
УСТАВ 
на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

КЛУБ „ОФРОУД ПЛОВДИВ” 
 

Днес, 15.11.2017 г. с гр. Пловдив, ние членовете на Сдружение с 
нестопанска цел „КЛУБ ОФРОУД ПЛОВДИВ”, наричано по-долу СДРУЖЕНИЕ, 
приехме настоящия Устав. 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Наименование 
Чл. 1. (1) „КЛУБ ОФРОУД ПЛОВДИВ”, наричано по-долу 

“СДРУЖЕНИЕТО” е доброволна, независима, неполитическа и самоуправляваща 
се организация с нестопанска цел. 

(2) Пълното наименование на Сдружението е „КЛУБ ОФРОУД ПЛОВДИВ”.   
(3) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО може да се изписва и на английски 

език. 
 
Статут 

 Чл. 2. (1) СДРУЖЕНИЕТО, е доброволна, независима организация с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, по смисъла на 
чл. 2 от Закона юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ”). 

(3) СДРУЖЕНИЕТО е неполитическа организация и е независимо от 
държавни, политически, синдикални и други органи и организации. 
   

Седалище 
 Чл. 3. Седалището и адреса на управление на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. 
Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 146. 
  

Срок 
 Чл. 4. СДРУЖЕНИЕТО се създава за неопределен срок. 

 
Цели, задачи и предмет на дейност. Средства за постигането им 
Чл. 5. Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са:  
1. Създаване на условия за развитие на офроуд спорта във всяка негова 

форма (автомобилен, моторен, колоездене и други);  
2. Популяризиране на офроуд спорта във всяка негова форма (автомобилен, 

моторен, колоездене и други); 
3. Подпомагане на държавните организации в случаи на природни бедствия 

и всякакви извънредни ситуации, както и в дейности по подобряване на 
екологичното равновесие и опазване на околната среда. 

Чл. 6. За осъществяване на своите цели СДРУЖЕНИЕТО ще:  
1. Организира и реализира обществени събития свързани с офроуд спорта 

във всяка негова форма (автомобилен, моторен, колоездене и други); 
2. Организира регионални, национални и международни спортни офроуд 

състезания; 



3. Организира обучения и други прояви за взаимопомощ свързани с офроуд 
спорта във всяка негова форма (автомобилен, моторен, колоездене и други); 

4. Организира офроуд походи; 
5. Представяне на офроуд техника, технологии и оборудване; 
6. Подпомага членовете си във връзка с подготовка и участие в събития 

свързани с офроуд спорта във всяка негова форма (автомобилен, моторен, 
колоездене и други); 

7. Създава постоянни контакти с физически и юридически лица със сходни 
интереси с цел взимопомощ. 

8. Организира обучения за реагиране при случаи на природни бедствия и 
извънредни ситуации. 

9. При възможност подпомага държавните организации в случаи на 
природни бедствия и всякакви извънредни ситуации, както и в дейности по 
подобряване на екологичното равновесие и опазване на околната среда. 

10. Издаване на печатни издания. 
Чл. 7. За постигане на своите целите Сдружението набира средства от: 
1. Встъпителни вноски и редовен членски внос на членовете на 

СДРУЖЕНИЕТО. 
2. Приходи от стопанската дейност на СДРУЖЕНИЕТО. 
3. Приходи от стопанисване и разпореждане с имуществото на 

СДРУЖЕНИЕТО. 
4. Приходи от дейностите на СДРУЖЕНИЕТО, пряко свързани с постигане 

на целите и свързаната с тях реализация на предмета му на дейност. 
5. Лихви и дивиденти по банкови сметки, ценни книжа и дялови участия в 

търговски дружества и други подобни. 
6. Възмездено предоставяне на интелектуална собственост на 

СДРУЖЕНИЕТО и на неговите членове. 
7. Дарения. 
8. Други, позволени от закона източници.  

  
Предмет на дейност 
Чл. 8. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в 

извършване на необходимите действия за постигане на целите на сдружението 
посочени в чл. 5 от настоящия устав, чрез средствата изброени в чл. 6 от същия, 
както и чрез други незабранени от закона средства. 

 
II. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

  
Имущество 
Чл. 9.  Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от: 
1. Парични средства, предоставени от членовете му, държавата, общините, 

физически и юридически лица от страната и чужбина. 
2. Движимо и недвижимо имущество, предоставено от български и 

чуждестранни физически и юридически лица.; 



3. Дялово участие в дружества, акции и ценни книжа, права върху 
интелектуална и индустриална собственост и всякакви други права, които могат да 
бъдат притежание на юридическо лице с нестопанска цел. 

