УСТАВ
НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”
СТАРА ЗАГОРА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 1. Туристическо дружество „Сърнена гора”, Стара Загора, наричано за
краткост „ДРУЖЕСТВО”, е сдружение на граждани и юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за развитие,
популяризиране и масовизиране на туризма, както и свързаните с това спортове и
прояви в страната и чужбина.
Чл. 2. Дружеството представлява юридическо лице от деня на вписването му в
регистъра за юридически лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по
седалище на юридическото лице. Всяко писмено изявление от името на
дружеството трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и
регистрацията му в Окръжен съд, Стара Загора, със собствена структура и
самоуправляваща се организация, създадена на основание чл.134 от ЗЛС.
Чл. 3. Дружеството се явява продължител на традициите на бившето
туристическо дружество „Сърнена гора”, основано през 1902 г. в гр. Стара Загора.
Чл. 4. В своята дейност дружеството се ръководи от законодателството в
страната, настоящия Устав и решенията на органите за управлението му.
Чл. 5. При осъществяването на своята дейност, дружеството си сътрудничи с
държавни и обществени институции, организации, фирми, сдружения и други чрез
съвместни двустранни и многостранни споразумения, договори и програми.
Чл. 6. Дружеството след регистрацията му в съда, може да участва като член
на съюзи, обединения и други организации и сродни сдружения с еднакви цели и
задачи в страната и чужбина.
РАЗДЕЛ ІІ
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 7. Седалището и адреса на Туристическо дружество „Сърнена гора” е гр.
Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 62.
РАЗДЕЛ ІІІ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ
Чл. 8. Целта на дружеството е да създава сред населението трайни навици за
общуване с природата и за задоволяване интересите и потребностите на своите
членове в областта на туризма и туристическите спортове и прояви в страната и
чужбина.
Чл. 9. За постигане на тези цели по предходния член, дружеството си поставя
следните задачи:
А. Възпитаване на своите членове в дух на патриотизъм и природолюбие.
Б. Създаване на организация за системно практикуване, популяризиране и
насърчаване на пешеходния туризъм, алпинизъм, ориентиране, спелеология,
воден туризъм и ски туризъм, туристическа самодейност и други форми на

туристическа дейност, като формата може да бъде индивидуална, семейна и
колективна.
В. Подготовка, повишаване познанията и квалификацията на своите членове
и на населението в областта на туризма и туристическите спортове.
Г. Създаване на навици за природосъобразен начин на живот.
Д. Изучаване, популяризиране и опазване на природните, историческите и
културните забележителности на обекти.
Е. Актуализиране работата за защита на природата и проблемите на
екологията.
Ж. Създаване и подържане на маркировка в определени райони.
З. Подпомагане на ПСС в неговата дейност.
И. Участие в международни туристически инициативи и прояви.
Й. Популяризиране на наши забележителни обекти в чужбина и организиране
на мероприятия с членовете на дружеството за опазване на известни туристически
обекти в чужбина.
Чл. 10. /1/ В осъществяване на дейността си, дружеството може да извършва
допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на
целите на по чл.8 от устава.
/2/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея включва:
отдаване под наем на собствени недвижими имоти, издателска и рекламна
дейност, организиране и провеждане на курсове за обучение и повишаване на
квалификацията на кадри в областта на туризма, туроператорска и турагентска
дейност и други дейности в съответствие с целите и задачите на дружеството.
/3/ Стопанската дейност, осъществявана от дружеството по ал.2 се
подчинява на действуващите нормативни актове за съответния вид дейност.
РАЗДЕЛ ІV
ЧЛЕНСТВО:
Чл. 11. Членовете на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни
граждани и юридически лица, които приемат Устава, приети са за членове от
Управителния съвет въз основа на молба и плащат членския си внос. Членовете на
дружеството се вписват в особена книга, в която са отразени името, ЕГН, клубна
принадлежност и година на приемане.
Чл. 12. /1/ Всеки член на дружеството има права:
А. Да участва в дейността на дружеството и да се ползва с предоставените на
членовете права.
