избират и да бъдат избирани в органите на сдружението;
б/ да упражняват контрол върху работата на сдружението и да сигнализират за
нередности;
в/ да защитават правото си на членство.
Задължения
чл.15. Членовете на сдружението имат следните задължения:
а/ да спазват този устав и да работят за постигането на целите на сдружението;
б/ да внасят регламентирания членски внос;
в/ да уважават традициите на сдружението по отношение на честното и
спортсменско поведение, високите граждански добродетели в отношенията с
останалите членове, както и в обикновения живот;
г/ да съдействат за финансовото и организационно укрепване на сдружението;
д/ да опазват имуществото на сдружението, да полагат грижи за правилното му и
безаварийно използване;

е/ да спазват дисциплината на “СК Пълдин”, тренировъчните планове, по време на
състезания и други мероприятия да спазват определения от ръководството режим на
подготовка и почивка;
ж/ да не употребяват забранени стимуланти.

Приемане на членове
чл.16. Учредителите на „СК Пълдин” са негови членове по право.
чл.17. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, адресирана до
Управителния съвет. Управителният съвет се произнася писмено не по-късно от
три месеца от датата на подаване на молбата. Отказът за приемане на нов член
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трябва да бъде мотивиран. При отказ същото лице може да подаде нова молба за
членство не по-рано от шест месеца от датата на отказа.

Прекратяване на членството
чл.18. Членството се прекратява в следните случаи:
а/ по собствено желание с писмена молба до Управителния съвет,
б/ при неплащане на членски внос за една календарна година;
в/ при съществено нарушение на разпоредбите на този устав;
г/ при извършване на действия, които уронват престижа или интересите на
сдружението;
д/ при системно възпрепятстване дейността на сдружението;
е/ при съществени нарушения на състезателната и гражданската дисциплина,
тренировъчния режим;
ж/ при неизпълнение на решение на Общото събрание или на Управителния съвет;
з/ при виновно увреждане на клубно имущество;
и/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
й/ при изключване;
к/ при прекратяване на сдружението;
л/ при отпадане.
чл.19. В случаите на “в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”ж”, ”з” на предходния член решението за
изключване се взима от Управителния съвет с обикновено мнозинство. Това
решение може да бъде обжалвано пред Общото събрание.
Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски се констатира
по документи.
Всяко изключване води до загубване на правата по този Устав.
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V. ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ

чл.20. Върховен орган на „СК Пълдин” е Общото събрание на членовете.
Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Общо събрание
чл.21. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
чл.22. Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж всяка година
По решение на Управителния съвет или на 1/3 от членовете на сдружението
Общото събрание може да бъде свиквано и на извънредни заседания.

чл.23. Общото събрание се свиква в гр. Пловдив. Поканата за свикване на Общо
събрание трябва да съдържа датата, часа и мястото на провеждане, дневния ред и
по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща до всеки от членовете на
сдружението или се публикува в поне един местен ежедневник и се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден. При създаване на интернет страница
(сайт) на сдружението поканата, вместо да се изпраща до всички членове или да се
публикува в поне един местен ежедневник, може да се оповести на видно място на
сайта на сдружението. Общото събрание е свикано редовно и може да взима
решения, когато в работата му участват най-малко половината от всички членове на
сдружението. 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, колкото и членове на
сдружението да се явят.
чл.24. Общото събрание може да взима решения по всички въпроси, които се
отнасят до дейността на сдружението.
Общото събрание:
а/ изменя и допълва устава;
б/ приема други вътрешни актове;
в/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
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г/ приема членове;
д/ взима решения за откриване и закриване на клонове;
е/ взима решения за участие в други организации;
ж/ взима решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
з/ приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
и/ приема бюджета на сдружението;
й/ взима решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
к/ приема отчета за дейността на Управителния съвет;
л/ отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава
или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
м/ взима и други решения, свързани с дейността на сдружението. Правата по точки
”а”, ”в”, ”ж”, ”и”, ”к”, ”л” не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
Решенията на Общото събрание са задължителни за Управителния съвет.
Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона,
Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани
пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението
или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не покъсно от една година от датата на взимане на решението.
чл.25. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
а/ него, неговия съпруг или роднини по права линия - без ограничение, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства взимането на решения.
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Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото
събрание въз основа на писмено пълномощно. Не се допуска
преупълномощаване.
чл.26. Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите.
Решенията по чл.23, т.”а”, “ж” се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да
бъдат взимани решения.