Чл. 10. Дарения: 
1. Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице 

може да направи дарение или друго пожертване в пари, вещи или друго имущество 
безусловно или с условие за използване по определен от него начин, доколкото 
това не противоречи на Целите на СДРУЖЕНИЕТО, закона и морала. 

2. Приемането на дарението се извършва от Управителния съвет на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

3. Всички направени дарения се вписват в специална книга - регистър. 
4. Когато спонсорът или дарителят желае с предоставените средства да бъде 

учредена стипендия, специализиран фонд, награди и други подобни, той може да 
поиска, те да носят неговото име или друго, определено от него наименование, ако 
това не противоречи на целите на СДРУЖЕНИЕТО. 

5. СДРУЖЕНИЕТО може да откаже да приеме дарения, завещания или 
спонсорство, направени с неприемливи за него условия и в противоречие с 
неговите цели, закона и морала. 
  

Стопанска дейност 
Чл. 11. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска 

дейност, при спазване условията на чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и само за постигане на основните му цели. 

(2) Допълнителната стопанска дейност е свързана с предмета на основната 
дейност на СДРУЖЕНИЕТО, а именно: организиране и реализиране на обществени 
събития свързани с офроуд спорта във всяка негова форма (автомобилен, моторен, 
колоездене и други); организиране на регионални, национални и международни 
спортни офроуд състезания; организиране на обучения и други прояви свързани с 
офроуд спорта във всяка негова форма (автомобилен, моторен, колоездене и 
други); организиране офроуд походи; представяне на офроуд техника, технологии 
и оборудване; организиране на обучения за реагиране при случаи на природни 
бедствия и извънредни ситуации; издаване на печатни издания; както и други, 
незабранени от закона дейности, които са свързани с предмета на основаната 
дейност и не противоречат на на целите и основния предмет на дейност на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

(2) Средствата от дейностите по предходната алинея се използват за 
постигането на посочените в този Устав цели, а извършването й става по реда и при 
условията, определени със законите, регламентиращи извършването на 
стопанските дейности. 

(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, 
определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се 
възлага на Председателя на УС. 
  

III. ЧЛЕНСТВО 
 



 Приемане на членове 
Чл. 12. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни 

физически лица, без ограничения по отношение на националност, етническа 
принадлежност, политически и религиозни убеждения, раса и пол. 
 (2) Членството в дружеството е доброволно. 

Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става с писмена молба, 
отправена до Управителния съвет, който се произнася с решение, взето по реда на 
чл. 29, т. 11 от този Устав. 

 
Почетни членове 

 Чл. 14. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да приема почтни членове. 
 (2) За почетен член може да бъде прието физическо или юридическо лице с 
доказани заслуги към СДРУЖЕНИЕТО и/или обществото. 

(3) Почетният член се приема с единодушие от Общото събрание по 
предложение на УС. 

(4) Почетният член няма право на глас в Общото събрание. Почетен член не 
може да бъде избиран за член или председател на УС. 

 
Встъпителна вноска 

 Чл. 15. Членовете и учредителите на СДРУЖЕНИЕТО правят първоначална 
встъпителна вноска в размер на 10 лева едновременно с подаване на молба за 
членство.   
  

Прекратяване на членството 
Чл. 16. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
1. С едностранно заявление до Управителния му съвет. 
2. Със смъртта на физическото лице или поставянето му под запрещение. 
3. С изключване. 
4. С прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО. 
5. При отпадане. 
Чл. 17. (1) Прекратяване на членството при отпадане става, при: 
1. Неплащане на установения членски внос за срок по-дълъг от пет месеца,  
2. Три последователни отсъствия от заседания на Общото събрание без 

уважителна причина и след надлежно уведомяване за заседанието по реда, 
предвиден в Устава и закона. 

3. При системно нарушаване на устава, неизпълнение на решения на 
Общото събрание или Управителния съвет и при невнасяне на дължимите вноски. 