Б. За делегати в Общото събрание и ръководни органи в дружеството могат
да бъдат избирани лица, навършили 18 години.
В. Да се ползва от привилегиите за членовете, осигурени от дружеството.
Г. Да поставя на обсъждане от органите на управление въпросите, свързани с
дейността на дружеството и да търси защита на правата си.
Д. Да напуска доброволно дружеството.
/2/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖЕН:
А. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание
и Управителния съвет.
Б. Да съдействува за постигане целите на дружеството.
В. Да заплаща редовно определения с решение на Общото събрание
членски внос чрез закупуване на специалната марка „БТС” за съответната
година, както и годишния членски внос към съответния клуб.
/3/ ЧЛЕНСТВОТО В ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

А. По желание на члена, с едностранно писмено заявление до Управителния
съвет.
Б. С прекратяване на дружеството.
В. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
Г. С изключване.
Д. При отпадане..
Чл. 13. Решението за прекратяване на членството в случаите на чл.12 ал.3
б.”в”, „г” и „д” от устава се взема от Управителния съвет на дружеството, като в него
се посочва конкретното основание и обстоятелствата за прекратяване на
членството.
Чл. 14. /1/ Решението за изключване на член от дружеството се взема от
Управителния съвет, когато се установи тежко или системно нарушение на закона,
устава и решенията на управителните органи на дружеството или при поведение,
което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
/2/ Членството се прекратява поради отпадане в случаите на невнасяне на
установения членски внос и системно неучастие в дейността на дружеството.
/3/ При прекратяване на членството, изплатеният членски внос не се връща.
РАЗДЕЛ V
СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ:
Чл. 15. Дружеството набира средства от:
А. Членски внос.
Б. Помощи и дарения от държавата, общините, както и от физически и
юридически лица и организации.
В. Спонсорства.
Г. Стопанисване на собствени имоти и други имущества.
Д. От доброволен труд на членовете и населението.
Е. От допълнителна стопанска дейност.
Чл. 16. Движимото и недвижимото имущество на дружеството се стопанисва
по определен ред и начин от Общото събрание и Управителния съвет.
Чл. 17. Средствата на дружеството се разходват съгласно разработен от
Управителния съвет бюджет.
РАЗДЕЛ VІ
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПОМОЩНИ СТРУКТУРИ
Чл. 18. Органите на управление на дружеството са: Общо събрание,
Управителен и Контролен съвет, Председател, Секретар и Съвет на
председателите на клубове.
Чл. 19. /1/. Общото събрание на дружеството е негов върховен орган, като
представителството е чрез делегати. Съотношението между членовете на
дружеството и делегатите се определя от Управителния съвет.
/2/ Делегатите имат равен глас.
/3/ Всеки делегат има право на един глас. Допустимо е едно лице да
представлява по пълномощие най-много един делегат. Редовността на
упълномощаването се установява с изрично писмено пълномощно, с нотариална
заверка. Преупълномощаване не се допуска.
/4/ Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет участват н
Общото събрание като делегати по право, ако не бъдат избрани за делегати от
съответните клубове.
Чл. 20. /1/ Общото събрание:

А. Съставя, приема, изменя и допълва Устава.
Б. Определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет,
избира и освобождава техния състав.
В. Избира Председателя на дружеството.
Г. Приема отчета на Управителния съвет.
Д. Одобрява докладите на Контролния съвет.
Е. Определя размера на годишния членски внос, както и размера на
допълнителни вноски от членовете.
Ж. Отменя решенията и действията на определените от него структурни
звена, когато те противоречат на Закона и Устава или са нецелесъобразни.
З. Взема решения по резултатите от финансовите ревизии на дружеството.
И. Приема бюджета на дружеството.
Й. Отменя незаконосъобразни и нецелесъобразни решения и действия на
Управителния съвет.
К. Решава въпросите, свързани с разпореждането на недвижимо имущество,
преобразуване на дружеството и прекратяване на неговата дейност.
