УСТАВ
на
“ПЕЩЕРЕН КЛУБ -ЧЕРНИ ВРЪХ”

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1
(1) Наименованието на сдружението е “Пещерен клуб -Черни връх”, наричан по-нататък за
краткост “ПК-Черни връх” или клуба.
(2) “ПК-Черни връх”е сдружение с нестопанска цел, юридическо лице и се учредява без срок.
(3) “ПК-Черни връх” е наследник и продължител на създадения през 1958 г. и учреден през
май 1960 г. Пещерен клуб към ТД “Черни връх”.
(4) “ПК-Черни връх” е със седалище гр. София и адрес на управление: гр.София 1574, кв.
“Слатина”, бл. 2А, вх. А, ап. 3, тел. 0895 42 08 51 – Весела Бориславова Бубова.
Чл. 2
(1) ”ПК-Черни връх” е доброволно, самоуправляващо се сдружение на любителите и
защитниците на пещерите, осъществяващо дейност в областта на спелеологията, повишаващо
екологичната култура и обучаващо нови кадри.
(2) ”ПК-Черни връх” е независим от политически, религиозни и партийни организации, от
организации на работодателите и на държавната власт.
(3) “ПК-Черни връх” се ръководи единствено от решенията на Общото Събрание (ОС) и
законите на РБългария.
Чл. 3
“ПК-Черни връх” членува доброволно като колективен член в Българска Федерация по
Спелеология и ТД “Черни връх” и в други организации със сходни цели и интереси, като
приема техните устави, заплаща членски внос и работи по осъществяване на програмите им,
паралелно със своите.
Чл. 4
Основни принципи на “ПК-Черни връх”:
1. Доброволност на членуване.
2. Автономност и самоуправление.
3. Изборност на ръководството.
4. Демократичност при вземане на решенията и изпълнението им.
5. Солидарност в действията при защита на общите интереси.
Чл. 5
Цели и задачи на „ПК - Черни връх”:
(1) Основните цели на клуба са изследване и опознаване на пещерите, опознаване и опазване
на природата и укрепване на физическото здраве на хората, да организира и популяризира
пред обществеността прояви и постижения в областта на спелеологията и опазването на
околната среда.
(2) В основата на дейността си клубът поставя образователна, изследователска и спортна
дейност.
(3) Основни задачи, които стоят пред клуба за осъществяване на неговите цели са:
1. координиране дейността на клуба с неправителствени организации в страната и чужбина,
свързани със спелеологията и опазването на природата.
2. да участва в международния обмен на опит в областта на опазването на околната среда и
спелеологията, да взема участие в международни организации и мероприятия със сходна цел,
да организира и провежда курсове за значката “Пещерняк”.
3. да спомага за осигуряването на своите членове достъп до информация и карти за
новооткрити пещери и пропасти.
(4) Преследването на така посочените по-горе цели ще бъде винаги в съответствие с
Конституцията и действащите закони в Република България.

ГЛАВА ВТОРА
ЧЛЕНСТВО
Чл. 6
(1) Членството в сдружението е индивидуално и колективно.
1.
индивидуално членство се осъществява доброволно и свободно, независимо от
местоработата и местоживеенето, като индивидуалните членове приемат и спазват този устав
и плащат членски внос.
2. колективно членство се осъществява на доброволна основа от други формирувания за
самодейно практикуване на занимания в областта на спелеологията и опазването на околната
среда, други специализирани организации в рамките на БТС, БФСп, обществени организации,
сдружения на граждани, стопански структури и др., които са юридически лица, приемащи
устава на “ПК -Черни връх” и плащащи членски внос.
(2) Приемането и напускането на сдружението се извършва с писмено заявление до
Ръководството на сдружението и се утвърждава с решение на ОС.
Чл. 7
(1) Членове на “ПК-Черни връх” могат да бъдат всички лица, навършили 18 години,
завършили курса “Млад пещерняк” или “Пещерняк” и са одобрени в обсъждане на годишноотчетно събрание на “ПК-Черни връх”.
(2) Членовете на “ПК-Черни връх” могат да членуват и в друг пещерен клуб и да участват в
прояви и на други клубове.
(3) В клубните прояви на “ПК-Черни връх” могат да участват и нечленове на клуба при
строго спазване на мерките за безопасност.
(4) Незавършилите курс за подготовка в “ПК-Черни връх” могат да се приемат за членове след
полагане на практически изпит, като при завършване на курса за подготовка и пробен срок,
определен на ОС. На първото ОС се обсъжда кандидатурата им.
(5) Членството се удостоверява с членска карта.
(6) Членството запазват работещите извън страната и отсъстващите по майчинство и/или
болест (без да плащат членски внос).
Чл. 8
(1) Приемането на курсисти става след разговор на кандидата с членовете на ръководството и
запознаването им с настоящия устав и вътрешните разпоредби.
(2) За записване в курса са необходими:
1. медицинско свидетелство;
2. талон с определена кръвна група;
3. бележка (по образец) от родителите (важи за кандидати на възраст под 18 г.);
4. заплащане на таксата за курса, която включва и застраховка “Злополука”
(3) Времето на курса не се счита за пробен срок на курсиста, но се взема под внимание при
кандидатстването за член на клуба.
Чл. 9
(1) Не могат да бъдат членове на “ПК-Черни връх” лица, които:
- употребяват наркотични и други упойващи вещества;
- злоупотребяващи и губещи контрол при употреба на алкохол;
- имащи конфликтни точки с членове на клуба.
(2) Допустимо членство (без право на проникване в пещери и пропасти):
- лица, които имат фобии от тесни пространства, тъмнина, височина и др.; със слабо зрение,
слаб слух, проблеми с равновесието; страдащи от епилепсия, невротични сривове,
неконтролируеми тикове, психичноболни и др., които по независещи от тях причини могат да
застрашат живота или да навредят на себе си или на другите.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 10
(1) Всеки член на клуба има право:
1. да участва в ОС, с право на глас;
2. да прави предложения за дейността на клуба;
3. да получава информация за дейността на клуба и за изпълнението на набелязаните цели,
задачи и програми;
4. да ползва равноправно материалната база на клуба при провеждане на прояви;
5. да бъде избиран и да избира УС;
6. да участва във всички дейности на клуба.