Чл. 18. (1) Членството се прекратява по решение на Общото събрание на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

(2) При отпадане, членството се прекратява по решение на Общото събрание 
на СДРУЖЕНИЕТО, след констатиране на наличието на основанията за отпадане 
от Управителния съвет. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧЛЕНОВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
Права на членовете СДРУЖЕНИЕТО   



 Чл. 19. Всеки пълноправен член на СДРУЖЕНИЕТО има право: 
1. Да участва в работата на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО;  
2. Да гласува по направените предложенията;  
3. Да отправя предложения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО до 

Общото събрание;  
4. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на 

СДРУЖЕНИЕТО;  
5. Да внася за разглеждане в ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО 

предложения по въпроси, засягащи дейността му.  
6. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО;  
7. Да иска обяснение от ръководните органите на СДРУЖЕНИЕТО в случай 

на неизпълнение на приети решения;  
8. Да напусне СДРУЖЕНИЕТО по всяко време като спазва определения за 

напускане ред;  
9. Да се ползва от резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО съгласно с 

разпоредбите на устава и вътрешните правила;  
10. Да получи документ, удостоверяващ членството му в СДРУЖЕНИЕТО;  

  
Задължения на членовете 

 Чл. 20. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:  
1. Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока, 

определени от Общото събрание;  
2. Активно да участва в реализиране целите на СДРУЖЕНИЕТО;  
3. Да спазва настоящия устав и изпълнява решенията на ръководните органи 

на СДРУЖЕНИЕТО;  
4. С постиженията си в спорта и другите дейности да защитава името на 

СДРУЖЕНИЕТО; 
5. Да предоставя информация необходима за изпълнение на цели и задачи 

СДРУЖЕНИЕТО, както и на взетите решения;  
6. Да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на СДРУЖЕНИЕТО;  
7. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на 

СДРУЖЕНИЕТО;  
8. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и 

дейността на СДРУЖЕНИЕТО;  
 
 

V. УПРАВЛЕНИЕ 
 Органи на управление 
 Чл. 21.  (1) СДРУЖЕНИЕТО има следните ръководни органи: 
 1. Общо събрание (ОС);  

2. Управителен съвет (УС); 
3. Председател на Управителния съвет.  

 (2) СДРУЖЕНИЕТО може да създава и други временни и постоянни 
структури съобразно интересите и потребностите на членовете на СДРУЖЕНИЕТО 
и за постигане на целите му. 

Правомощия на Общото събрание 



 Чл. 22. Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои 
от всички негови членове, придобили това качество до 30 дни преди датата на 
провеждането му.  
 Чл. 23. /1/ Общото събрание:  

1. изменя и допълва устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членовете и председателя на управителния съвет; 
4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
5. взема решение за участие в други организации; 
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
8. приема бюджета на сдружението; 
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на 
УС; 

10. приема отчета за дейността на управителния съвет; 
11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат 

на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
сдружението; 

12. взема и други решения, предвидени в устава. 
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други 

органи на сдружението. 
 
 Свикване на Общото събрание 
 Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. 
Редовното Общо събрание се свиква от Управителния съвет  най-късно до 30 май.  
 (2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Управителния 
съвет или по искане на 1/3 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО, придобили това 
качество поне 30 дни преди датата на искането за свикване;  
 (3) Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, начин за 
достъп до подготвените материали, дата, час,  мястото за провеждане на 
заседанието и уведомление по чия инициатива се свиква;  
 (4) Поканата се връчва на всички членове срещу подпис, а също така се 
поставя на мястото за съобщения или друго видно място в сградата, в която се 
намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, поне един месец преди насрочения за 
събранието ден.  
  

Кворум 
 Чл. 25. Общото събрание се счита за законно, ако  е свикано по реда на чл. 
24 и присъстват не по-малко от половината от членовете на СДРУЖЕНИЕТО, 
придобили това качество поне един месец преди датата на събранието. При липса 
на кворум събранието се отлага за 1 час по–късно, при същия дневен ред и се счита 
за законно, колкото и членове да се явят. 
 
 Гласуване 
 Чл. 26. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 



 (2) Гласовете на всички членове са равни.  
 (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото 
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

(4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването 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.  
  

Вземане на решения 
 Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено 
мнозинство. 

(2) Решенията за изменение на устава и за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО 
е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.  
 (3) По въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред, не 
може да се вземат решения.  
  

Управителен съвет 
 Чл. 28. (1) Управителния съвет се състои от седем членове, избрани пряко 
от Общото събрание.   
 (2) Мандатът на всички изборни членове на Управителен съвет е една 
година.  
 (3) Управителния съвет ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО в периода 
между срещите на Общото събрание и изпълнява оперативни и управителни 
функции.  
 (4) До избиране на нов управителен съвет старият продължава да изпълнява 
функциите си, независимо от изтичането на мандата.  
  

