УСТАВ
нa СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „РОТАРИ
КЛУБ ВАРНА - ЕВКСИНОГРАД”
ЧЛЕН 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТТА.
ДЕФИНИЦИИ
Сдружение "Ротари клуб Варна - Евксиноград", наричано по-долу в този
устав "Сдружението" или "Клубът", е юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза, регистрирано по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Сдружението обхваща понятието за "Клуб" на "Ротари Интернешънъл" и е
обвързано от всички правила на устава и правилника на "Ротари Интернешънъл",
които не противоречат на законодателството и обществения ред в Република
България.
"Ротари Интернешънъл" е асоциация на Ротари клубовете по света.
"Ротари" е организация на делови и професионални лидери от цял свят, които са
обединени от своята хуманитарна дейност, поддържат високи етични стандарти
във всички професионални сфери и помагат за създаването на доброжелателство
и мир по света,
ЧЛЕН 2. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС. СРОК.
Наименованието на Сдружението е "Ротари клуб Варна - Евксиноград".
Наименованието може да се изписва и на латиница както следва:
"ROTARY CLUB VARNA - EUXINOGRAD".
Седалището на сдружението е град Варна.
Адресът на управление на сдружението е гр. Варна 9000, ул. „Братя
Шкорпил” № 30 - Хотел “Сплендид”.
Сдружението не се ограничава със срок.
ЧЛЕН 3. ЦЕЛИ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.
(1)






Целите на Сдружението са както следва:
развитие на идеята за служба в полза на хората, като основа за
осъществяването на ценни хуманитарни начинания;
насърчаване създаването на познанства като възможност за служба
на обществото и извършване на полезна дейност;
създаване и налагане на високи етични стандарти в бизнеса и
професиите, признанието за значимостта на всяко занятие, както и
стремежа да се защитава доброто име на професиите;
прилагане на идеала да бъдеш полезен на хората в личния си,
професионален и обществен живот;
1





(2)







международно разбирателство, добра воля и мир посредством
приятелството между бизнесмени и професионалисти от цял свят,
които са обединени от идеала да бъдат полезни;
подпомагане и насърчаване на младите поколения в Ротари.
Средствата за постигане на целите на Сдружението са следните:
насърчаване развитието на личните контакти и обмяна на
информация като възможност за по-активна служба в полза на
обществото;
изграждане на единство между членовете на Ротари клубовете в
Република България и разгласяване и популяризиране на тяхнага
работа;
поддържане на връзка с Ротари Интернешънъл;
организиране и провеждане на хуманитарни начинания,
реализиране на програми и проекти, подпомагащи социалното и
професионално развитие на личността.

ЧЛЕН 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Предмет на дейност на Сдружението е: осъществяване на хуманитарни
вътрешни и международни програми и проекти, подпомагащи социалното и
професионално развитие на личността, социалната интеграция и личностната
реализация.
ЧЛЕН 5. ЧЛЕНСТВО
Членуването в сдружение "Ротари клуб Варна - Евксиноград" е
доброволно. Членовете на Сдружението са физически лица, които приемат
правилата на настоящия устав и непрестанно изпълняват задълженията,
посочени в устава и правилника на Ротари Интернешънъл и спазват правилата на
този устав и законодателството в Република България.
Към момента на учредяване на Сдружението негови членове са
учредителите.
Клубът се състои от физически лица, активни негови членове, които
представляват зрели хора с добър характер и добра лична, професионална и/или
обществена репутация.
Членовете на клуба следва:
 да работят като собственици, съдружници, корпоративни
ръководители или управители на какъвто и да било почтен бизнес или
професия или да заемат важен пост в някоя почтена фирма или професионална
област, в техен клон или агенция и имат ръководни задължения, предполагащи
вземането на решения, или
 да са се пенсионирали от някой от постовете, посочени по-горе,
или
 да са обществени лидери, които показват чрез лично участие в
обществени дейности своята отдаденост на обществено полезна служба и на
целите на Ротари, или
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имат статут на бивши стипендианти на Фондация Ротари;
 да работят или живеят на територията на клуба или в неговата
околност.