(2) Всеки член на клуба е длъжен:
1. да спазва настоящия устав и взетите решения от УС;
2. да заплаща редовно членски внос;
3. да зачита правата на личността на другите членове и да съблюдава коректни и приятелски
взаимоотношения;
4.
да популяризира и пропагандира чрез дейността си постиженията на клуба и
спелеологията;
5. да полага грижи на добър стопанин за опазване на материалната база, пещерите и
природата;
6. да участва активно в мероприятията и дейността на клуба;
7. да уведомява ръководството на клуба за самостоятелни прояви (уточняване на мястото и
контролно време за прибиране).
Чл. 11
(1) Член на клуба, който системно нарушава устава на клуба, уронва престижа му, както и
престижа на др. членове и на спелеологията, след писмено предупреждение може да бъде
изключен от състава на клуба на OC с обикновено мнозинство (в присъствието на
предложения за изключване).
(2) Член на клуба, който не плаща членския внос в продължение на 1 година по неуважителни
причини, се счита за отказал се от членството си в клуба и УС с протокол може да прекрати
членството му.
(3) Изключените по ал. 1 и ал. 2 могат да кандидатстват повторно за приемане в клуба след 1
година.
(4) Поправителен изпит за курса „Пещерняк” се провежда. Неиздържалите изпита могат да се
запишат на следващия провеждан курс.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 12
Органи на управление на “ПК-Черни връх” са:
1. Общо Събрание (ОС) на сдружението.
2. Управителен Съвет (УС).
3. Председател на Управителния Съвет.
Чл. 13
(1) Висш ръководен орган на “ПК-Черни връх” е Общото Събрание (OC), в което участват
всички членове - индивидуални и колективни. Колективните членове участват чрез
упълномощен свой представител.
1. ОС се свиква от УС или по искане на поне 1/3 от членовете на сдружението и се провежда
по предварително обявен дневен ред, посочен в поканата до членовете на клуба за свикване
на ОС. Поканата се поставя на видно място в помещението на клуба и се изпраща по
електронните пощи на всички членове. Ако УС не свика ОС в двуседмичен срок, то се свиква
от Районния съдия.
2. ОС е редовно, ако присъстват поне 1/2 от членовете. Ако не са се явили необходимият брой
членове, събранието се отлага с 1 час, като се счита за законно колкото и да са присъстващите.
3. в ОС всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с пълномощно, както и
когато с лицето има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
4. решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
5. за прекратяване на сдружението, за сливане с друго, промяна или допълнения на устава е
необходимо квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
6. датата на свикване на ОС и дневният ред се определя от УС, но не по-малко от 10 дни
преди провеждането му.
7. приемането на нови членове става в началото на провеждането на ОС, винаги като точка №
1 от дневния ред, като за приемане и изключване на членове е необходимо мнозинство от 2/3
от присъстващите.
8. Освен с решение на ОС сдружението може да бъде прекратено и съгласно чл. 13 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Компетентност на ОС:
1. приема устава на клуба;
2. приема и освобождава членове на сдружението;
3. обсъжда и утвърждава отчетни доклади на УС, програмата за обучение, промени и

