У С Т А В
на Туристическо Дружество “Трапезица-1902”
град Велико Търново,ул.”Стефан Стамболов” № 79.
/Сдружение с нестопанска цел/
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
-------------------------------------Член 1: Име, седалище, адрес на управление, предмет на дейност.
Алинея 1. Сдружението е с наименование: ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
“ТРАПЕЗИЦА-1902”, съкратено ТД"Трапезица1902", което при необходимост се изписва
и на латиница.
Алинея 2. Седалището и адреса на управление на сдружението е :
5000 град Велико Търново, ул. ”Стефан Стамболов” № 79.
Алинея 3. Предметът на дейност на Сдружението е всеобхватното подпомагане
и стимулиране практикуването и развитието на туризма, планинарството и
туристическите спортове, в различните им разновидности, пешеходен, воден, коло,
ски, алпинизъм, спортно катерене, ориентиране, спелеология, художествена
самодейност и други дейности незабранени от закона.
Алинея 4. Сдружението ще извършва допълнителната стопанска дейност както
следва:
Специализиран туризъм и туристическите спортове, туроператорска и
туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и
търговия на спортни стоки и услуги, обучение и квалификация на кадри, издателска,
рекламна и импресарска дейност, грижи и услуги за деца с увреждания, за стари хора,
сираци и други социални групи в неравностойно положение, строителство,
водоснабдяване и залесяване, събиране, преработване и търговия с диворастящи
плодове, билки, гъби и др., проекти, отдаване под наем и всички други дейности
непосредствено свързана с предмета на основната му дейност и необходима за
постигане на определените от Устава цели. Извършването на стопанска дейност се
подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид
стопанска дейност.
Алинея 5. Сдружението се създава за неопределен срок от време.
Член 2: Цели на Сдружението
Алинея 1.
Основната цел на Сдружението е да подпомага развитието на гражданското
общество в Република България, в областта на социалния туризъм, като създава
условия, предлага възможности и услуги за:
1.Упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето,
жизнеспособността, работоспособността, развитие на познанието, възпитанието и
емоционалното обогатяване на личността.
2.Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм и
планинарство, пешеходен , воден коло и ски туризъм, както и други туристически
дейности.
3.Стимулиране на ориентирането, алпинизма, катеренето, спелеологията и
новостите в спортно-туристическата област.
Основните задачи, които Сдружението си поставя в осъществяване на дейността
си за постигане целите са:
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1.Адаптиране на социалния туризъм към условията на социално пазарно
стопанство и икономическото състояние в страната, като се запазват неговите
социални функции.
2.Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в
практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред
природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортнотуристически изяви.
3.Популяризиране и организиране на различни форми на туризъм и създаване
на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот.
4. Създаване на младежки пространства – младежки /юношески/ туристически
клубове за популяризиране на туристическите традиции в България чрез местни
информационни центрове за проучване и анализ на потребностите и идеите на
младите хора за развитие на туристическото движение в България като алтернатива за
негативните явления сред младите хора.
5.Подобряване на условията на обитаване в туристически хижи и заслони,
домове, спални, къмпинги, спортно-туристически бази, съоръжения, маршрути и
пътеки, благоустроени пещери.
6.Формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на
природата.
7.Повишаване на квалификацията на планинските водачи, инструктурите и
треньорите.
8.Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научноизследователска и краеведческа дейност и художествена самодейност.
9.Сътрудничество с общините, органите на местно самоуправление и местна
власт, насочено към подобряване на съществуващата база и развитие на дейността
сред децата, учениците и младите хора, за опазване на околната среда.
10.Подпомагане на български и чуждестранни инвеститори за подобряване и порационално използване на туристическата и спортно-туристическата база и
съоръжения, предлагане на туристически услуги, създаване на малки фирми и
увеличаване на заетостта.
11.Въвеждане на състезателното начало, работа с проекти, участие –
самостоятелно и с партньори – в български и международни програми и инициативи,
свързани с туризма.
