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У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИНастоящият Устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ СНЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ, организацията на неговата дейност, права,задължения и отговорността на членовете и органите на управление.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ е юридическо лице с нестопанска цел заизвършване на общественополезна дейност, което обединява усилията на всички заинтересованилица за постигане на неговите цели.
2. Сдружението осъществява дейността си съгласно разпоредбите на Закона заюридическите лица с нестопанска цел, в съответствие с настоящия устав и решенията на органитему на управление и законите в Република България.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС. СРОК. ВИД.
3. Наименованието на сдружението е: СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ.
4. Седалището и адреса на сдружението са: гр. София, Столична община, р-н Оборище, ул.Искър 55.
5. Наименованието, седалището, адресът, данни за неговата регистрация, включителноБУЛСТАТ номер задължително се вписват във всяко писмено изявление от името на съдружието.
6. СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ е учредено за неопределено време и сесамоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ІІІ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
7. Целите на Сдружение СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ са:Да съдействува за реализация на социалните функции на спорта за физическатадееспособност и нравствено възпитание на децата, младежта и трудещите се на Р. България;Да съдействува за утвърждаването и развитието на спортните дисциплини “спортнастрелба с лък” и “ловна стрелба с лък за спортни цели” сред всички възрастови групи и чрезспорта да дава възможност за изява на личността;Да работи за увеличаване на занимаващите се със спортните дисциплини “спортнастрелба с лък” и “ловна стрелба с лък за спортни цели” и за създаване на условия за постигане нависоки спортни резултати на национално и международното равнище;Да задълбочава подготовката и обучението на своите членове с цел постигане на високоспортно майсторство и масовост;Да работи за популяризиране и масовизиране на “спортната стрелба с лък” и “ловнатастрелба с лък за спортни цели” и за издигане на спортното майсторство;Да постави своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава ивсестранно разгръща творческата дейност и инициатива на спортистите, деятелите и любителите,които обединява.
8. За постигане на така определените цели сдружението използва следните средства иосъществява следните дейности :- Подготовка на състезатели, респективно сформиране на представителни отбори заучастие в състезания по “спортната стрелба с лък” и “ловната стрелба с лък за спортни цели”;- Организиране на първенства, турнири и други мероприятия на регионално, националнои международно ниво;- Организиране и осъществяване на спортно - тренировъчна и спортно -състезателнадейност;- образователна дейност за повишаване на квалификацията на своите членове съгласно сизискванията на Националната федерация и международните организации;- Разработване на методически указания и програми, изготвяне на спортни календари инагледни рекламни материали;- Дейност по координиране спазването на нормативните разпоредби за медицинскообслужване на спортистите;- Дейност по подобряване на квалификацията на спортно -педагогическите кадри испортните съдии;
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- Дейност по регистриране и прекратяване на състезателни права и извършване натрансфери;- Изграждане и стопанисване на спортни обекти, бази и съоръжения;- Осъществяване на сътрудничество и обща дейност с други сдружения, спортниформирования и търговски дружества за постигане на общи цели, осъществяване на връзки иобмяна на опит в областта на спортните дисциплини “спортна стрелба с лък” и “ловна стрелба слък за спортни цели”;- Представителство на членовете на сдружението при връзките с други сродни клубове иорганизации в страната и чужбина, както и да осъществява представителство при връзки иконтакти с трети физически или юридически лица, със средствата за масова информация и други.- Разработва и спонсорира научно-изследователски и образователни програми.- Създаване , издаване и разпространение на материали, помагала, литература и другииздания с цел популяризиране идеите на сдружението.- Популяризиране целите на сдружението чрез информация в медиите и по друг подходящначин.
9. За постигате целите си СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ може да извършвадопълнителна стопанска дейност, а именно: обучение по “спортна стрелба с лък” и “ловна стрелбас лък за спортни цели”, консултантски услуги , рекламна и издателска дейност , както и другистопански дейности свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона .
10. Приходите от извършваната допълнителна стопанска дейност се използуватединствено и само за постигане на определените тук цели на Сдружението.