/2/ Решенията на Общото събрание се вземат:
А. С квалифицирано мнозинство от две-трети от присъстващите делегати за
изменение на Устава, за преобразуване и прекратяване на дружеството.
Б. С обикновено мнозинство (50+1) от присъстващите делегати за всички
останали случаи, включително и за избор на ръководни органи на дружеството и
делегати.
Чл. 21. /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на дружеството в
населеното място, в което се намира седалището на дружеството.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се
намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения
ден.
Чл. 22. /1/ Общото събрание не може да взема решение по въпроси, които не
са включени в обявения в поканата дневен ред, с изключение на случаите, когато
на събранието присъстват всички делегати и единодушно с явно гласуване
приемат промяна в предварително обявения дневен ред.
/2/ По други, невписани в поканата въпроси, Общото събрание може да се
занимава и решава само след единодушно решение за това.
Чл. 23. Общото събрание се счита за законно ако присъствуват най-малко
половината плюс един от делегатите. Ако не се яви нужното число, събранието се
отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и
делегати да се явят.
Чл. 24. Общото събрание е:
А. Редовно по решение на Управителния съвет, един път годишно.
Б. Извънредно по решение на Управителния съвет, по искане на Контролния
съвет или по искане на една десета от членовете на дружеството. Ако в последния
случай Управителният съвет не свика Общо събрание в двуседмичен срок, то се
свиква от районния съд по искане на съответните членове на дружеството.
Представителството е както на последното редовно Общо събрание.

Чл. 25. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси отнасящи
се до него, негов съпруг, негови низходящи и възходящи роднини, както и до
роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.
Чл. 26. /1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание с тайно
гласуване за срок от четири години.
/2/ Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат избирани за
повече от два последователни мандата в него.
/3/ До избиране на нов Управителен съвет след изтичане на мандата на
стария, последният продължава да изпълнява своите функции.
/4/ Управителният съвет управлява работите на дружеството между две
Общи събрания.
Чл. 27. /1/ Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно по
годишен календарен план. В случай на нужда той може да провежда извънредни
заседания.
/2/ Заседанията се насрочват с покана от председателя и секретаря на
дружеството.
/3/ Управителният съвет разглежда и решава всички въпроси, с изключение
на тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.
/4/ Решенията на Управителния съвет могат да се обжалват пред Общото
събрание, чието решение е окончателно.
/5/ В своята дейност Управителният съвет се ръководи от Устройствен
правилник.
/6/ Управителният съвет взема своите решения с обикновено мнозинство от
гласовете на присъстващите членове.
Чл.28. /1/ Председателят на дружеството се избира от Общото събрание чрез
тайно гласуване за срок от четири години.
/2/ "Председателят на Дружеството ръководи заседанията на УС."
/3/ Председателят на дружеството:
-Представлява дружеството заедно и поотделно със Секретаря пред
всички държавни и общински органи и всички физически и юридически
лица.
-Организира изпълнението на решенията на Общото събрание,
Управителния съвет и Контролния съвет на дружеството във взаимодействие
със Секретаря на дружеството при спазване на законните разпоредби и
настоящия Устав.
/4/ Председателят няма право да поема менителнични задължения от името
на дружеството, както и да сключва договори на стойност над 300лв., без
предварително решение на Управителния съвет.
Чл.29/1/ Секретарят на дружеството се избира от Управителния съвет за
срок от четири години. Секретарят организира и ръководи идеалната и
допълнителната стопанска дейност на дружеството в тясно взаимодействие с
Председателя и Управителния съвет. Секретарят представлява дружеството
заедно и поотделно с неговия Председател.
/2/ Изборът се извършва в съответствие с разпоредбите на чл.83-88 от
Кодекса на труда и съгласно изискванията за заемане длъжността “секретар”,
установени от Управителния съвет.
/3/ Ако при избора, никой от кандидатите не получи повече от половината
гласове на участвалите в гласуването, се провежда нов избор, в който вземат
участие двамата кандидати, получили най-много гласове при първоначалното
гласуване.

/4/ Трудовите правоотношения на секретаря с туристическото дружество се
уреждат с конкретен трудов договор.