12.Популяризиране на законодателството и опита на Европейския съюз и
страните от Съвета на Европа в областта на социалния туризъм, базата и услугите,
свързани с него.
13.Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за
усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.
Алинея 2. По смисъла на Чл.2. ал.1. от ЗЮЛНЦ, Сдружението
ТД"Трапезица1902" се определя като организация, която ще работи в общественополезна дейност.
Член 3: Средства за осъществяване на целта
В осъществяване на целите Сдружението използва следните средства:
1.Методическо и организационно подпомагане на клубовете и техните органи .
2.Ремонт, строителство, благоустройство, обзавеждане и стопанисване на хижи,
заслони, домове, спални, къмпинги, радио-телефонна мрежа, спортно-туристическа
база, съоръжения, маршрути, пътеки, пещери.
3.Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути, пътеки и грижи за
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поддържането им.
4.Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм,
туристическата база, обучението на кадри.
5.Извършва квалификация, преквалификация и обучение на планинските
водачи, инструктурите и треньорите , включително и на трети лица.
6.Изготвя и осъществява изпълнението на дружествен календар за туристически
и спортни прояви.
7.Във взаимодействие с Планинската спасителна служба се грижи за
осигуряване безопасността в планините.
8.Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и
турагентска дейност.
9.Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и
свързаните с него дейности.
10.Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми и кооперации
/съгласно ТЗ и ЗК/.
11.Създава самостоятелно или в партньорство регионални агенции за
насърчаване на икономическата активност и подпомагане на инвестиции в социалния
туризъм.
12.Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени
организации, стопански субекти и др. в програми и проекти на Европейския съюз,
грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.
13.Участва в екологични проекти и програми, в програми за увеличаване на
заетостта, подпомагане на социално слаби, инвалиди, стари хора.
14.Развива международно сътрудничество, активно участва в сродни европейски,
и други международни организации.
15.Работи с български и чуждестранни неправителствени организации.
Член 4: Правоспособност
Алинея 1. Юридическото лице на сдружението с нестопанска цел
ТД"Трапезица-1902" е правоприемник на Туристическо Дружество “Трапезица”,
учредено на 17 март 1902 година в град Велико Търново. Сдружението е вписано във
Великотърновския Окръжен Съд по фирмено дело №2746 от 1991 година.
Алинея 2. Юридическото лице с нестопанска цел ТД"Трапезица-1902" е носител
на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на
физическите лица и може да притежава имущество.
Член 5: Представителство
Алинея 1. Сдружението с нестопанска цел ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО
"ТРАПЕЗИЦА-1902" се представлява от Председателя, Зам.Председателя и Секретаря,
заедно и поотделно.
Алинея 2. По съдебни спорове между юридическото лице ТД"Трапезица-1902" и
управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице
може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица.
Алинея 3: Юридическото лице с нестопанска цел може да участва в работата на
орган на юридическото лице с нестопанска цел чрез своя представител или
упълномощено от него лице.
Член 6: Устройство
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Алинея 1. Устройството на сдружението с нестопанска цел ТД"Трапезица-1902"
град Велико Търново се определя от ЗЮЛНЦ и от настоящия Устав.
Алинея 2. Сдружението е в правото си да разкрива клонове на територията на
страната. Управителят на клона представлява юридическото лица за дейността на
клона.
Член 7: Преобразуване, прекратяване и ликвидация
Алинея 1. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя или разделя по решение на компетентните
си управителни органи.
Алинея 2. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото си събрание;
2. С решение на Окръжния съд
по седалище на юридическото лице с
нестопанска цел, когато:
А/ не е учредено по законния ред;
Б/ Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред, или добрите нрави;
В/ е обявено в несъстоятелност.
Алинея 3. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се
извършва ликвидация.
Алинея 4. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, или от
определено от него лице.
Алинея 5. Ако ликвидаторът не е определен по предходния текст, или по реда
на алинея 2, точка 1, той се определя от Окръжния съд по седалището на
юридическото лице с нестопанска цел.