Управителен съвет
чл.27. Управителният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване за срок
от пет години и се състои от 3 членове.
Членовете на Управителния съвет избират помежду си един председател, който е
и председател на сдружението, заместник-председател и секретар.
За членове на управителния съвет се избират следните лица:
1. ИЛИЯ НИКОЛОВ САВЧЕВ, ЕГН **********, адрес: гр. Пловдив, ул. ВЛАДИВОСТОК
№10
2. ЛЕВ ХАРИТОНОВ МИРОНОВ, ЕГН **********, адрес: гр. Пловдив, ул. ВЕЧЕРНИЦА
№14
3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ТОМОВ, ЕГН **********, адрес: гр. Пловдив, ул. ген. РАДКО
ДИМИТРИЕВ №45
чл.28. Управителният съвет организира изпълнението на решенията на Общото
събрание и осъществява оперативното управление на клубните дейности.
Управителният съвет:

а/ представлява сдружението, определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
Устава;
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г/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
д/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
е/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и
носи отговорност за това;
ж/ определя адреса на сдружението;
з/ взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат
в правата на друг орган;
и/ изпълнява задълженията, предвидени в този Устав.
чл.29. Управителният съвет се свиква на редовни заседания от председателя
най-малко веднъж на три месеца. Заседанието е редовно, ако присъстват поне
половината от членовете му.
Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на извънредно заседание при
писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на
Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересуваните членове на управителния съвет.
Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя. При отсъствието
му заседанието се ръководи от избран от Управителния съвет негов член.
чл.30. Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му
присъстват повече от половината му членове.
За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна, интернет или
друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща
участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на това лице се
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Управителният съвет взима своите решения с обикновено мнозинство от
присъстващите, а решенията относно определянето ликвидатор на сдружението и
по чл.28, т.”в”, “е” - с мнозинство от всички членове.
Управителният съвет може да взима решения и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички
членове на Управителния съвет.
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VI.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Имущество
чл.З1. Имуществото на сдружението се състои от парични средства в наличност и в
банкови сметки, недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права,
облигационни вземания, дялово участие в търговски дружества и други законни
права.
Общото събрание определя размера и начина на внасяне на имуществените
вноски.

Финансиране
чл.32. „СК Пълдин” формира приходите си от:
1.Встъпителни вноски на членовете;
2.Членски внос;
3.Допълнителни вноски на членовете;
4.Дарения и завещания;
5.Приходи от управление на собствено имущество;
6.Индивидуални и колективни такси за предоставени услуги;
7.Лихви, дивиденти и приходи от собствени вложения;
8.Печалба от осъществяваната допълнителна стопанска дейност;
9.Постъпления от национални и международни проекти;
10.Приходи от спортни прояви;
11.Други приходи на спортни организации, предвидени в чл.62, ал.1 от ЗФВС.

За постигане на определените в този устав цели сдружението извършва следната
допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност:
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реклама; спортни услуги; издателска дейност, спасителна дейност и други услуги и
дейности, които не са забранени от закона.

Членски внос
чл.33. Членският внос бива: встъпителен, редовен и допълнителен.
чл.З4. Всеки член на сдружението самостоятелно определя размера на редовния си
годишен членски внос, като минималният размер се утвърждава ежегодно с
решение на Управителния съвет.
чл.35. Редът за внасяне, събиране и отчитане на членския внос се определят с
решение на Управителния съвет.

Имущество след ликвидация
чл.36. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се решава от Управителния съвет.
Ако решение не е взето до прекратяването на сдружението, то се взима от
ликвидатора.

VII.СИМВОЛИ

чл.37. „СК Пълдин” има свои символи, като печат, знаме, емблема, спортен екип и
други.
чл.38. Видовете символи и тяхната форма се определят от Управителния съвет.
чл.39. Изключителните права върху символите на „СК Пълдин” принадлежат на
сдружението. Използването им е възможно само със съгласието на
Управителния съвет.
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VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.40. Основания за прекратяване:
Сдружението се прекратява при наличие на някое от следните основания:
1. По решение на Общото събрание;
2. С решение на Окръжния съд по седалището на „СК Пълдин”, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения
ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
Ликвидация
чл.41. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се
извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, което може да не е
член на Дружеството. Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея,
той се определя по решение на Окръжния съд по седалището на сдружението.
Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и
правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския
закон.
чл.42. Имущество след ликвидация
Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя между
учредителите на сдружението пропорционално на направените имуществени вноски.
Ако не съществуват лица по ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото
преминава върху общината по седалището на сдружението.
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
членовете на сдружението с изключение на дължимото му възнаграждение.
Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по предходните
алинеи, отговарят за задълженията на прекратеното Дружество до размера на
придобитото.
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чл.43. Заличаване на сдружението
След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на
вписването на „СК Пълдин” пред Окръжния съд по седалището на сдружението.
IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.44. Приложим закон
По неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Търговския закон.
При преследване на целите и осъществяване на функциите си сдружението да се
съобразява с всички законови и подзаконови нормативни актове от действуващото
законодателство в Република България, регламентиращи условията, при които може
да бъде развивана съответната дейност.
чл.45. Промени в правната уредба
Промени в правната уредба, които отменят, изменят или допълват императивни
правни норми, на които се основават текстовете от устава, следва да бъдат отразени в
него.
За целта се свиква Общо събрание, което взема решение за изменение или
допълнение на устава.

чл.46. Процедура
Настоящият устав е редактиран от Общо събрание, състояло се на 15.04.2013 година.
Уставът има еднаква сила по отношение на учредителите на сдружението и на
присъединилите се по-късно лица, приети в съответствие с процедурата, предвидена
в самия Устав.
чл.47. Приложения
Неразделна част от този устав са присъственият лист, съставен на Общо събрание, и
протокола от проведеното Общо събрание.

13

