УСТАВ (КОНСТИТУЦИЯ)
НА АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ”, включващ всички изменения
приети от ОС (към дата 15.02.2015г.)
ПРЕАМБЮЛ
Настоящият устав (конституция) е изготвен на основание на “Конституция на
Международната Асоциация на Лайънс Клубовете” (КМАЛК) и отразява някои особености
и подробности при организацията на Дистрикт 130 - България. Тя не отменя и не променя
никои от условията на Международната конституция, които остават напълно валидни и
ръководещи при организационната структура и функциониране на Д истрикт 130 България.

(Нов текст на ОС на 15.02.2015г.)
В своята дейност Асоциацията се ръководи от следните принципи:
 Мандатност при заемане на изборни длъжности в АЛК и създаваните от
Асоциацията фондации./Всички изборни длъжности се заемат само по един
мандат с продължителност една лайънс година./
 Незаемане едновременно на две изборни длъжности в ръководните органи
на АЛК и нейните фондации./Изборни длъжности са тези които са обект
на избор от общото събрание на Асоциацията./
 Неизбиране едновременно на две изборни длъжности в ръководни органи на
свързани лица и лица с възможност за конфликт на интереси.
 Отчетност и прозрачност за финансовото състояние на Асоциацията.
/Отчетността се осъществява като КДУ в дневния ред на всяко ОС на
АЛК включва текущ финансов отчет за състоянието на Асоциацията към
края на месеца предшестващ общото събрание./
 Незабавно освобождаване от длъжност на лайънс членове за които е
установено че са в конфликт на интереси.” (Изм. На ОС на 15.02.2015г-)
Член 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(1) Сдружението с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
"ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ", наричано по-долу за краткост "асоциацията"/ "Дистрикт", е
юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. То е отделно от
членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете отговарят за
неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
(2) Дистриктът обхваща територията на Република България и се подразделя на зони и
региони.
(3) (Изм. от ОС на 17.02.2007 г.) Всяка зона се състои от 4 (четири) до 8 (осем) клуба.
(4) (Изм. от ОС на 15.02.2008 г.) Всеки регион със състои от 2 (две) до 4 (четири) зони.
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Член 2. НAИМЕНОВАНИЕ, ДЕВИЗ, МОТО, ЕМБЛЕМА, ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК
(1) Името на сдружението е “Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България“,
създаден от и под инструкциите на МАЛК и част от нейната обща организационна
структура. Наименованието може да се изписва съкратено АЛК "Дистрикт 130 - България" и
на чужд език Association of Lions Clubs “District 130 –Bulgaria” , съкратено ALC “District
130 - Bulgaria”.
(2) Девизът на асоциацията е аналогичен с този на МАЛК: “Свобода,
интелигентност и съхраняване на нацията”.
(3) Мотото на асоциацията е: ”Ние служим”.
(4) Емблемата и цветовете на Дистрикта трябва да бъдат същите както на МАЛК.
(5) Официален език на Дистрикта е българският език. Помощни езици са тези на всички
спонсори на клубове от Дистрикта.
Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
(изм. от ОС на 29.09.2013 г.)
Седалището и адреса на управление на Асоциацията е - РБългария, 4000, гр. Пловдив, бул.
„Санкт Петербург“ № 36А /Картинг писта Лаута/;
Член 4. ЦЕЛИ
Основните цели на асоциацията са:
1. Да създава и насърчава духа на разбирателство между клубните членове и клубовете в
страната и целия свят.
2. Да способства за обединяването на клубовете в дух на приятелство, достойно членство
и взаимно разбирателство.
3. Да създава добра организация и да укрепва връзките между клубовете в страната и
чужбина.
4. Да координира съвместната дейност на клубовете в Дистрикта.
5. Да работи за създаване на нови клубове и международен обмен и контакти с други
клубове по света.
6. Да провежда форуми за открити дискусии по важни обществени въпроси, с което да
изрази своята гражданска позиция.
7. Да укрепва авторитета на Лайънизма в страната и в чужбина.
8. Да провежда дейност за превенция и лечение на лицата, страдащи от слепота, очни
заболявания и други заболявания, както и различни видове зависимости.
Член 5. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Целите на асоциацията се постигат с разработване и осъществяване на различни
национални и между-народни проекти.
Член 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
(Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) Асоциацията осъществява дейност в обществена полза,
като ще разходва имуществото си за подпомагане на нуждаещите се и за реализиране на
проекти в полза на общността.