Член 8: Имущество
Алинея 1. А/ Финансовите средства на Сдружението се набират чрез:
1. Членски внос;
2. Дарения;
3. Доброволни вноски с или без определена целенасоченост;
4. Приходи от собствена стопанска дейност:
а/ Мероприятия, прояви, състезания, публикации, издания, реклама,
експертизи, експертни мнения и присъщи услуги;
б/ От имоти, наеми, дивиденти, кредити и др.;
5. Частни, обществени или държавни помощи и субсидии;
6. Други помощи и субсидии.
Б/ Сдружението разходва имуществото си в съответствие с
предмета на дейност и за постигане на целите си.
В/ Отчетният период на сдружението отговаря на календарната
година.
Алинея 2. При ликвидация останалото след удовлетворяване на кредиторите
имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.
Алинея 3. При липса на решение по алинея 2 останалото след удовлетворяване
на кредиторите имущество се разпределя в полза на Български туристически съюз София.
Алинея 4. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя,
продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен
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извън кръга на лицата по член 7, алинея 4 и 5, с изключение на дължимото им
възнаграждение.
Алинея 5. Лицата придобили имущество в резултат на извършена ликвидация,
отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.
Алинея 6. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да
поиска заличаване вписването на сдружението с нестопанска цел от Окръжния съд по
седалището му.
ІІ. ЧЛЕНСТВО
Член 9: Видове членство
Алинея 1. В юридическото лице с нестопанска цел ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
"ТРАПЕЗИЦА-1902" могат да членуват както дееспособни физически лица,
организирани в клубовете на ТД“Трапезица1902“ и юридически лица.
Алинея 2. Членовете могат да бъдат:
2.1. Физически лица организирани в клубовете на ТД“Трапезица1902“
2.2. Юридически лица.
2.3. Почетни членове.
Член 10: Приемане на членове
Алинея 1. Членството в Сдружението е доброволно.
Алинея 2. Приемането на членове по член 9, алинея 2, т.2.1. и 2.2. става по
решение на Управителния съвет въз основа на писмена молба.Почетните членове се
утвърждават с решение на Общото събрание за особени заслуги към Сдружението по
предложение на Управителния съвет.
Член 11: Членски внос
Алинея1.Размерът на членския внос се определя с решение на Управителния съвет.
Алинея 2. Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос.
Член 12: Права и задължения на членовете
Алинея 1. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да
бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от
резултатите от дейността му по реда, предвиден в този Устав и в разпоредбите,
приемани от органите на управление на Сдружението. Същите права се полагат и на
членовете юридически лица.
Алинея 2. Всеки член има право на участие в Общото събрание и право на
избор.
Алинея 3. Право на избор имат и юридическите лица чрез компетентните си
представители.
Алинея 4. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на
предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за
задълженията на Сдружението.
Алинея 5. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване. Упражняването на членските права и изпълнението на членските
задължения могат да се предоставят другиму с надлежно пълномощно.
Алинея 6. Всеки член е длъжен да пази авторитета и интересите на
Сдружението, да спазва разпоредбите на Устава и да зачита решенията на Общото
събрание.
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Алинея 7. Всеки може да бъде член на Сдружението, но участие в
управлението и право на глас в Общото събрание имат само дееспособните.
Член 13: Прекратяване на членството
Алинея 1. Членството се прекратява:
1. По всяко време чрез писмена декларация до Управителния съвет на
съответния клуб, потвърдена от управителния съвет на Дружеството от физическите
лица и представляващия юридическото лице. Членският внос за текущата календарна
година трябва при всички случаи да се плати.
2. Със смърта на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение.
3 3. С прекратяване на Юридическото лице с нестопанска цел ТД"Трапезица1902".
4
4. По решение на Управителния съвет може да бъде изключен всеки член,
който системно не изпълнява своите задължения или грубо е навредил на целите на
Сдружението, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Преди вземане на
решението, на члена се дава възможност да бъде изслушан. Обясненията могат да
бъдат изложени и в писмена форма.
