УСТАВ
НА “АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК”
/приет на 26.07.2012 г., изменен с решение на ОС на Сдружението, проведено на
22.05.2013 г./
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 1. Алпийски клуб “Железник”, наричан по-долу за краткост Клубът е юридическо
лице, сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейността си в обществена
полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав.
Чл. 2. Клубът ще осъществява дейността си под наименование “ЖЕЛЕЗНИК” и е със
седалище гр. Стара Загора, а адресът на неговото управление е бул. “Цар Симеон
Велики” № 62 и се учредява за неопределен срок. Наименованието може допълнително
да се изписва и на чужд език.
Чл. 3. Клубът е доброволна, извънпартийна и независима организация, която ще се
ръководи от законите на страната, този Устав и решенията на органите на управлението
му.
Чл. 4. Клубът, след регистрацията си в съда, може да участва като член на Български
туристически съюз, Българската федерация по катерене и алпинизъм, други
организации, обединения и сродни сдружения с еднакви цели в страната и чужбина.
Чл. 5. При осъществяване на своята дейност, клубът си сътрудничи с държавни и
обществени институции, организации, фирми, сдружения и други чрез съвместни
двустранни или многостранни споразумения, договори, програми.
РАЗДЕЛ II.
ЦЕЛ. СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл. 6. /1/ Клубът има за цел да създава сред населението трайни навици за общуване с
природата. Да развива, насърчава и популяризира алпийската и планинарска дейности
и състезателните им разновидности.
/2/ За постигане целите по предходния член, Клубът:
1. организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни
проблеми;
2. координира общите действия на членуващите в Клуба за постигане основната цел;
3. организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в
областта на алпинизма
4. подпомага и популяризира идеите на Клуба и приобщава подрастващото поколение
към тях;
5. задоволява и защитава интересите на своите членове;
6. установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни организации и
институции;
7. организира спортно-състезателни прояви на местно и международно ниво;
Чл. 7. Предмет на дейност на Клуба е:

Организиране на членовете за изучаване на техниките за постигане на
целите.