Член 7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
(Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) Предметът на дейност е: подпомага развитието на
Лайънс движението и дейността на Лайънс клубовете в България, подготовка и
реализация на проекти за социална дейност в областта на здравеопазването, и социалното
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подпомагане и дейности в полза общността и нуждаещите се; всякаква търговска дейност,
която не е забранена със закон и е свързана с постигане целите на асоциацията.
Член 8. СРОК
Асоциацията не е ограничена със срок.
Член 9. ЧЛЕНСТВО
(1) . (Изм. от ОС на 20.12.2003 г.) Членове на Асоциацията могат да бъдат Лайънс клубове
на територията на Дистрикт 130-България.
(2) (Изм. от ОС на 29.01.2010 г.) Членството на Лайънс клуб в АЛК е възможно след
получаване на съгласие за учредяване от КДУ, МАЛК и чартиране по съответния ред и
регистриране по ЗЮЛНЦ. Лайънс клубовете с прекратено членство могат отново да бъдат
приети за членове на АЛК по решение на ОС, при условие че са погасили всички
задължения от предишното си членство към АЛК и МАЛК.
(3) (Изм. от ОС на 15.02.2008г., 31.05.2014г. и Изм. на ОС на 15.02.2015г.) Членството се
прекратява с:
- прекратяване на клуба;
- невнасяне или забавяне на внасянето на членския внос към Асоциацията за повече от
6(шест) месеца - по решение на ОС. (Изм. на ОС на 15.02.2015г-)
- невнасянето или забавянето на внасяне на други вноски, определени от ОС за срок от
шест месеца от определения краен срок по решение на Общото събрание (ОС).
- изключването на клуба от МАЛК.
(4) (Изм. от ОС-29.01.2010г) Клуб може да бъде изключен от АЛК с решение на ОС, ако
наруши УСТАВА на АЛК, решение на Общото събрание или указанията и препоръките
на КДУ, ако развива дейност, несъвместима с целите, задачите и принципите на АЛК и
МАЛК и извърши действия против интересите им.
(5) (НОВА от ОС-29.01.2010г) За констатираните основания за изключване, клубът се
уведомява с писмо до адреса на регистрация, по електронна поща на адреса на
президента на клуба и в сайта на АЛК, като му се отправи 30 дневно предизвестие за
коригиране на дейността на клуба или издължаване на задълженията. В този срок клубът
следва да предяви до КДУ в писмен вид възраженията си. При възникване на спор, той
следва да бъде решаван в съответствие с §2. След което КДУ взима решение за внасяне
на предложение в ОС за изключване на клуба от АЛК и уведомява МАЛК за решението
на ОС. Изключването на клуб от АЛК става с мнозинство от 2/3 от присъстващите
делегати.
Член 10. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ
(1) . (Изм. от ОС на 20.12.2003 г. и на 15.02.2008 г.) Всеки клуб заплаща годишен
членски внос и други вноски, определени от ОС, които да бъдат набирани и
изразходвани по предварително приет бюджет.
(2) . (Изм. и доп. от ОС на 20.12.2003 г., на 17.02.2007 г., на 15.02.2008 г. и на
29.01.2010г.) Членския внос се внася авансово от клубовете на две вноски: първата в срок
до 20(двадесети) юни за следващата лайънс година (започваща от 01 юли) и втората до
20(двадесети)декември на текущата лайънс година.
(3) . (Нова, ОС на 15.02.2008 г.) Размерът на членския внос се определян ежегодно от
Общото събрание (ОС). Ако ОС не определи нов размер на вноската остава в сила тази от
предходната лайънс година. Другите вноски определени от ОС се събират в срока, в
който са гласувани.
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(4) (изм. от ОС-29.01.2010г) Бюджетът на Дистрикт 130 България се изготвя от
новоизбраният КДУ в срок до 30(тридесети) Август всяка година и се приема от ОС
не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от публикуването му в сайта на АЛК. Член 11.
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
(1) (Нова от ОС на 31.05.2014г. и Изм. На ОС на 15.02.2015г-). Органи на сдружението
са:
- Общо събрание (ОС);
- Управителен съвет (УС);
- Контролен съвет (КС).

Върховен ръководен орган е Общото събрание (ОС) на Дистрикта(АЛК). Делегати
на ОС с право на глас са: Членовете на КДУ (УС), Паст Дистрикт Управителите,
Председателите на региони, Председателите на зони и Клубни делегати,
номинирани съгласно разпоредбите на действащата КМАЛК, по един Клубен
делегат чиито брой в ОС се определя съобразно членския състав членския
състав на клуба по следния начин: имат клубовете със следното разпределение на
членския състав:,
До 14 члена – 1 делегат с право на глас в ОС;
От 15 - 24 члена - 2 делегата с право на глас в ОС;
От 25 - 34 члена – 3 делегата с право на глас в ОС;
От 35 – 44 члена - 4 делегата с право на глас в ОС;
От 45 - 54 члена - 5 делегата с право на глас в ОС; и т. н.