Един активен член, който се премества от територията на клуба или
нейната околност, има правото да се прехвърли за член на клуба на новата
територия, на която ще живее или работи, ако клубният борд на директорите на
този клуб му разреши и въпросният активен член продължи да отговаря на
всички условия за членство в клуба.
Клубът следва да има добре балансиран членски състав, в който нито един
бизнес или професия да не преобладават. Клубът не може да избира никого за
активен член от класификация, в която в клуба вече има петима или повече
членове, освен ако общият брой на клубните членове не надхвърля петдесет. В
такьв случай клубът има правото да избере някого за активен член от
класификация, стига по този начин броят на членовете с въпросната
класификация да не надхвърли 10 процента (десет) от всички активни членове в
клуба. Членовете, които са пенсионирани, не следва да се включват в общия
брой на членовете от дадена класификация.
Класификацията на прехвърлящ се или предишен член на клуб не следва
да попречи на избирането му за активно членство, дори ако избирането доведе
до временно надхвърляне на горните ограничения в клуба. Ако някой член
промени своята класификация, клубът може да продължи членството му в
рамките на новата класификация независимо от горните ограничения.
Всеки член на Сдружението има право да участва в дейността на
сдружението и в работата на Общото събрание; да бъде избиран в неговите
органи за управление и в комисиите; да предлага нови членове; да бъде редовно
информиран за дейността на сдружението; да осъществява контрол; да се ползва
от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Нови активни членове се приемат след препоръка от активен член на
клуба, който като поръчител за бъдещия член гарантира, че той отговаря на
изискванията за членство в клуба, и по-нататък се следва процедурата за
приемане, описана в Правилника на Ротари клуба.
Лица, които са се отличили със своята достойна служба и заслуги,
съдействайки за осъществяването на идеалите на ротарианството и лица считани
за приятели на Ротари заради постоянната им подкрепа на ротарианската кауза,
могат да бъдат избирани, с тяхно съгласие, за почетни членове на клуба. Едно
лице може да бъде почетен член на повече от един клуб.
Почетните членове се освобождават от плащането на встъпителен и
редовен членски внос, нямат право на глас и не могат да бъдат избирани на
ръководен пост в този клуб. Такива членове не заемат класификация, могат да
присъстват на всички сбирки и имат право на всички останали привилегии на
този клуб.
Клубът по всяко време може да прекрати едно почетно членство.
Членството на активен член се прекратява :
а) с едностранно писмено волеизявление до сдружението;
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б) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
в) с изключването;
г) с прекратяването на сдружението;
д) при отпадане.
Решението за изключване се взема с мотивирано решение от
Управителния съвет (Борда) на Сдружението при наличие на виновно поведение,
което прави по-нататъшното членство на лицето несъвместимо с Конституцията,
устава и правилника на Ротари. Това може да стане след като Управителния
съвет изслуша становището му по констатираното виновно поведение
(последното може да бъде представено и в писмена форма). Решението за
изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в
едномесечен срок от съобщаването му.
Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в
седмичните сбирки на Сдружението или невнасяне на дължимия членски внос в
сроковете и размера, определени съгласно чл. 9 на настоящия устав. Системното
неучастие в седмичните сбирки се установява от Управителния съвет по
документи (Протоколи от седмичните срещи) и членството може да бъде
прекратено с надлежно решение, което подлежи на обжалване пред Общото
събрание на сдружението в едномесечен срок от съобщаването му. Преди да се
произнесе с решението си, Управителният съвет писмено уведомява лицето за
констатираните отсъствия и му предлага да вземе отношение по тях.
ЧЛЕН 6. ОБЩО СЪБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ)
Органите на Сдружението са Общо събрание (Конференция) и
Управителен съвет (Борд).
Общото събрание на членовете е върховен орган. Редовното Общо
събрание се провежда веднъж годишно. По своя преценка Управителният съвет
(Бордът) може по всяко време да свика извънредно Общо събрание. Такова може
да бъде свикано и по искане на една трета от активните членове на
Сдружението.