5. При отпадане.
Алинея 2. Решението по алинея 1, точка 4 може да се обжалва пред Общото
събрание на Сдружението в 14 -дневен срок от датата на съобщаването му на
заинтерисованото лице с писмена жалба чрез Председателя на Управителния съвет.
Алинея 3. Отпада лице невнесло определените имуществени вноски в срока
определен от Управителния съвет, и неучаствало в дейността на Сдружението през
текущата година, което се констатира от протоколите на проведените мероприятия.
ІІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 14: Видове
Алинея 1. Върховен орган на Сдружението е Общото / Делегатско / събрание.
Алинея 2. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
Член 15: Общо / Делегатско / събрание
Общото /Делегатското/ събрание се състои от всички членове на Сдружението,
или избрани делегати, като броя на Делегатите се определя от Управителния съвет.
Член 16: Права и задължения на Общото събрание
Алинея 1. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Избира Председател и Зам.Председател на Управителния съвет;
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
6. Приема бюджета на Сдружението;
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на
Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
9. Взема други решения предвидени в Устава или внесени за разглеждане в
Общото събрание;
10.Провъзгласява почетни членове.
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Алинея 2. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи
на сдружението.
Алинея 3. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
Алинея 4. Решенията на органите на сдружението, които са взети в
противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат
да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтерисуваните членове на
Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но
не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Алинея 5. Споровете по алинея 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по
регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или от негов орган, или
от прокурора, в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от
датата на вземане на решението.
Член 17: Свикване на Общото / Делегатско / събрание
Алинея 1. Членовете на Сдружението се събират всяка година на Общо
/Делегатско/ събрание.
Алинея 2. Общото събрание се свиква в населеното място по местоседалището
на Сдружението от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една
трета от членовете на Сдружението, имащи право на гласове.
Алинея 3. Когато Общото събрание се свиква не по инициатива на
Управителния съвет, искането се отправя до него в писмен вид с посочване предмета
на разискване. Най-късно в месечен срок Управителния съвет трябва да отправи
писмена покана за свикване на Общо събрание в рамките на следващия месец.
Алинея 4. Ако Управителния съвет не изпълни задълженията си по предходната
алинея, Общото събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено
искане на заинтерисованите членове по алинея 2.
Алинея 5. Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния
ред, датата, часа и мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива то се
свиква.
Алинея 6. В уебсайта на Дружеството и се поставя на мястото за обявления в
сградата, в която се намира управлението на Дружеството, най-малко един месец
преди насрочения ден.
Член 18: Вземане на решения от Общото / Делегатското/ събрание
Алинея 1. Общото събрание може да вземе решения при присъствието наймалко с половината от гласовете на членовете.
Алинея 2. При липса на кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред, без специална покана. Това Общо събрание
може да вземе решения без оглед на броя на присъстващите членове с право на глас.
Алинея 3. Общото събрание взема решенията си с обикновенно мнозинство,
доколкото в определени случаи в Устава не е предвидено друго.
Алинея 4. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Алинея 5. Член на Общото събрание няма право на глас при решаване 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;
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2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
Алинея 6. Едно лице може да представлява не повече от петнадесет членове на
сдружението в Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска. Юридическите членове се представляват от
съответно компетентно избраните им представляващи ги лица.
Алинея 7. Гласуванията и изборите са явни. По предложение гласувано с
обикновенно мнозинство от присъстващите с право на глас, тази процедура трябва да
бъде тайна посредством бюлетини.
Член 19: Промени в Устава и прекратяване на сдружението
Алинея 1. Решение за промени в Устава може да бъде взето само, когато се
представляват най-малко половината от членовете с право на глас. Това решение се
взема с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3 ) от гласовете на присъстващите.
Алинея 2. Решение за преобразуване или доброволно прекратяване на
Сдружението може да се вземе само от изрично свикано за тази цел Общо събрание,
на което присъстват най-малко 2/3 от членовете с право на глас, и решението се
взима с квалифицирано мнозинство от две трети (2/3) от гласовете на присъстващите.