Популяризирането на Алпинизма сред населението.
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Организиране на занятия, лагери и експедиции в страната и чужбина.
Изучаване и опазване на околната среда и популяризиране на екологичната
идея.
Чл. 8. /1/ За осъществяване на дейността си, Клубът може да извършва допълнителна
стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане целите му, посочени
по-горе.
/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 алпинизма и други дейности в съответствие с целите и задачите
на Клуба.
/3/ Стопанската дейност осъществявана от Клуба се подчинява на действащите
нормативни актове за съответния вид дейност. За осъществяване на дейността си
Клубът наема и поддържа помещения, както и свързаните с нея съоръжения и
екипировки.
РАЗДЕЛ III.
ЧЛЕНСТВО-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 9. /1/ Членуването в Клуба е доброволно.
/2/ Членове на Клуба могат да бъдат български и чуждестранни граждани,
които нямат психически отклонения и не се водят на учет и юридически лица, които
приемат Устава, приети са за членове от УС въз основа на молба, плащат членския си
внос и участват активно в дейността му.
/3/ В Клуба могат да членуват и лица под 18 годишна възраст, но с изрично
писмено съгласие на техните родители или настойници.
/4/ Както учредителите, така и новите членове на Клуба се вписват в Книга на
членовете, в която се отразява името, адреса, дата и година на раждане, телефонен
номер както и дата на възникване и прекратяване на членството.
/5/ Почетно членство.
(а) За почетен член може да бъде прието всяко лице със съществен принос за
постигане целите на Сдружението.
(б) По предложение, постъпило в писмен вид до управителния съвет, почетно
членство бива внесено и гласувано на Общо събрание.
(в) Почетен член бива приет с мнозинство от Общото събрание.
(г) Почетното членство е безсрочно и може да бъде прекратено по силата на
Чл.12 от устава.
(д) Почетен член на Сдружението се ползва с пълните членски права по този
устав, но е освободен от задължението за плащане на годишен членски внос. При
приемане за почетен член, лицето не заплаща встъпителен членски внос.
/6/ Встъпителния и годишен членски внос се определят на учредителното
събрание и могат да бъдат променяни от Общото събрание.
Чл. 10. Всеки член на Клуба има право:
1. Да гласува, да избира и да бъде избиран в ръководството на Сдружението.
2. Да участва в дейността му и да се ползва от предоставените му права.
3. Да поставя за обсъждане въпроси свързани с дейността на клуба и да търси
защита и правата си свързани с това.
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4. Да напуска доброволно клуба.
Чл. 11. /1/ Всеки член на клуба е длъжен:
1. Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание и
Управителния съвет.
2. Да действа за постигане целите на клуба.
3. Да плаща редовно определения членски внос до двадесет и пети февруари на
текущата година.
/а/ При неплащане на членския внос до двадесет и пети февруари на текущата
година неплатилия губи правата си на член на Сдружението, като членството му се
прекратява автоматично.
/б/ Възстановяване на членство на неплатилите членския си внос до двадесет и
пети февруари на текущата година е допустимо в случай, че се заплати встъпителен и
годишен членски внос до края на годината, за която се отнася. В този случай членството
се възстановява автоматично.
/в/ Лице, чието членство в Сдружението е прекратено и е пропуснало срока за
възстановяване, може да подаде молба за членство по общия ред.
4. Да полага грижи на добър стопанин за опазване на материалната база на
Клуба.
/2/ Всеки член отговаря за задълженията на клуба до размера на
имуществените си вноски, които е следвало да направи по решение на ОС.
/3/ Членовете не отговарят лично за задълженията на Клуба.
/4/ Членските права са непрехвърлими.
Чл. 12. Членуването в Клуба се прекратява:
1. С едностранно писмено уведомление до УС.
2. При прекратяване на Сдружението.
3. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
4. С изключване - за системни и груби нарушения на задълженията по чл. 11, ал. 1
5. При прекратяване на членството платеният членски внос не се връща.
РАЗДЕЛ IV.
ИМУЩЕСТВО
Чл. 13. /1/ Имуществото на Клуба се състои от:
А/ членски внос
Б/ целеви вноски
В/ помощи, дарения, завещания от държавата, общините, както и от физически и
юридически лица от страната и чужбина.
Г/ спонсорство
Д/ средства от туристическо дружество “Сърнена гора”
Е/ доброволен труд на членовете на населението
Ж/ стопанисване на собствени имоти и други имущества.
З/ реклама и други дейности, незабранени от законите.
И/ от допълнителна стопанска дейност.
Й/ от дейностите, посочени в закона за физическото възпитание и спорта.
/2/ Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 14. /1/ Движимото и недвижимото имущество на Сдружеието се стопанисва от
Управителния съвет при спазване изискванията на устава.
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/2/ Материалната база, включително алпийската екипировка на Клуба се ползва
от членовете съгласно Правилник за стопанисване и ползване на материалната база.
Правилникът се изготвя от УС и се одобрява с решение на ОС.
Чл. 15. Средствата на клуба се разходват съгласно приет от Общото събрание бюджет.
РАЗДЕЛ V.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Органи
Чл. 16. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителния орган на Сдружението е Управителният съвет.
Общо събрание
Чл. 17. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Права на общото събрание
Чл. 18. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава си;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. избира Председател на Клуба.
5. взема решение за участие в други организации;
6. взема решение за пребразуване или прекратяване на Сдружението;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. приема бюджета на Сдружението;
9. определя размера на встъпителния и годишен членски внос, както и
събирането на допълнителни вноски.
10. взема решения относно дължимостта на Сдружението;
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. определя място за публикуване на решенията на органите за управление на
клуба.
14. Общото събрание може да възложи изпълнението на дейностите по този
устав на Управителния съвет.
15. Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 11, и 12 не могат да се възлагат на други органи
на Сдружението.
16. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
Свикване на общото събрание
Чл. 19. (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
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свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите
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 и се
публикува в сайта на Туристическо дружество „Сърнена гора”.
Кворум
Чл. 20. Общото събрание е законно, ако на него 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, колкото и членове да се
явят.
Гласуване
Чл. 21. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване 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.
Вземане на решения
Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 5 се вземат с мнозинство две трети от
присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения, освен ако на Общото събрание присъстват всички членове
на Сдружението и те са съгласни въпроса да бъде разгледан.
Управителен съвет
Чл. 23. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на
Сдружението, които се избират от Общото събрание. Членовете на Управителния съвет
се избират за срок от четири години.
(2) Клуба се представлява от Председател, избран от Общото събрание или
всеки един от членовете на Управителния съвет поотделно.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 24. Управителния съвет:
1. Определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на
устава.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
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6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган;
8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;
9. Взема решения за предоставяне и възстановяване на липсваща или повредена
материална база от ползвателя й.
10. Приема и изключва членове на Сдружението.
11. Избира делегат от членския състав на клуба, който да представлява клуба в
Общото събрание на БТС и БФКА, както и в други организации, в които сдружението
членува.
Заседания на Управителния съвет
Чл. 25 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.
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) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24,
т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителния 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.
(6) Управителния съвет е задлъжен да публикува протокола от всяко проведено
събрание в срок от 10 /десет/ календарни дни в сайта на Туристическо дружество
“Сърнена гора”.
РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 26. Сдружението 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. 27. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание.
2. По решение на съда по регистрацията му в предвидените от закона случаи.
Чл. 28. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, при
прекратяване по чл. 27, т. 1, ликвидацията се извършва от Управителния съвет или
назначен от него ликвидатор.
/2/ В случаите на чл. 27, т. 2, ликвидатора се определя от съда по регистрацията.
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Чл. 29. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на Сдружението,
по решение на Общото събрание се предоставя на ТД "Сърнена гора" - Стара Загора,
друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в
обществена полза, със същата или близка нестопанска цел или на общината.
Чл. 30. След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване вписването на клуба от съда регистрация.
РАЗДЕЛ VII.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 31. Алпийски клуб "Железник" има свой символ, знаме и печат, определени от
Общото събрание.
Чл. 32. Правата по символите принадлежат на клуба.
РАЗДЕЛ VIII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 33. За неуредените въпроси в настоящия устав се прилагат действащите
разпоредби на нормативните актове в Република България.
НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ НА “АЛПИЙСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИК” Е ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
НА 26.07.2012 г. и ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО
НА 22.05.2013 г. в гр. СТАРА ЗАГОРА, и се подписа от членовете на УС, както следва:
1.Григор Станиславов Вътев

………………………….

2.Боян Николов Петков

………………………….

3.Пенка Милева Цонева

………………………….
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