УСТАВ
НА
„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО - ФИЛИПОПОЛ”
/извлечение/
………………………………………….

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО
ЧЛ. 12. /1/ Членството в „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО - ФИЛИПОПОЛ” е
доброволно, равнопоставено и лично.
Чл. 13 За член на Сдружението може да се приеме пълнолетен и дееспособен
български или чуждестранен гражданин, който има нумизматични интереси, приема
настоящия Устав, отговаря на изискванията за членство и бъде одобрен за член от
компетентния орган.
Чл. 14. /1/ За кандидатстване за членство в Сдружението, лицето подава до
Управителния съвет на Сдружението:
1.
Заявление за членство /по образец, утвърден от Управителния съвет/;
2.
2 бр. снимки;
3.
Декларация /по образец, утвърден от Управителния съвет/
4.
Препоръка – от двама членове на регистрирано Нумизматично
сдружение, единият от които следва да е член на настоящото Сдружение.
/2/ За приемане на лицето като член, съответният кандидат – физическо лице,
заплаща встъпителна вноска, в размер от 50 /петдесет/ лева – еднократно, която при
прекратяване на членството, независимо от причината, не се връща.
Чл.15. /1/ Управителният съвет на Сдружението взема решение за предоставянето
или отказването на членство в Сдружението.
/2/ Отказ на членство може да бъде постановен по целесъобразност, без да се
излагат мотиви за това. В този случай, по искане на Общото събрание, свикано по реда
на този Устав, Управителният съвет излага мотивите си за отказа, като Общото събрание
решава окончателно въпроса за членството.
Чл. 16. /1/ На лицата, одобрени за членове, след заплащане на дължимия членски
внос и встъпителната вноска, се издава Членска карта, която удостоверява членственото
им правоотношение със Сдружението. .
/2/ Членството в Сдружението се счита за възникнало от датата на заплащане на
сумите по ал.1, а за лицата по § 3 от ПЗР на Устава – от момента на получаване от
Сдружението на Заявлението по чл. 14, ал.1, т.1 от този Устав.
Чл.17. Дружеството води „Регистър на членовете на Сдружението”.
Чл. 18. Членството в „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО - ФИЛИПОПОЛ” се
прекратява в следните случай:
1. с едностранно заявление до Сдружението – от момента на получаването;
2. при смърт или поставяне под запрещение;
2. с прекратяване на Сдружението – от момента прекратяване на Сдружението;
3. при отпадане на членството – от момента на постановяване на Решението за
отпадане;
4. при изключване - от момента на постановяване на Решението за изключване.
Чл. 19. Отпадането на членството поради невнасяне на членски внос и/или
допълнителна парична вноска, определена по реда на настоящия Устав, се констатира,
както следва:

1

1. поради невнасяне на членски внос – от Управителния съвет /УС/, въз основа на
Справка, изготвена от Касиера на Сдружението. УС няма задължение да кани съответния
член за плащане, преди вземане на решението си за отпадане на членството. В случай,
че до датата на вземане на решението за отпадане на членството, нередовният член
заплати дължимия членски внос в двоен размер /като санкция за забавата си/, членът
запазва правата.
2. поради невнасяне на надлежно определена, по реда на този Устав парична
вноска – от Управителния съвет /УС/, въз основа на Справка, изготвена от Касиера на
Сдружението. УС трябва да покани писмено съответния член, преди вземане на
решението си за отпадане на членството, за заплати доброволно дължимата вноска, като
посочи и краен срок за плащането й.
Чл. 20. /1/ Изключването на член от Сдружението може да се извърши при
неизпълнение на членски задължения (извън тези, които са основание за отпадане) в
случай на нарушения или поведение, несъвместими със закона или Устава на
Сдружението.
/2/ Изключването се извършва с решение на Общото събрание на Сдружението по
мотивирано предложение
на Управителния съвет или на ¼ от членовете на
Сдружението.
Чл. 21. При леко нарушение, извършено от член на Сдружението, Управителния
съвет, може да му наложи „предупреждение”.
Чл. 22. /1/ Членове на Сдружението, които с дейността си са допринесли
значително за развитието му, за укрепване на авторитета му, за повишаване
благоденствието на членовете му и прочее, могат да бъдат награждавани с морални
награди.
/2/ Наградите, подредени във възходяща степен по своята значимост са:
благодарствена грамота, сребърна значка на Сдружението и
златна значка на
Сдружението.
/3/ Наградите се предоставят по решение на Общото събрание.
Чл. 23. /1/ Членският внос се определя, по решение на Общото събрание.
/2/ Общото събрание може да реши, за пенсионери и учащи, както и за лица в
неравностойно положение, членският внос да бъде в по-нисък размер, в сравнение с
размера дължим от останалите лица. Намаляването не може да бъде по-голямо от ½ от
размера на нормалния членския внос.
/3/ Размерът на чл. внос може да се променя по решение на Общото събрание. Не
се допуска промяна на размера на членския внос със задна дата.
Чл. 24. Всеки член на дружеството е длъжен да заплаща редовно членския си
внос.
/2/ Членският внос, е годишен и се дължи като еднократна вноска.
/3/ Членският внос е платим, най-късно до 31/тридесет и първи/ март на текущата
година. При заплащането му, Касиерът на Сдружението заверява и членската карта на
съответния член. Заверената членска карта, е достатъчна, за да удостовери
членственото правоотношение на съответното лице със Сдружението за заверената
година.
/4/ Дружеството не издава удостоверения за членство до плащането на пълния
размер на членския внос за текущата година, независимо от възможността същия да
бъде заплатен до датата, посочена в предходната алинея.
/5/ При придобиване на членство през текущата година се заплаща целия членски
внос за същата, независимо от броя на оставащите месеци.
/6/ При прекратяване на членството, независимо от причината, заплатения членски
внос не се връща/
Чл.25. Членството в Сдружението поражда за всеки член права и задължения.
Чл.26. Права за членовете на „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО - ФИЛИПОПОЛ”:
1. да участва в Общото събрание на Сдружението;
2. да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;
3. да участва в проявите и дейността на Сдружението;
4. право на информация, относно дейността на Сдружението и органите му;
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5. да се ползва от закрилата на Сдружението, при осъществяването на
дейностите, произтичащи членството му в Сдружението, съобразно този Устав;
6. да ползва собствеността и придобивките на Сдружението – клубна база,
литература и пр. по ред, определен от Управителния съвет на Сдружението;
7. да прави предложения, критика и др. във връзка с дейността на Сдружението
до съответните компетентни органи на същото;
8. да бъде награждаван в случаите на съществен принос към Сдружението;
9. да участва в нумизматични изложби, със собствени нумизматични обекти;
10. да участва в нумизматични срещи и търгове, организирани по реда на този
Устав;
11. на преференциални условия, при извършването на идентификация и
регистрация на вещи по § 6, ал.1 от ПР на ЗКН, определени по решение на
Управителния съвет;
12. да обжалва пред Общото събрание, решенията на Управителния съвет в
двуседмичен срок от обявяването им.
13. други неупоменати права, произтичащи пряко от естеството на членственото
правоотношение със Сдружението.
Чл.27. Задължения за членовете на „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО ФИЛИПОПОЛ”:
1. да спазва настоящия Устав и закона;
2. да спазва и изпълнява точно решенията на органите на Сдружението;
3. да бъде добросъвестен, коректен и лоялен спрямо Сдружението и членовете
му;
4. да не извършва дейности, противни на закона и такива, които биха уронили
доброто име на Сдружението;
5. да полага усилия за издигане авторитета на Сдружението и повишаване на
благополучието му – съобразно собствените си възможности;
6. да внася своевременно членския си внос;
7. да не извършва лични изявления или действия от името на Сдружението, без
да е управомощен за това, или такива, които чрез които се създава
впечатление, че са направени от Сдружението;
8. без съгласието на Сдружението, да не разгласява факти и обстоятелства,
свързани с дейността на дружеството и членовете му, които са му били
повелени в качеството на член на Сдружението;
9. да уведомява своевременно Сдружението при промяната на адреса или
телефона си, както и при промяна на декларирани обстоятелства, официално
предоставени на Сдружението във вр. с членството;
10. други неупоменати задължения произтичащи пряко от естеството на
членственото правоотношение;
………………………………………..

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този Устав е подписан и приет на Учредително събрание за създаване на
„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” проведено на 17.05.2009г. в гр.
Пловдив.
………………………………………..
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