11. Сдружението по решение на Общото събрание може да открива свои клонове и в другинаселени места извън седалището си.

ІV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

12. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, прававърху интелектуална собственост и други.
13. Сдружението има собствен печат, собствена финансова и счетоводна дейност, банковасметка в лева и валута и формира имуществото си от :-доброволни парични или имуществени вноски на членовете, ако Общото събраниеприеме решение за събиране на такива вноски.;-дарения, завещания, целеви финансирания от страна на български и чуждестраннифизически и юридически лица;- средства по програми и проекти към Министерството на физическото възпитание испорта - предоставени средства от международни спортни организации.- предоставени средства от държавни органи, общини, юридически и физически лица.- приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение.- приходи от предоставени спортни услуги на граждани.- управление на собствено имущество.-спонсорства;-права и задължения по осъществяваната от сдружението стопанска дейност;-инвестиране на временни свободни средства на сдружението;-други приходи и постъпления, осъществени по установения законов ред.
14. Имуществото на сдружението се влага в банкови депозити или по друг подходящначин, гарантиращ достатъчен доход за запазването и увеличаването му, като се държи сметка зафинансирането на идеалните цели и административните разходи на сдружението.
15. Средствата на сдружението се разпределят от Управителния съвет и се разходват запостигане целите и задачите му.Сдружението не разпределя печалба.
16. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществявадейността си, насочена за постигане на целите и съобразно чл.41 от Закона за юридическите лицас нестопанска цел.
17. Разпорежданията с недвижимо имущество и права върху интелектуалната собственостсе извършват с решение на Общото събрание.
18. Имуществото не се връща на напуснали или изключени членове на сдружението, катотакива членове нямат право на вземания към сдружението.
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19. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по реда начл.44 ЗЮЛНЦ.
20. Имуществото на сдружението ще се използва изключително за постигане целите изадачите на сдружението.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
21. Членуването в сдружението е доброволно.
22. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделяцелите на сдружението и приема безусловно клаузите на настоящия Устав и на другите вътрешниактове на сдружението.
23. Нови членове се приемат от Управителния Съвет по тяхна писмена молба, в коятоизрично заявяват, че споделят целите на сдружението и са съгласни с Устава му.
24. Членовете на сдружението имат право:- да участвуват в дейността и управлението на сдружението;- да бъдат информирани за дейността на сдружението и да имат достъп до цялатадокументация на същото, след подаване на писмена молба до Управителния Съвет;- да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му по реда,предвиден в закона, Устава и решенията на Общото събрание;- да бъдат представлявани при упражняване на членските им права;- да избират и бъдат избирани в управителните органи на сдружението;- да изразяват свободно мнението си по всички въпроси във връзка с дейността насдружението;
25. Членовете на сдружението са длъжни:- да правят имуществени или парични вноски, ако това е предвидено в Устава или порешение на Общото събрание на сдружението;- да участват активно в дейността на сдружението и допринасят лично за осъществяванена целите му;- да спазват разпоредбите на настоящия Устав и изпълняват решенията на органите науправление на сдружението.
26. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими ине преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
27. Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на същото. Зазадълженията на сдружението членът отговаря до размера на направените имуществени вноски.
28. Членството в сдружението се прекратява :- с едностранно писмено волеизявление до Управителния Съвет;- със смъртта или поставянето под пълно запрещение;- с изключване по решение на Общото събрание, когато изключваният извършва действия,противоречащи на целите на сдружението и Устава му или има поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо;- при отпадане поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастиев дейността на сдружението.

VІ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
29. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
30. Общото събрание:
а/ изменя и допълва Устава;
б/ приема други вътрешни актове;
в/ избира и освобождава членове на Управителния съвет и Председателя на Управителниясъвет;
д/ взема решения за откриване и закриване на клонове;
е/ взема решения за участие в други организации;
ж/ взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
з/ приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
и/ приема бюджета на сдружението;
й/взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или наимуществените вноски;
к/ приема отчета за дейността на Управителния съвет;
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л/ отменя решения на Управителния съвет или други органи на сдружението, коитопротиворечат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността насдружението;
31. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи насдружението.
32. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхнатазаконосъобразност и съответствие с Устава пред съда по регистрация на сдружението поинициатива на всеки член на сдружението или негов орган, или на Прокурора в едномесечен срокот узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
33. Общото събрание се свиква от УС или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.Поканата се публикува в официалния сайт на сдружението, поставя се на мястото за обявление всградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща по електронна поща довсички членове, най-малко 7 /седем/ дни преди насрочения ден. Поканата съдържа дата, час,място, дневен ред и по чия инициатива то се свиква. Общото събрание е законно, акоприсъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието сеотлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе,колкото и членове да се явят.
34. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
35. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание възоснова на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
36. Решенията на Общото събрание по т. 30, б ”а” и “ж” от Устава се приемат с мнозинстводве трети от присъствуващите, а всички останали - с обикновено мнозинство /50 % плюс 1 глас/от присъствуващите. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не можеда се вземат решения.
37. Управителен орган на сдружението е Управителния съвет.
38. Управителният съвет се състои от 3 /три/ или 5 /пет/ лица - членове на сдружението:Председател, Зам. председател и членове. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от4 /четири/ години.
39. Председателят и Зам. Председателят на Управителния съвет се избират от Общотосъбрание. Те представляват сдружението заедно и поотделно.
40. Управителният съвет :
а/ управлява сдружението;
б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
в/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава изакона;
г/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
д/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включителнои тази в обща полза, и носи отговорност за това;
е/ определя адреса на сдружението;
ж/ приема нови членове на сдружението, освобождава и изключва членове и вземарешение за отпадане на членове;
з/ взема решения по всички въпроси, които по закон или Устава не спадат в правата надруг орган;
и/ изпълнява задълженията, предвидени в устава.
41. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя по неговаинициатива веднъж на три месеца, както и по писмено искане на една трета от членовете му, катосе провеждат и се вземат решения по реда на чл.32 ЗЮЛНЦ.a/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повечеот половината от неговите членове.б/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,гарантираща и установяваща самоличността му в обсъждането и вземането на решение.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си,увреждащи интересите и имуществото на сдружението.
43. Председателят на Управителния съвет:- представлява сдружението;- организира цялостната дейност по изпълнение решенията на Общото събрание иръководи заседанията на Управителния съвет;- дава и приема оценка за изпълнението на задачите и бюджета на сдружението;
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-при отсъствие го замества Зам. Председателят на УС.
44. Сдружението е длъжно да води книги за протоколите на заседанията на колективнитеси органи. Ръководещият заседанието на Общото събрание или на Управителния съвет и лицето,изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
45. В законоустановените срокове всяка година Управителния Съвет съставя счетоводенотчет.
46. В законоустановените срокове всяка година сдружението изготвя доклад за дейносттаси, който съдържа данни относно: осъществените дейности, изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организация и постигнатите резултати, размера набезвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства,финансовия резултат.
47. Докладът за дейността на сдружението е публичен и е на разположение на членовете вседалището и адреса на управление.
48. В законоустановените срокове всяка година Управителния съвет заявява за вписване вцентралния регистър в Министерство на правосъдието и представя заверен годишен отчет,доклада по т. 46 и другите, предвидени в чл. 46 ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ.
49. Сдружението не може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска целза осъществяване на дейност в частна полза.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.
50. Сдружението се прекратява :-по решение на Общото събрание;-с решение на Окръжния съд по седалище на сдружението, когато:
а/ не е учредено по законовия ред;
б/извършва дейност,която противоречи на закона или е противна на обществения редили добрите нрави;
в/ е обявено в несъстоятелност.
51. Ликвидацията на сдружението се извършва по реда на чл.43-44 от Закона заюридическите лица с нестопанска цел.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.Този Устав е приет на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРТЕНКЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ - гр. София, проведено на 25.04.2013 г.За неуредените тук въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговитеразпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона се заместват по право отповелителните му правила.Настоящият Устав се състави в два идентични екземпляра- един за Софийския градски съди един за Сдружението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


