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ПРЕАМБЮЛ
Учредителите на сдружение Спортен клуб „Левски ветерани“ в израз на желанието за
съвместно постигане на общи цели – подпомагане, организиране и практикуване на
спортни дейности, като взеха предвид, че гореизброените цели следва да бъдат постигнати
(1) Без формиране и разпределяне на печалба
(2) С изцяло доброволно участие и идеална цел
(3) Без имуществен риск за членовете на сдружението
приеха настоящия
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УСТАВ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут и вид на дейността
чл. 1
Сдружението е спортен клуб - юридическо лице, отделно от членовете
си, учредено съгласно Закон за юридическите лица с нестопанска цел и Закон за
физическото възпитание и спорта.
(2) Сдружението извършва дейност в частна полза, спазвайки законовите норми
и правилата на Устава.
(3) Членовете не отговарят за задължения на сдружението. Членовете могат да
предоставят доброволно парични средства и имущество в полза на
сдружението за своя сметка и на собствен риск.
(4) Сдружението може да членува в други сдружения - спортни клубове,
спортни федерации или национални спортни организации - с решение на
общото събрание.
(5) Сдружението не е ограничено със срок.

Наименование
чл. 2
Наименованието на сдружението е “СПОРТЕН КЛУБ “ЛЕВСКИ
ВЕТЕРАНИ”, което наименование в документите и кореспонденцията на
сдружението може да се изписва съкратено СК „ЛЕВСКИ ВЕТЕРАНИ“ и/или на
латиница по следните начини: „SPORTS CLUB „LEVSKI MASTERS“ и
„LEVSKI MASTERS“ SC съответно.

Седалище и адрес на управление
чл. 3
Сдружението е със седалище в гр. София и адрес на управление р-н
Изгрев, ж.к. Дианабад бл. 31Б, вх. Б, ет. 1, ап. 14.

Цел, средства и предмет на дейност
чл. 4
Основна цел на сдружението е създаването на доброволни начала на
подходящи условия за развитие и популяризиране на физическата култура,
физическото възпитание и спорта с фокус във възрастовите групи над 35
години.
(2) Сдружението съдейства за утвърждаването на спорта като важен фактор за
здравословното, физическото и интелектуално развитие и усъвършенстване
на хората от всички възрасти.
чл. 5
За постигане на целите, за които е учредено, сдружението използва
следните средства:
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а) осъществява сътрудничество с местни и чуждестранни спортисти,
спортни организации и спортни деятели;
б) организира и провежда тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
в) представлява своите членове и защитава интересите им пред държавни и
общински органи, обществени организации, международни организации
и други юридически и физически лица;
г) подпомага участието на своите членове в национални и международни
спортни прояви.
чл. 6

Сдружението има следния предмет на основна дейност:
а) организира и провежда състезания, тренировки, обучения, семинари,
конференции, демонстрации, консултации, както и други дейности,
свързани с развитие и насърчаване на спорта;
б) предоставя информация и услуги, свързани с популяризиране и
насърчаване на физическата активност и спорта;
в) изгражда, управлява, поддържа и ползва спортни обекти и съоръжения

чл. 7
За постигане на целите си, без да разпределя печалба, сдружението може
да извършва законосъобразно допълнителна стопанска дейност свързана с
предмета на основната дейност.

II. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
чл. 8
Членуването в сдружението е доброволно. Почетните членове не дължат
внасяне на членски внос.
(2) В сдружението се води книга на членовете, в която се записват
индивидуализиращите данни на членовете, моментът и основанието за
възникване и прекратяване на членственото правоотношение, плащането на
членския внос.
(3) Приемането на членове става с решение на управителния орган или
упълномощено от него лице по молба на кандидата, която се обявява.
Приемането може да бъде отказано само при основателни възражения,
засягащи най-малко двама от членовете на клуба. Приемането на почетен
член става с решение на общото събрание.
(4) Изключването на член при поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо става с решение на управителния орган. Решението за
изключване може да се обжалва пред общото събрание в 14-дневен срок.
(5) Отпадането при невнасяне на членски внос става автоматично, считано от
датата до която е заплатена последната вноска. При отпадане членството
може да бъде възстановено по общия ред.
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(6) При прекратяване на членството учредителен и членски внос не се
възстановява. Имуществени вноски под формата на непотребими вещи
могат да бъдат възстановени само ако са били предоставени за временно
ползване и като се отчита нормалното им захабяване.

III. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА И ОТЧИТАНЕ
чл. 9

Източници на средства са:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

имуществени вноски на членовете;
субсидии;
средства по програми за финансиране;
стопанската дейност;
дарения, лихви;
трансфер на спортисти;
спонсорство;
други законосъобразни източници.

Ред за определяне на размера и начина на внасяне на
имуществените вноски
чл. 10
Имуществени вноски на членовете, включително членски внос, се
определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си
начина и сроковете за внасянето им.
(2) Размерът на първоначалните имуществени вноски е 50 лв (петдесет лева) за
всеки от учредителите.
(3) Членският внос не включва такси, когато такива се дължат, за вписване на
членовете в нарочни регистри (картотека).
чл. 11

Отчитането в рамките на сдружението става пред общото събрание.

(2) Сдружението подава годишна данъчна декларация и обявява годишните си
финансови отчети в съответствие с изискванията на законодателството.

Ликвидация. Имущество след ликвидация
чл. 12

При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителя или от определено от него лице.
Когато ликвидатор не е определен, той се определя от окръжния съд по
седалището на сдружението.
(3) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото
събрание, което в решението си може да определи възнаграждение за
ликвидатора.
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(4) Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на сдружението, да
покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя
писмено до известните кредитори и се обявява на Интернет и Фейсбук
страниците на сдружението (levski-veterani.com; facebook.com/levskimasters/,
съответно), и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на сдружението.
(5) Ликвидаторът е длъжен да събере вземанията, да превърне останалото
имущество в пари и да удовлетвори кредиторите.
чл. 13
При прекратяване на сдружението, останалото след удовлетворяването
на кредиторите имущество се разпределя с решение на общото събрание, ако
такова е взето до прекратяването.
(2) Ако решение за разпределяне на останалото след удовлетворяването на
кредиторите имущество не е било взето до прекратяването, то се взема от
ликвидатора.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
чл. 14

Върховен орган на сдружението е общото събрание.

Свикване на общото събрание
чл. 15
Общото събрание се свиква от управителя по негова инициатива или по
искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай
управителят в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на
общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по
писмено искане на заинтересуваните 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 обявява на Интернет и Фейсбук страниците на сдружението
(levski-veterani.com; facebook.com/levskimasters/, съответно), и се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум, гласуване и вземане на решения
чл. 16
Общото събрание е законно, ако 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 законно да се проведе, колкото
и членове да се явят.
чл. 17

Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
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а) него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения,
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 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.
чл. 18
Решенията
присъстващите.

на

общото

събрание

се

вземат

с

мнозинство

от

(2) Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 от Закон за юридическите лица с
нестопанска цел се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения.
чл. 19

Управителен орган на сдружението е управителят.

(2) Управителят се назначава от общото събрание и представлява сдружението
самостоятелно. Други лица могат да представляват сдружението
самостоятелно с упълномощаване от председателя в писмена форма или по
решение на общото събрание.
(3) Управителят се избира за срок от три години и може да бъде преизбиран.
(4) За правомощията на общото събрание и управителя се прилагат нормите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(5) Други органи с временно или постоянно действие могат да бъдат създавани
с решение на общото събрание.
(6) Избраните в управителни и/или други органи лица изпълняват задълженията
си безвъзмездно, освен в случаите, когато по решение на общото събрание
се предвижда друго.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл. 20
Управителят предлага правилник за приложение на устава в разумен
срок. Правилникът влиза в сила ако в 14-дневен срок от датата на обявяването
му не постъпят възражения от членове на сдружението. Постъпилите
възражения засягат влизането в сила само на оспорените правила, които се
приемат от общото събрание.
чл. 21
Дейността на сдружението се регламентира от действащото в Република
България право. Компетентен за разрешаване на правни спорове е българският
съд.
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл. 22

Уставът е приет на учредително събрание проведено на 11/02/2017 г.

VII. УЧРЕДИТЕЛИ
1.

Момчил Йорданов Златарев

/ ............................ /

2.

Слав Генчев Стоянов

/ ............................ /

3.

Бойно Генчев Стоянов

/ ............................ /

4.

Наталия Генчева Стоянова

/ ............................ /

5.

Георги Николаев Байданов

/ ............................ /
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