допълнения на устава, промени в статута и структурата, приема план за работа на клуба през
текущата година;
4. определя размера на членския внос;
5. избира и отзовава УС;
6. обсъжда мерки и взема решения за изпълнението им във връзка с пълноценното
стопанисване и използване на имуществото;
7. решава възникнали спорове;
8. взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на сдружението;
9. провежда годишно-отчетно събрание всяка година за предходната година;
10. избира делегати за: Дружествената Конференция, Общото Събрание на БФСп и
представляването на клуба в други организации, на които е колективен член, изискващи
представител на клуба.
Чл. 14
(1) УС се избира за срок от 3 години и се състои най-малко от три лица - членове на
сдружението.
1. изборът на нов УС става с явно гласуване и с мнозинство на гласовете;
2. до изборите на нов УС старият продължава да работи.
(2) Компетентност на УС.
1. свиква ОС;
2. управлява работата на сдружението и го представлява съгласно устава;
3. разработва планове, програми и др. Регламентира дейността на клуба, документи,
финансов план или бюджет на клуба;
4. управлява приходите и разходите и приема отчетите за проявите на клубните членове;
5. определя реда и начина за ползване на материалната база;
6. организира изпълнението на решенията на ОС;
7. обсъжда и предлага на ОС определяне на членски внос ежегодно, както и насоките за
развитие на дейността на сдружението;
8. определя таксата за курсовете;
9. взема решения, за които не е необходимо решение на ОС;
10. броят на членовете на УС и срокът на мандата могат да бъдат променяни и се определят
от ОС в съгласие със законовите разпоредби на Р България.
Чл. 15
Компетентност на Председателя на УС.
1. Председателят на УС и на Сдружението се избира и освобождава от ОС измежду
членовете на УС, който е получил най-много гласове при избирането му в състава на УС.
Избира се с явно гласуване за срока на действие на УС.
2. Председателят на УС и на сдружението решава всички текущи въпроси, за които не е
необходимо решение на УС.
3. Представлява клуба на ОС на БФСп.
4. За дейността си Председателят се отчита на отчетно събрание всяка година.
5. Представлява сдружението и действа от негово име и за негова сметка пред всички
физически и юридически лица, съдебни, административни и застрахователни органи.
6. Свиква и ръководи сбирките на ОС.
7. Може да възложи някои от своите функции на други членове на клуба, както и да ги
упълномощи да го заместват при нужда.

ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 16
(1) ”ПК-Черни връх” разполага с имущество, закупено със собствени средства, дарено, взето
под наем или в заем като използва и личен инвентар на своите членове.
(2) Имуществото и паричните средства се формират въз основа на приходи от:
1. членски внос;
2. субсидии и дарения;
3. помощи;
4. други източници.
(3) ”ПК-Черни връх” и членуващите в него имат право да осъществяват рекламна, спонсорска
и други правоотношения с трети лица във връзка с изпълнение на целите и задачите на
сдружението, съобразно законовите разпоредби в страната.
(4) Имуществото на “ПК-Черни връх” се управлява от УС, съгласно законите в страната и
този устав.
(5) Всички членове на “ПК-Черни връх” носят лична отговорност при използване на клубното

имущество, като при увреждане, в следствие на неправилно боравене, лошо съхранение и
загубване или допускане да бъде откраднато или друг субективен фактор, виновният
възстановява щетите.
Чл. 17
(1) Размерът на членския внос се определя от ОС на годишно-отчетното събрание.
(2) Събраният членски внос остава изцяло в сдружението като се използва за:
1. закупуване на екипировка;
2. закупуване на консумативи;
3. заплащане на път и спане при провеждане на клубни прояви;
4. организиране на експедиции в страната и чужбина.
Чл. 18
За участието в курс: ”Техническо усъвършенстване”, „Картиране”, “Инструктор” и/или
“Спасител” “ТД-Черни връх” и/или „Пещерен клуб – Черни връх”, при финансова
възможност поемат пълната или част от таксата за курса, която се определя от БФСп.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19
(1) ”ПК-Черни връх” има своя банкова сметка, печат, бланка, емблема и значка; почетни
звания и специализирани свои ритуали.
(2) ”ПК-Черни връх” има свой химн и знак, утвърдени от ОС.
(3) Използването на символите от трети лица е възможно само на договорни начала.
(4) Изключителните права по символиките принадлежат само на “ПК-Черни връх” и на
неговите членове.
Чл. 20
Всички неуредени въпроси в този устав се решават от ОС с мнозинство от присъстващите и в
съгласие със законите и нормативните актове на Република България.
Чл. 21
Този устав е приет на учредително събрание на сдружение “ПК-Черни връх”, състояло се на
14.01.1999 г. и влиза в сила от тази дата. Уставът е променен и допълнен на ОС, проведено на
09.03.2014 г.
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