УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩО ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
"ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“

I. СТАТУТ
Чл. 1. /1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/З/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.
II. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. /1/. Наименованието на Сдружението е "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, което се изписва и
латиница /''GUPPY CLUB BULGARIA''/
/2/ Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където
е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат
посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: Гр. София - 1784, СО р-н
„Младост”, бул. „Цариградско шосе“ № 133, ет. 2, офис 244.
IV. СРОК
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
V. ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ, ДЕЛА и СРЕДСТВА
Чл. 5. Предмета на дейност на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ се изразява във:
А/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество вносен генетичен материал и работа с
досега съществуващия.
Б/. Чистопородно развъждане на риби „Гупи“ (Poecilia Reticulata).
В/. научни изследвания в областта на акваристиката и в частност върху риби „Гупи“(Poecilia
Reticulata).
Г/. Организиране и подпомагане на изложби и семинари свързани с акваристика и в частност риби „Гупи“(Poecilia Reticulata).
Д/. Популяризиране на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata).
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Е/. Повишаване познанието и интереса на децата към акваристиката и в частност към риби
„Гупи“(Poecilia Reticulata).
Чл.6. Целите на сдружението са:
А/. Насърчаване на отглеждането на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata);
Б/. Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси;
В/. Разяснителна работа и агитационна дейност в полза на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata);
Г/. Формиране на интерес към акваристиката и в частност към риби „Гупи“(Poecilia Reticulata)
сред нови групи от населението.
Д/. Да подкрепя и подпомага членовете на сдружението при осъществяване на всякакви
дейности във връзка с отглеждането, развъждането и разпространението и популяризирането
на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata).
Е/. Да разработи, създаде и поддържа на съвременно техническо ниво материална база за
осъществяване на всякакви дейности във връзка с отглеждането, развъждането и
разпространението и популяризирането на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata).
Ж/. Да подпомага членовете на сдружението с информация за участие в провеждани конкурси
и изложби на риби в страната и чужбина.
З/. Да популяризира дейността на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ в чужбина и си сътрудничи с
чуждестранни, регионални и международни организации на акваристи, като представлява и
защитава интересите на българската общност на акваристите отглеждащи риби „Гупи“(Poecilia
Reticulata).
Чл.7./1/. Средствата за постигане на целите на Сдружението, са:
А/. Утвърждаване, издаване и разпростарняване на информационни материали, печатни или в
електронен вид съдържащи:
- информация за акваристиката;
- информация за отглеждането и развъждането на риби „Гупи“(Poecilia Reticulata);
- информация за отглеждане и размножаване на аквариумни растения;
- информация за проектиране, изработка и поддръжка на аквариуми;
- информация за съоръжения за поддръжка на жизнена среда в аквариуми.
Б/. Поддържа електронен вариант, като средство за информация под формата на уеб-сайт и
страница във фейсбук и други популяризиращи и рекламиращи целите и дейността на "ГУПИ
КЛУБ БЪЛГАРИЯ“.
В/. Организира семинари и изложби свързани с акваристика и в частност към риби
„Гупи“(Poecilia Reticulata).
Г/. Организира конкурси свързани с акваристика и в частност с риби „Гупи“(Poecilia Reticulata).
Д/. Подкрепя научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, генетиката,
отглеждането и лечението на декоративните риби и в частност към „Гупи“(Poecilia Reticulata).
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Е/. Създаде и поддържа база данни с информация и генетични данни за риби „Гупи“(Poecilia
Reticulata), като може да сертифицира екземпляри за развъждането на риби „Гупи“(Poecilia
Reticulata).
/2/. Сдружението ще извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на неговата основна дейност, за която е организирано:
А/. организация и провеждане на обучения, семинари, конференции, представяния, дискусии и
др.;
Б/. консултантска дейност – предоставяне на консултации, извършване на експертизи и оценки,
за което издава сертификати;
В/. други стопански дейности, които не са забранени от закона и които, са свързани и не
противоречат на основания предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на
неговите цели.
/3/. Сдружението може да участва в други юридически лица, в търговски дружества само, като
ограничено отговорен съдружник.
/4/. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните
разпоредби на Търговския закон се използват за осъществяване и постигане на поставените
пред Сдружението цели. Сдружението не разпределя печалба.
VІ. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. /1/. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат
физически лица и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на
Сдружението.
/2/. Член на Сдружението може да бъде лице навършило 18 години или дете с родител
настойник проявяващо интерес към акваристиката, като за целта се плаща членски внос.
Чл.9. /1/. Член на Сдружението може да бъде всяко ЮЛ, което споделя целите на Сдружението
и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав и плаща редовно дължимите
вноски.
/2/. Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на
Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав и плаща редовно
дължимите вноски.
Чл.10. По решение на учредителите или Общото събрание, когато има основателни мотиви за
това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на сдружението. „Почетен член”,
може да бъде избрано физическо лице, на което се отдава почит и признание за особен принос
в развитието на целите, идеите и дейността на сдружението. Членството на „почетния член” в
сдружението не е обвързано с плащането на членски вонс.
Чл.11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на Сдружението само със
съгласие на родителите им /настойниците/, съответно родителите им /попечителите/ и при
надзор от страна на съответните органи на Сдружението.
3

VІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14. /1/. Желаещият да стане член на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ подава писмена молба, чрез
лицензиран пощенски оператор или в електронен вид на обявения електронен адрес на
сдружението до Управителя на сдружението, с която заявява, че желае да стане член на "ГУПИ
КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, както и че приема условията за членство в Сдружението, признава и ще
спазва Устава и правилниците на Сдружението, както и декларира, че не съществуват пречки
/забрани/ за членуването му в Сдружението.
/2/. Кандидатите ЮЛ представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от
решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
Чл.15. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство, всеки
клубен член може да направи писмено мотивирано обосновано възражение, адресирано до
Управителя на Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ срещу приемането на кандидата за членство
в Сдружението.
Чл.16. Управителят на сдружението утвърждава образци на молбата и другите документи за
кандидатстване за членството в "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“.
Чл.17. Молбата се разглежда от Управителя на сдружението, който взема решение, относно
приемането на кандидата за член на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“. Управителят на сдружението е
длъжен да съобщи на молителя на посоченият от него електронен адрес срокът за събирането
и начините за плащане на „членски внос”, както и своевременно да го уведомява за Решенията
на управителните органи на Сдружението, касаещи правата, задълженията и членствените
отношения в "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“.
Чл.18. Управителя на сдружението може да публикува в интеренет сайта на сдружението
информация за процедурите, регулиращи приемането, изключването и отпадането на членове
от Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“.
Чл.19. При отказ на молба за членство в "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, Управителят на сдружението е
длъжен да съобщи на молителя на посоченият от него електронен адрес причините за този
отказ в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 30 /тридесет/ дневният срок за възражения.
Чл. 20. Лице, на което е било отказано да бъде прието за член на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ може
да кандидатсва за членство след отпадането на причините за отказа, но не по-рано от една
година от датата на решението за отказ.
Чл. 21. Всеки член на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ има равни права с другите негови членове.
VІІІ. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.22. Всеки член на Сдружението има право:
А/. Да се информира и участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право на
глас.
Б/. Да се информира и участва в мероприятията на Сдружението.
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В/. Да избира и да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след
навършване на пълнолетие ако отговаря на условията и изискванията за това, съдържащи се в
настоящия Устав.
Г/. Да изисква информация за дейността на Сдружението и неговите ръководни органи.
Д/. Да представя писмено пред Управителя на Сдружението жалби и предложения, отнасящи
се до правата му като член и до дейността на Сдружението.
Е/. Да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от Управителя.
Ж/. Да се ползува от придобивките и дейността на Сдружението.
Чл.23. Всеки член на Сдружението е длъжен:
А/. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели.
Б/. да подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.
В/. да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на правилата на неговите
ръководни органи.
Г/. да внася редовно дължимите вноски към Сдружението – „ЧЛЕНСКИ ВНОС” в размер на 15
/петнадесет/ лева или равностойността им в евро, дължим до 31.03 /март/ всяка календарна
година.
Д/. да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го представляват.
Е/. да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет
и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване.
Ж/. да уведомява незабавно Управителя при промяна на предоставения адрес за
кореспонденция, включително и е-mail адрес за получаване на електронни съобщения.
З/. да спазва взетите решения от органите на Сдружението.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.24. Членството в Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ се прекратява:
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителя на сдружението, чрез
лицензиран пощенски оператор или като електронно съобщение на обявените електронни
адреси на сдружението;
- с изключване;
- със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
- отпадане, като член на Сдружението;
Чл.25.
Напускането от Сдружението става с едностранно волеизявление до Управителя за
прекратяване членството.
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Чл.26. Дадено лице се изключва, като член на Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, съответно
името му се заличава от Списъка на членовете му, когато:
- при неплащане на годишният членски внос в определения срок, включително и след
отправяне на писмена покана за плащане и отправяне на предупреждение за изключване,
отправена до забавилия плащането член;
- при нарушаване Устава, Правилниците и неизпълнение на решения на органите на Сдружение
"ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“;
- при констатиране на действия или поведение на член, което е против целите на "ГУПИ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ“ или оронва престижа и доброто име на Сдружението;
- при неспортсментско поведение;
- при констатирани действия на неправомерно ползване на информация, имущество,
отличителни знаци на Сдружението.
Чл.27. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка на членовете на "ГУПИ
КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, се взема от Управителя на Сдружението. Управителят на Сдружението е
длъжен да даде срок на изключвания за обяснения и след това може да вземе решение за
неговото изключване. При вземане на решение за изключване Управителят е длъжен да
съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да
обжалва решението на Управителя, с което се изключва като член на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, в
срок от 1 /един/ месец пред Общото събрание, което обсъжда жалбата на първото си
заседание.
Х. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
ИМУЩЕСТВО
Чл.28. Имуществото на Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ се състои от правото на собственост
и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост
от действащите нормативни актове.
Чл.29. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността,
насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл.30. Сдружението може да сключва сделки с местни и чуждестранни лица с цел придобиване
на средства или права, с оглед осъществяването на поставените цели на "ГУПИ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ“.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.31. Средствата на Сдружението се набират от:
А/. Годишен членски внос от членовете чийто размер и срок за плащане се определя от Общото
събрание. При неплащането на членски внос в срок, членството се запазва само със
заплащането му.