(Изм. На ОС на 15.02.2015г-)
(2) Всеки един физически присъстващ делегат има право само на един глас в ОС.
(3) (Изм. от ОС на 29.01.2010г.) ОС се провежда най-малко един път на година. Право да
излъчат делегати за гласуване в ОС имат само финансово изрядните клубове, изплатили
всички задължения към Асоциацията на лайънс клубовете Дистрикт 130-България (АЛК) и
към Международната асоциация на лайънс клубовете (МАЛК).
(4) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема необходимите правилници за дейността на органите му;
3. (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) избира и освобождава целия управителен съвет (КДУ), в
който по длъжности влизат Дистрикт Управителя (ДУ), Непосредствен Паст Дистрикт
Управител, Първи Вице Дистрикт Управител, Втори Вице Дистрикт Управител, Отговорен
секретар, Касиер и Секретар.
4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет на сдружението.
5. може да определя възнаграждение на членовете на КДУ (УС) и на членовете на
Контролния съвет (КС);
6. приема и изключва членове;
7. взема решение за участие в други организации;
8. взема решение за прекратяване и преобразуване на сдружението;
9. (Отм. от ОС на 17.02.2007 г.); (нова - ОС на 15.02.2008): приема бюджета на сдружението;
10.
взема решения за размера на членския внос или други финансови или имуществени
вноски;
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11.
(Изм. от ОС на 15.02.2008г. и 31.05.2014г.) приема финансовия отчет и отчета за
дейността на КДУ (УС). Освобождава от отговорност членовете на КДУ (УС) и Дистрикт
Управителя (Председател на УС).
12.
(Нова от ОС на 31.05.2014г.) приема доклада на Контролния съвет.
13. взема решения по други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или устава.
(5) (Доп. от ОС на 17.02.2007г. и от ОС на 29.01.2010г. и от ОС на 31.05.2014г.) На редовно
годишно ОС се обсъждат и се приемат отчетите на оттеглящото се ръководство по т. 11 и т.
12 на предходната алинея. Всички отчети се представят в най-малко 14 (четиринадесет)
дневен срок преди събранието. На редовно общо събрание се избира новото ръководство.
(6) ОС взема своите решения с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато е
предвидено друго в устава или в ЗЮЛНЦ.
(7) (Изм. от ОС-29.01.2010г. и от ОС на 31.05.2014г.) Свикването и провеждането на ОС
става по реда и в съответствие с предвидения в Устава ред, като не е необходимо да се
обявява в „Държавен вестник”. Общото събрание се свиква с покана на УС, която се поставя
на видно място на адреса на седалището на Асоциацията 14 (четиринадесет) дни преди
датата, като в същия срок поканата се поставя на титулната страница на сайта на
Асоциацията (АЛК). В поканата се обявява деня, часа, мястото и дневния ред на събранието.
Ако по дневния ред има изготвени предварително материали, те придружават поканата.
(8) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Общо събрание може да се свика и по инициатива на 1/3 от
членовете на сдружението, съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
(9) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Председателят на УС (Дистрикт Управителят) осъществява
оперативното ръководство на Дистрикта (АЛК). Той представлява Дистрикта (АЛК). Всеки
номиниран за Председател на УС (Дистрикт Управител) предлага секретаря, касиера,
председатели на комисии, както и други длъжностни лица.
(10) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Управителният съвет (КДУ) включва: Дистрикт
Управителя (ДУ), Непосредствен Паст Дистрикт Управител, Първи Вице Дистрикт
Управител, Втори Вице Дистрикт Управител, Отговорен секретар, Касиер и Секретар, които
се избират с техните длъжности с мандат от една лайънс година, с изключение на
Отговорния секретар, който се избира с мандат от 3 (три) години.
(11) (Изм. от ОС на 20.12.2003г., доп. от ОС на 15.02.2008г., изм. от ОС на 31.05.2014г.)
Кабинетът на Дистрикт Управителя (КДУ) представлява Управителен съвет на сдружението
(АЛК), по смисъла на чл.30 от ЗЮЛНЦ и осъществява ръководството на дейността на
Дистрикта (АЛК), сформира се и функционира в съответствие с разпоредбите на КМАЛК и
има състав от 7 (седем) члена.