Правомощия на Управителния съвет 
 Чл. 29. Управителният съвет:  

1. Представлява сдружението чрез Председателя си, както и определя обема 
на представителната власт на отделни негови членове; 

2. Свиква Общото събрание;  
 3. Подготвя и внася в Общото събрание отчета за дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО,   баланса за изминалия период и проектобюджета;  
 4. Приема правилник за организация, структурата и дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО;  

5. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 
6. Разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване 

изискванията на устава и законите на Р България; 
7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
8. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 

СДРУЖЕНИЕТО; 



9. Определя реда и организира извършването на дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

10. Определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО; 
11. Приема членове на СДРУЖЕНИЕТО; 
12. Създава временни и постоянни помощни органи на СДРУЖЕНИЕТО; 
13. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната 

компетентност на Общото събрание и са му предоставени такива  пълномощия от 
този устав и от закона; 

14. Изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
 
Свикване на Управителния съвет 

 Чл. 30. (1) Управителният съвет заседава не по-малко от един път на четири 
месеца.   
 (2) Управителният съвет се свиква на заседание от неговия Председател с 
писмена покана.  Покана следва да отговаря на чл. 27, ал. 3 и да бъде изпратена 
най-малко три дни преди заседанието, вкл. по електронен път.  
 (3) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват 
повече от половината от членовете му.  

 
Гласуване 

 Чл. 31. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено 
мнозинство от членовете освен в случаите, в които законът изисква единодушие. 
 
 Председател на Управителния съвет 

Чл. 32. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото 
събрание, измежду членовете на УС за срок от една година. 

(2) Председателя на Управителния съвет се избира от Общото събрание с 
обикновено мнозинство от присъстващите.  
 (3) Председателят представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица. 
 
 Правомощия на Председателя  
 Чл. 33. (1) Председателят на СДРУЖЕНИЕТО: 
 1. Организира оперативната дейност на СДРУЖЕНИЕТО, отговаря за 
имуществото и финансите и се отчита  пред УС;  
 2. Свиква и ръководи заседанията на УС и ОС;  
 3. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по изпълнение 
решенията на Общото събрание и УС;  
 4. Организира и съхранява цялостната документация и печата на 
СДРУЖЕНИЕТО; 
 5. Координира връзките на  СДРУЖЕНИЕТО  с други организации и лица; 
 6. За осъществяване целите на СДРУЖЕНИЕТО може да сключва трудови и 
граждански договори. 

7. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на СДРУЖЕНИЕТО му 
бъдат възложени от УС;  



 (2) В изпълнение на правомощията си по предходната алинея, 
Председателят  може да делегира правата си, като упълномощава други членове от 
УС. 
 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
  

Чл. 34. СДРУЖЕНИЕТО  се прекратява: 
 1. По решение на Общото събрание. 
 2. По решение на съда в предвидените от закона случаи. 
 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ 
 

Чл. 35. (1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от 

него лице. 
(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно 

решението на върховния орган в случая по чл. 34, т. 1, той се определя от окръжния 
съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за 
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите 
на Търговския закон.  

Чл. 36. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на 
юридическото лице от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез 
осребряване първо на движимото, а след това - и на недвижимото имущество на 
юридическото лице. 

Чл. 37. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:  
 1. Учредителите 
 2. Лицата, които са били в състава на органите му за управление. 
 3. Ликвидаторите, освен дължимото им възнаграждение. 
 Чл. 38. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на 
кредиторите имущество се решава от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО. Ако 
решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

 
VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
Чл. 39. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се 

води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените 
предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с 
подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват 
в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. 
Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се 
запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или 
извлечения от протоколите. 

(2) Сдружението води книга на членовете сил 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



  
Чл. 40.  СДРУЖЕНИЕТО  има печат с надпис на български и английски 

език и лого:  
 

КЛУБ „ОФРОУД ПЛОВДИВ” 
 

CLUB “OFFROAD PLOVDIV” 
 

Чл. 41. СДРУЖЕНИЕТО издава членски карти, удостоверяващи членството 
в него. 
 Чл. 42. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на 
ЗЮЛНЦ и законодателството на Република България. 
 Чл. 43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда 
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 