/5/ Секретарят няма право да поема менителнични задължения от името на
дружеството, както и да сключва договори на стойност над 300лв., без
предварително решение на Управителния съвет.
/6/ Прекратяването на трудовото правоотношение със секретаря се
извършва съобразно разпоредбата на чл.337-340 от Кодекса на труда.
Чл.30. Контролният съвет се избира от Общо събрание за срок от четири
години с тайно гласуване. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат
избирани за повече от два последователни мандата в него.
Председателят на Контролния съвет се избира от неговите членове във
връзка с което се съставя и подписва изричен писмен протокол. Изборът се
извършва на първото заседание на новоизбрания Контролен съвет”.
Председателят на Контролния съвет има право да участвува в заседанията на
Управителния съвет с право на съвещателен глас.
Контролният съвет извършва годишна ревизия и периодични и частични
проверки при нужда.
Констатациите от ревизията и проверките Контролният съвет внася за
разглеждане в Управителния съвет, който е длъжен в едномесечен срок да вземе
решение по тях.
Контролният съвет проверява дейността на дружеството и отчита своята
дейност пред Общото събрание.
Чл. 31. /1/ За изпълнение целите, задачите и организацията на
туристическата дейност, в дружеството се изграждат клубове по интереси в
които членуват отделните членове.
/2/ За организацията на работата си, всеки отделен клуб може да приеме
правилник за дейността си.
/3/ В своята дейност клубовете се управляват от своите ръководства.
/4/ Координацията и отношенията между отделните клубове в
дружеството се осъществява чрез Съвета на председателите на клубове. В
него членуват по право всички председатели на клубове в дружеството.
/5/ Съветът на председателите на клубове провежда своите заседания
най-малко веднъж на три месеца. Заседанията се насрочват и ръководят от
Секретаря на дружеството.
/6/ Съветът на председателите на клубове взема своите решения с
обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията на Съвета на
председателите на клубове имат препоръчителен характер спрямо
Управителния съвет относно организацията и финансирането на идеалната
дейност на дружеството.
Чл. 32 /1/ Управителният съвет определя щата на дружеството според
нуждите и финансовите си възможности.
/2/ Трудовите правоотношения със служителите и работниците в
дружеството се уреждат по Кодекса на труда, като въз основа на решения на
Управителния съвет, се сключва трудовия договор от председателя, съгласно
определената длъжностна характеристика.
/3/ Трудовите възнаграждения на работниците и служителите се определят
от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ VІІ
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 33. Дружеството се създава за неограничен срок.
Чл. 34. Дружеството може да се преобразува в друг вид юридическо лице с
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя, само при условие, че
продължи да изпълнява общественополезна дейност.
Чл. 35. Дружеството се прекратява:
1. С решение на Общото събрание.
2. По решение на съда по регистрацията му в предвидените от закона
случаи.
Чл. 36. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация. При
прекратяване по чл.35 т.1, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или
назначен от него ликвидатор, а в случаите на чл.35 т.2, ликвидатора се определя от
съда по регистрацията.
Чл. 37. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на
дружеството, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с
нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, със
същата или близка нестопанска цел.
РАЗДЕЛ VІІІ
ОБЩИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. След разпределение на дружеството, ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване на вписването на дружеството от съда по регистрацията.
Чл. 39. За почетни членове на дружеството, включително и за почетен
председател, могат да бъдат избирани български и чуждестранни граждани с
особени заслуги и принос за развитие на туризма и свързаните с него спортове и
особени резултати при постигане целите на сдружението.
Чл. 40. Дружеството има право на своя символика и печат, които се определят
от Общото събрание.
Чл. 41. За неуредените въпроси в настоящия Устав, се прилагат
действуващите разпоредби на нормативните актове в Република България.
НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ПРИЕТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „СЪРНЕНА ГОРА”, СТАРА ЗАГОРА НА 12.12.1995
ГОДИНА и в него са отразени измененията, приети от Общото събрание през
2001г., 2006г. и 2014г.
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