(12) (Изм. от ОС-29.01.2010г.) Секретариатът на Дистрикта е помощен орган и се ръководи
от Отговорен секретар (длъжността се заема от бивш ДУ), в който се включва и Сътрудник.
Секретариатът подпомага дейността на Правната комисия, архивира създадените документи
и информация през годините на съществуването на АЛК. Дейността на Секретариата се
регламентира в Правилника за дейността на АЛК.
(13) (Нова, ОС на 15.02.2008г., изм. от ОС на 31.05.2014г.) Съветът на паст Дистрикт
управителите е консултативен орган и се състои от всички паст ДУ, които отговарят на
условията, приети в Правилника за статута и работата на Съвета на паст Дистрикт
Управителите. Правомощията на Съвета на паст Дистрикт Управителите, както и неговия
състав и дейност се определят в отделен Правилник за работата му, приет от ОС на
Дистрикта (АЛК).
(14) (Нова от ОС на 29.01.2010г., изм. от ОС на 31.05.2014г.) Правната комисия на
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Дистрикта (АЛК) е постоянно действащ помощен орган на Дистрикта (АЛК), който се
избира от ОС по предложение на КДУ (УС). Тя се състои от минимум 3 (трима) членаюристи. Правната комисия на Дистрикта (АЛК) избира от състава си Председател. Нейните
функции са: да следи нормативното съответствие на основните документи (Устав,
Правилник) и на дейността, с разпоредбите на местното законодателство и КМАЛК.
Правната комисия на Дистрикта текущо информира КДУ и клубовете за настъпили
нормативни промени и за констатирани от нея нарушения.
(15) (Нова от ОС на 31.05.2014г.) Контролният съвет на Дистрикта (АЛК) е постоянно
действащ орган в състав от минимум 3 (трима) лайънс членове, които се избират от ОС с
мандат от 3 (три) лайънс години. За да бъдат допуснати до гласуване на ОС, кандидатурите
за членове на КС трябва да бъдат подкрепени минимум от 5 (пет) клуба, които са финансово
изрядни към бюджета на АЛК към датата на представяне на кандидатурите. Номинационната
комисия, която КДУ (УС) е назначил за избирането на нов ДУ, проверява дали всеки
предложен кандидат отговаря на условията и го включва в списъка с кандидатите за членове
на Контролния съвет. КС с текущ и последващ контрол проверява финансовата отчетност,
воденето на сметките и целесъобразността на изразходване на средства. КС изготвя доклад,
който се представя на ОС и служи за база при гласуване за освобождаването от отговорност
на ДУ и КДУ (УС). Всеки клуб, член на АЛК, може да иска от КС информация за
финансовото състояние на Дистрикта (АЛК). КС проверява работата на всички органи на
сдружението и работата на фондациите, учредени от АЛК Д-130 България. Функциите,
правата и задълженията се уреждат от Правилника за организацията и дейността на АЛК.
Член 12. ИЗБОРИ
(1) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Длъжностните лица от Дистрикта, членове на УС биват
избирани в съответствие с изискванията на КМАЛК при процедури, както следва:
1. (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007г. и ОС на 31.05.2014г.) КДУ (УС) в срок до 01 март
назначава Номинационна комисия, която да представи кандидатурите за зонови
председатели, регионални председатели и членове на КДУ. Състава на Комисията се
оповестява до 5 (пет) дни след избора на закритата част на сайта.
2. (Нова от ОС на 31.05.2014г.) Кандидатурите за новия КДУ се одобряват на съвместно
заседание на Съвета на Паст Дистрикт Управителите и действащия в момента КДУ.
Съвместното заседание се свиква от Дистрикт Управителя до 15-ти април на текущата
година.
3. (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007г., изм. от ОС на 31.05.2014г.) Всяка година до 31-ви март
на сбирка на Кабинета на ДУ се представят номинираните от всички зони/региони кандидати
за членове на новия Кабинет на ДУ. Датата и мястото на тази сбирка се определят от КДУ.
Кандидатурата за нов ДУ (Председател на УС) се одобрява на съвещание на Паст ДУ и
действащия в момента ДУ.
4. (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Ако между сбирката за номинации и изборите някой
номиниран е възпрепятстван по каквато и да е причина и ако няма други номинирани, КДУ
в срок до един месец трябва да направи нова процедура по избор на КДУ.
(2) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Изборите за новия Управителен съвет (КДУ) трябва да
бъдат провеждани не по-късно от 31-ви май по време и място, определени от КДУ. По време
на самите избори не могат да се правят други номинации.
(3) (Изм. от ОС на 31.05.2014г.) При липса на излъчени зонови или регионални
председатели, същите се назначават от КДУ.
