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ГЛАВА III  

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.  
Чл.16. Членуването в Сдружението е доброволно, без 

ограничения по отношение на националност, етническа 

принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.  

Чл.17. Членовете на Сдружението биват редовни и почетни.  

Чл.18. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно 

физическо или юридическо лице, което приема изцяло идеите, 

целите и устава и е прието за член по установения ред. 

Почетен член на Сдружението може да бъде физическо или 

Юридическо лице член на Сдружението от страната или 

чужбина, което има особени заслуги към Сдружението или за 

развитието на ветроходния спорт. Почетният член не плаща 

членски внос.  

Чл.19. Кандидатът за член подава молба по образец до 

Управителния съвет. Новите членове се приемат от 

Управителния съвет и потвърждават от Общото събрание с 

явно гласуване и обикновено мнозинство. От момента на 

решението на Управителния съвет кандидатът за член 

придобива правата и задълженията на редовен член на 

Сдружението.  

Чл. 20. Права на членовете:  

(1) Членовете могат да избират и да бъдат избирани в 

ръководните органи на Сдружението, а юридическите лица 

чрез техните представляващи;  

(2) Да ползват имуществото на клуба; 
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

Чл.22. Членството се прекратява:  

(1) С подаване на молба до Управителния съвет с едномесечно 

предизвестие. До изтичане на този срок напускащия изпълнява 

всички свои задължения към Сдружението;  

(2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение;  

(3) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява 
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(2) със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

(1)  при трайна фактическа невъзможност да изпълнява 
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задълженията си;  

(4) с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;  

(5) при отпадане;  

(6) с изключването;  

(7) при системно неучастие в дейността на сдружението;  

(8) при не плащане на членски внос повече от шест месеца.  

При хипотезите на чл.22, ал.7 и/или чл.22, ал.8 прекратяването 

на членството, не може да бъде възстановено по-рано от 3 

години от датата на прекратяването.  

Чл.23. Член може да бъде изключен с решение на 

Управителния съвет, при неспазване на законите на България, 

на Устава и на вътрешните правила на Сдружението, при 

незачитане на ветроходната етика и морал или за системни 

нарушения на задълженията, което се констатира по 

съответния ред.  

Предложение за изключване може да прави всеки член на 

Управителния съвет.  

Изключването става с решение на Управителния съвет, прието 

с мнозинство от 2/3. Решението на Управителния съвет може 

да се обжалва пред Общото събрание в едно месечен срок от 

узнаването му. Общото събрание взема решение с обикновено 

мнозинство. 

Чл.24. (1)При прекратяване на членството, бившите членове 

нямат право да искат обратно платения си членски внос, 

доброволно направени вноски или част от имуществото на 

Сдружението.  

(2) При ликвидация имущество не може да се прехвърля по 

какъвто и да е начин на:  

1. учредителите и настоящите и бившите членове;  

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;  

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;  

4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;  

5. 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;  

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители 

или могат да наложат или възпрепятстват вземането на 

решения. 
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ГЛАВА IV 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

Чл.25. Ръководни органи на Сдружението са Общото 

събрание, Управителният съвет и Контролният съвет. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

……………. 

Чл.33. Никой член няма право да гласува при решаване на 

въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а, роднините му 

по права линия, по съребрена линия, по сватовство – до втора 

степен, както и до Юридически лица в които той е управител 

или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 
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Чл.43.Управителният съвет:  
(13) Взема решения за членуване на Сдружението в други 

юридически лица и за учредяване на юридически лица при 

спазване изискванията на настоящия Устав; 
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спазване изискванията на настоящия Устав; 
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