6

Б/. Доброволни вноски и дарения от членовете.
В/. Вноски от реклами в интернет сайта на Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ и реклами на
събития и изяви, организирани от сдружението, както и такива на които членове на
сдружението участват.
Г/. Вноски за участие в обучения, изложби, семинари и други изяви.
Д/. От спомагателна дейност, рекламни и др. Дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
Е/. Сдружението в лицето на Управителя може да получава дарения от физически и
юридически лица и да сключва договори за, реклама и спонсорство, представителство.
Ж/. Възнаграждение за даване на експертни мения, оценки и сертификати от упълномощени
представители на Сдружението.
Чл.32. Средствата на сдружението могат да се използват само за целите и задачите,
предвидени в Устава на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ и нейната издръжка, като изразходването им
става по реда предвиден в този Устав.
Чл.33. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от Управителя на
сдружението.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл.34. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да
вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.
Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Сдружението.
ХI. УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.35. Органите на Сдружението са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ.
Б/. УПРАВИТЕЛ.
А/.ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.36. Общото събрание е върховен орган на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, състои се от всички
членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Обшото събрание лично или
чрез изрично упълномощен представител, като едно лице може да представлява не повече от
трима членове на Общото събрание.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.37. Общото събрание:
1/. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2/. приема други вътрешни актове;
3/, взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4/. избира и освобождава Управителя на Сдружението;
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5/. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на
несъстоятелност;
6/. разглежда жалби срещу решения на Управителя за прекратяване на членство;
7/. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8/. взема решение за участие в други организации;
9/. приема бюджета на Сдружението;
10/. взема решения относно начина, условията, сроковете за плащане и размера на
встъпителната вноска и годишният членски внос;
11/. приема отчета за дейността на Управителя на Сдружението;
12/. отменя решения на Управителя на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава
на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
13/. вземане на решения от общ характер - жалби, молби, декларации, обръщения и др.;
14/. взема и други решения, предвидени в Устава.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.38. /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно — редовно Общо
събрание. Заседанията на Общото събрание се провеждат на територията на Р. България, на
място с „административен адрес”.
/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителя или по писмено
искане на 1/3 от членовете на Сдружението - извънредно Общо събрание.
Чл. 39. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителя след уведомяване на всички
членове на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, чрез електронно съобщение на е-mail отправено един
месец преди определената дата и чрез обява в интернет сайта на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“,
съдържаща Дневния ред на заседанието, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия
инициатива то се свиква.
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителя или
по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“, отпарвено до
Управителя на сдружението, като той е длъжен да свика извънредно заседание на Общото
събрание.
ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл. 40. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат
предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до
датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При
поискване те се представят на всеки член безплатно.
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл. 41. На заседанието на ОС се изготвя „Списък за регистрация” на присъстващите членове или
техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират с
представяне на пълномощно в оригинал и документ за самоличност. Регистрацията се
извършва от лица, упълномощени от Управителя на сдружението, а изготвеният Списъкът се
продписва от лицата, извършили регистрацията, Председателят и Секретаря на ОС.
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Чл. 42. В списъка се включват членовете на сдружението или техни пълномощници, които са
заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след
установяването наличието на кворум.
КВОРУМ
Чл. 43. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече
от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един
час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
ПРАВО НА ГЛАС
Чл. 44. Всички членове ФЛ и ЮЛ имат право на един глас в ОС.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 45. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му
към Сдружението.
3. 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.
МНОЗИНСТВО
Чл. 46. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с
право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
а/. квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения, относно:
- избор на Управител;
- приемане, изменение и допълнение на Устава;
- прекратяване на Сдружението или преобразуването му;
б/. обикновено мнозинство - 1/2 + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън
посочените в б."а".
РЕШЕНИЯ
Чл. 47. /1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били
публикувани в поканата, освен когато всички членове на Сдружението присъстват или са
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
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/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде
отложена или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
ПРОТОКОЛ
Чл. 48. /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието,
и от преброителите на гласовете. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите и
документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/З/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното
записване на решенията в протокола.
Б/. УПРАВИТЕЛ
Чл. 49. /1/. Сдружението се управлява и представлява от Управител.
/2/. Управителят се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновенно
мнозинство от гласовете на присъстващите членове. Управителят може да бъде преизбиран
без ограничение. Управителят може да получава възнаграждение от Сдружението.
/3/. Управител на сдрежението може да бъде физическо лице, което има постоянно
местоживеене в страната.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл. 50. /1/. Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и
да пази тайните на Сдружението и след като престане да заема тази длъжност.
/2/. При болест или отсъствие от страната Управителят може да възложи на друг член на
Сдружението да го замества при изпълнението на определени функции, без право да
представлява Сдружението пред трети лица, както и да се разпорежда с имуществото му.
/3/. Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
/4/. Управителят взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване
изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и
учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над 5 /пет/
години.
/5/. Управителят определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и
носи отговорност за това.
/6/. Управителят подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.
/7/. Управителят подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/8/. Управителят осигурява изпълнението на решенията на ОС.
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/9/. Управителят взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на вноските
за участие в състезания, таксите за издаване на сертификати (удостоверения) за произход и др.
или на имуществените вноски.
Чл. 51. Управителят е длъжен да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна
информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост,
достоверност и своевременност.
Чл. 52. Управителят подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от
компетентността на Общото събрание.
Чл. 53. Управителят утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции,
симпозиуми, изложби, конкурси и други прояви.
Чл. 54. Управителят оперира с паричните средства на Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ въз
основа на утвърдения от ОС годишен бюджет.
Чл. 55. Управителят взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението,
откриване и закриване на „клонове”.
Чл. 56. Управителят взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на
Сдружението.
Чл. 57. Управителят посредничи при спорове между членове на Сдружението.
Чл. 58. Управителят отговаря за печата и документацията на Сдружението, която му е поверена
по силата на Устава.
Чл. 59. Управителят полага печата и издава съответните документи на Сдружение "ГУПИ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ“.
Чл. 60. Управителят приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на
Сдружението.
Чл. 61. Управителят решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото
събрание.
Чл. 62. Управителят води следната документация:
- Протоколи от провеждането на общите събрания;
- Входящ и изходящ дневник;
- Друга оперативна документация.
ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 63. /1/. Управителят носи отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на
Сдружението.
/2/. Управителят може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако
се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
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ХІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ
Чл. 64. Членовете на Сдружението уреждат свързаните с дейността на Сдружението спорове и
разногласия помежду си в дух на разбирателство. В случай, че те не могат да решат спора
помежду си Управителят може да натовари конкретно лице /арбитър/, който да реши спора,
страните се задължават да приемат неговото решение. Споровете между членовете на
Сдружението и органи на Сдружението се разглеждат и решават от Общото събрание.
Чл. 65. /1/. Управителят има право да налага наказания на членовете на Сдружение "ГУПИ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ“, които са нарушили Устава на Сдружението или с поведението си вредят на
неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение;
2. мъмрене;
3. забрана за участие в изложба или конкурс;
4. временно спиране на членски права;
5. изключване на член от сдружението.
/2/. Дисциплинарните мерки по т. 1 до т. 5 имат временен характер и не могат да бъдат за
повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от
заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред Общото събрание на Сдружението, което ги
потвърждава, променя или отменя.
XIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 66. /1/. Сдружението се прекратява:
а/. с решение на Общото събрание;
б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на
добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност;
/2/. В случаите на ал. 1, б. "б" прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава
ликвидатор.
XІV. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 67. /1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуване на Сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва съгласно предвидените от Търговския закон действия по
ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на
кредиторите на Сдружението.
ХV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.68. /1/. Ежегодно до края на месец февруари Управителят съставя за изтеклата календарна
година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.
/2/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и
се разяснява годишният счетоводен отчет.
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/3/. Управителят приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
Чл.69. Сдружението не разпределя печалба.
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 70. /1/ Сдружение "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ има свое лого, което се поставя и на печата на
сдружението.
/2/. Сдружението може да издава членски карти, удостоверяващи членството в него.
Чл. 71. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и действащо законодателство на Република България.
Чл. 72. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на Сдружение "ГУПИ КЛУБ
БЪЛГАРИЯ“.
УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,
ОСЪЩЕСТВЯВАЩО ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ГУПИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“

____________________________________________________
/трите имена на учредителя/

____________________________________________________
/трите имена на учредителя/

____________________________________________________
/трите имена на учредителя/

_________________
/подпис/

_________________
/подпис/

_________________
/подпис/
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