Общото събрание се свиква от Управителният съвет (Борда) с писмена
покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на
събранието и по чия инициатива то се свиква, получена от всеки член най-малко
14 (четиринадесет) дни преди датата на събранието.
Поканата се поставя на мястото, където се провеждат редовните седмични
сбирки на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.
Общото събрание (Конференция) се счита законно, ако присъстват повече
от половината от членовете на Клуба (или техни изрично писмено
упълномощени представители). При липса на кворум събранието се отлага с
един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и
може да се проведе, независимо от броя на представените членове.
Всеки член на Клуба има право да участва в Общото събрание, да бъде
избиран и има право на глас. Едно лице може да представлява не повече от
трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
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ЧЛЕН 7. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯТА).
МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА.
(1) Общото събрание (Конференцията):
- изменя и допълва устава;
- приема вътрешни актове;
- избира и освобождава членове на Управителния съвет (Борда);
- избира Председател (Президент) на Сдружението, който е и председател
на Управителният съвет (Борда)
- взема решение за прекратяване на сдружението;
- приема нови членове на Сдружението;
- приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
- приема бюджета;
- взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;
- приема отчет за дейността на Управителния съвет (Борда) и годишен
финансов отчет;
- отменя решенията на другите органи на Сдружението, които
противоречат на закона, международните актове на Ротари Интернешенъл, този
Устав или други вътрешни актове;
- взема решение за участие в други организации;
- взема други решения.
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от гласовете на
делегатите, но за изменение на устава, както и за преобразуване или
прекратяване на Сдружението, е необходимо мнозинство от две трети от
гласовете на присъстващите членове на клуба.
ЧЛЕН 8. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (БОРД). ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.
Сдружението се управлява от Управителен съвет (Борд). Управителния
съвет (Бордът) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
взема решение за разпореждане с имуществото на сдружението; подготвя и
внася в Общото събрание проекта за бюджет, годишния финансов отчет и отчета
за дейността на сдружението; организира извършването на текущата дейност на
сдружението.
Управителният съвет (Бордът) се състои от най-малко седем членове
(президент, вицепрезидент, елект президент, паст президент, секретар,
ковчежник и церемониалмайстор) и най-много от единадесет членове, като
длъжностите извън изброените по-горе се определят от Общото събрание.
Мандатът на членовете на Борда е една ротарианска година, която започва
от първи юли на текущата календарна година и приключва на тридесети юни на
следващата календарна година.
Председателят (Президентът):
 член е на Управителния съвет и председателства Общото събрание
на сдружението, както и заседанията на Управителния съвет (Борда);
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представлява сдружението пред трети лица и при необходимост
упълномощава други членове на Управителният съвет (Борда) с
представителни функции;
 осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и
Управителния съвет (Борда);
 внася в Общото събрание от името на
Управителният съвет
(Борда) отчет за дейността, годишен финансов отчет и
проектобюджет на сдружението;
 взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно
Устава, не спадат в изключителната компетентност на друг орган.
Вицепрезидентът председателства седмичните сбирки на клуба при
отсъствие на президента и подпомага дейността на Председателя, поддържа
връзка с другите клубове.
Секретарят води протоколите за сбирките на клуба, следи за присъствието
на членовете на сбирките, изпраща месечните отчети на "Ротари
интернешънъл" и на Дистрикт-гуверньора и извършва други дейности,
присъщи на дейността му.
Ковчежникът отговаря за имуществените вноски и приходите от
дарителство и спонсорство, изготвя проекто-бюджет, междинни и годишни
финансови отчети и ги внася в Управителния съвет (Борда).
Церемониалмайсторът отговаря за спазването на ротарианските церемонии
при клубните сбирки и при официални събития, за информиране на обществото
за дейността на клуба и изпълнява други задължения, които Председателят
(Президентът) или Управителният съвет (Бордът) му възложат.