Член 20: Управителен съвет
Алинея 1. Управителния съвет на Сдружение ТД"Трапезица-1902" се състои от
11 (единадесет) членове.
Алинея 2. Управителния съвет се избира за срок от пет години. Общото
събрание избира Председателя и Зам.Председателя на Управителния съвет.
Член 21: Права и задължения на Управителния съвет
Управителен съвет:
1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната
власт на отделните членове;
2. Изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на
Устава;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. Приема нови членове - юридически лица;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
8. Взема решение за участие в други организации - юридически лица;
9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и
носи отговорност за това;
10.Взема решение относно дължимостта, размера и срока на членския внос и на
имуществените вноски;
11.Приема други вътрешни актове;
12.Определя адреса на Сдружението;
13.Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган;
14.Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
Член 22: Заседания на Управителния съвет
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Алинея 1. Заседания на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя най-малко шест пъти годишно. Ако той е възпрепятстван, заседанията се
ръководят от Зам. Председателя на Управителния съвет, а ако и двамата са
възпрепятствани заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов
член. Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на една трета
от членовете му. Ако Председателят на свика заседание в седмичен срок, то може да
се свика от всеки един от заинтерисованите членове на Управителния съвет.
Алинея 2. Управителния съвет може да взема решениея, ако на заседанието му
присъстват повече от половинато от неговите членове.
Алинея 3. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателващия заседанието.
Алинея 4. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията
по чл.7, ал. 4 и чл.21, т.3, 6, 8, 9 и 11 - с мнозинство от всичките членове.
Алинея 5. Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Член 23: Председдател
Алинея 1. Председателят представлява сдружението в изпълнение на
поставените му от Управителния съвет, Общото събрание и разпоредбите на този
Устав права и задължения.
Алинея 2. Осигурява общото ръководство и контрол между заседанията на УС
по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи.
Алинея 3. Председателят решава текущи въпроси, води кореспонденция,
насрочва заседанията на УС.
Алинея 4. Когато Председателят не е в състояние да изпълнява функциите си,
те се осъществяват от Зам.Председателя.
Член 24: Секретар
Алинея 1. Управителния съвет избира, освобождава и определя
възнаграждението на Секретаря на Сдружението. Секретарят на Сдружението се
избира от Управителния съвет чрез конкурс и участва в съвещанията му без право на
глас.
Алинея 2. Секретарят осъществява решенията на Управителния съвет,
организира и ръководи дейността на щатния апарат на сдружението.
Член 25: Финансов одит
Алинея 1.. Годишния финансов отчет на сдружението,

подлежи на

независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26: Сдружението Туристическо дружество "Трапезица- 1902" има:
1. Знаме със зелен цвят в средата с бял еделвайс и под него надпис:
Туристическо дружество "Трапезица-1902" - град Велико Търново.
2. Емблема.
3. Празник - 17 март датата на учредяване на Туристическо дружество
"Трапезица".

10

4. Почетни грамоти, плакети, знаци за членовете на сдружението с
дългогодишен принос в развитието на отделните му дейности, които се
утвърждават от Общото /Делегатското/ събрание на сдружението.
Член 27: Приложими правни норми
При противоречие на някои от разпоредбите на настоящия Устав с правни
норми от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел и другите законови и
подзаконови нормативни актове на РБългария, регламентиращи подобен род дейност,
прилагат се законовите норми.
Настоящия Устав на Сдружението с нестопанска цел ТУРИСТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО "ТРАПЕЗИЦА-1902" се прие на Общото /Делегатско/ събрание, проведено
в град Велико Търново - парк Ксилифор на 04 април 2012 година, като изменя и
допълва Устава приет от Общото събрание състояло се на 03 май 2001 година,
изразявайки свободната воля на Делегатите.
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ТРАПЕЗИЦА-1902"
град Велико Търново
Настоящият Устав е последен, с последна промяна от 04 април 2012 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П.Паскалев/