Управителният съвет (Бордът) заседава най-малко веднъж на два месеца,
но при необходимост Председателят (Президентът) може да го свиква на
извънредни заседания. Решения могат да бъдат вземани, ако присъстват повече
от половината от членовете на Управителния съвет (Борда), с обикновено
мнозинство от гласовете на присъстващите. Решения могат да бъдат взимани и
неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички
членове на Управителния съвет (Борда). За заседанията се води протоколна
книга, като протоколът се подписва от Президента и от секретаря.
Срещу решенията и констатациите на Управителния съвет (Борда) могат
да бъдат правени жалби или възражения пред Общото събрание. В тези случаи
произнасянето на Общото събрание е окончателно.
Кандидатури за членове на Управителния съвет може да издига
неограничено всеки член на сдружение "Ротари клуб Варна - Евксиноград", като
първоначалният списък от шест имена се предлага от бъдещия (елект) президент.
Предложения се приемат на всяка редовна седмична сбирка на клуба до
третия вторник на месец ноември, когато се оформя окончателният списък на
кандидатурите.
По-следващият (номини) президент се избира в срок до 18 месеца преди
започването на мандата му. Номини президентът става елект президент и член на
Управителния съвет в годината, предхождаща мандата му.
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Гласуването на членовете на Управителния съвет е тайно и се извършва на
редовната седмична сбирка на клуба през четвъртата седмица на м. ноември.
Заявлението за вписването на новия Управителен съвет (Борда) в съда се
подава най-късно до 30 юни, като задължението за това е на стария Управителен
съвет.
При всички случаи в заявлението изрично се отбелязва, че мандатът на
новия Управителен съвет (Борд) започва на 1 юли.
До вписване на новия Управителен съвет в съда старият Управителен
съвет продължава да изпълнява своите функции.
В дейността си сдружение “Ротари клуб Варна - Евксиноград” се
подпомага от постоянни комисии, членовете на които се избират от Общото
събрание по предложение на Управителния съвет. По решение на Управителния
съвет могат да бъдат създавани и подкомисии за конкретни проекти.
ЧЛЕН 9. ИМУЩЕСТВО.
Сдружението набира средства за дейността си от:
 задължителни вноски: членски внос, и
 допълнителни вноски, дарения, спонсорства, завещания и други
подобни.
Паричните средства се разходват с решение на Управителния съвет
(Борда), като документите за това се подписват от ковчежника и се преподписват
от Председателя (Президента).
Разпореждането с недвижимо имущество става само по решение на
Общото събрание.
Размерът на имуществените вноски, допълнителните имуществени вноски
и начина на внасянето им се определят с решение на Общото събрание.
Годишният членски внос и допълнителните вноски се внасят от членовете
на сдружението авансово на две равни вноски - първа вноска - до 30 юни и втора
- до 31 декември.
Почетните членове на Клуба са освободени от задължителни вноски.
Ротарианската година започва на 01 юли на текущата календарна година и
завършва на 30 юни на следващата календарна година.
ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Сдружението може да бъде прекратено:
 по решение на Общото събрание,
 по решение на Ротари Интернешънъл, с което се закрива Дистрикта
или Клуба;
 в други, предвидени от закона случаи.
При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Тя се
извършва от Управителния съвет (Борда) или определено от него лице.
Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо
(1)
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на движимото, а след това на недвижимото имущество,
Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
- учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;
- лицата, били в състава на органите му и служителите му;
- ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
- съпрузите на лицата по т. 1-3;
- роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по
съребрена линия -до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
- юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да
наложат или възпрепятстват вземането на решения,
(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
разпределя съобразно решение на Общото събрание.
ЧЛЕН 11. ДРУГИ ПРАВИЛА
За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите
действащото законодателство в Република България и всички приложими актове
на Ротари Интернешънъл.
ЧЛЕН 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Този Устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на
03.09.2013 г. и замества изцяло досегашния устав.
Настоящият Устав съдържа 8 (осем) страници и се изготви в два
еднообразни екземпляра - по един за съда по регистрация и един за архива на
Сдружението.
Председател (Президент): .............................
/Любомир Господинов/
Секретар: ............................
/Лиляна Савова/
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