(4) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007г., доп. от ОС на 31.05.2014г.) Всички длъжностни лица
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трябва да заемат поста си от 1 юли, да управляват точно 1 (една) година, считано от тази
дата. В случай, че до 30-ти юни не е избран нов КДУ (УС), стария КДУ (УС) изпълнява
своите задължения до избора на нов.
(5) (Изм. от ОС на 15.02.2008г., доп. от ОС на 31.05.2014г.) За Дистрикт Управител
(Председател на УС) може да бъде избиран всеки от член на финансово изряден клуб от
АЛК, който е бил Вице Дистрикт Управител. Препоръчва се спазването принципа на
ротационност и за всеки мандат ДУ да е от различен клуб, зона, регион.
(6) (Изм. от ОС на 29.01.2010г., от 04.02.2011г., изм. и доп. от ОС на 31.05.2014г.) За Вице
Дистрикт Управител може да бъде избиран всеки от членовете на клубовете, който е бил
Председател на регион или Председател на зона. Препоръчва се спазването принципа на
ротационност и за всеки мандат Вице ДУ да е от различен клуб, зона и регион. За
Председател на зона може да бъде номиниран (назначен) всеки от членовете на клубовете,
който е бил Президент на клуб, а за Председател на регион всеки, който е бил Председател
на зона. Новият КДУ (УС) има право лично или по предложение на Зоната/Региона да
освобождава преждевременно Председателите на региони и зони с мотивирано решение. В
този случай в срок от 30 (тридесет) дни от освобождаването, съответната зона (регион)
трябва да излъчи нов кандидат. Ако в гореупоменатия срок не се излъчи такъв, КДУ (УС) го
назначава.
(7) (Изм. от ОС на 29.01.2010г.) На изборите за КДУ (УС) гласуват само присъстващите
правоимащи делегати, съгласно чл.11 ал.2 и ал.3. За да бъде признат, изборът трябва да има
мнозинството от гласовете.
(8) Отстраняването на длъжностно лице от КДУ става с предложение от 2/3 от членовете му
пред ОС, което взема окончателното решение.
(9) Председателят на УС (Дистрикт Управителят) се избира от ОС.
Член 13. СВОБОДНИ МЕСТА
(1) (Доп. от ОС на 15.02.2008 г.) Ако длъжността на ДУ остане свободна, Първият Вице ДУ
изпълнява задълженията на ДУ до провеждане на извънреден избор. Ако Първият е
възпрепятстван, длъжността се поема от Втория.
(2) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) Извънредният избор се насрочва от КДУ (УС) по
предложение на временно изпълняващия длъжността, но не по-късно от 2 (два) месеца от
нейното овакантяване, като той определя мястото и времето за неговото провеждане.
Член 14. ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
(1) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г., на 15.02.2008 г., на 29.01.2010г. изм. от ОС на
31.05.2014г.) Длъжностите в КДУ (УС) са: ДУ (Дистрикт Управител), Непосредствения Екс
ДУ (Паст Дистрикт Управител), двама Вице ДУ (I-ви ВДУ и II-ри ВДУ), Отговорен секретар,
Секретар и Касиер. Длъжностите Секретар и Касиер се заемат от лица, предложени от
номинирания за Дистрикт Управител и избрани от ОС.
(2) (Доп. от ОС на 31.05.2014г.) Задълженията и правомощията на длъжностните лица са в
съответствие с КМАЛК и допълнения към длъжностните им характеристики, наложени от
конкретните за Дистрикта условия на работа и приети от КДУ и одобрени от първото ОС на
АЛК, след промените.
Член 15. СБИРКИ НА КДУ (УС). ПРАВОМОЩИЯ НА КДУ (УС)
(загл.доп. от ОС на 15.02.2008 г. и изм. и доп. От ОС на 29.09.2013г.)
7

(1) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) На сбирките на КДУ (УС) право на глас имат всички
членове на КДУ. Другите длъжностни лица, извън състава на УС, назначени от ДУ имат
право на съвещателен глас.
(2) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) При особено важни въпроси, по решение на КДУ
(УС) или на ДУ, могат да бъдат поканени с право на съвещателен глас председателите на
региони и зоните, президентите на клубове и членове на Лайънс клубове.
(3) Редовните сбирки на КДУ (УС) трябва да се провеждат веднъж на всеки три месеца.
Решението за провеждане на заседание на КДУ (УС) се взема на предходното заседание, като
всички негови членове се считат за редовно уведомени за времето и мястото на
провеждането.
(4) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г.) Извънредните сбирки на КДУ (УС) се свикват от ДУ
или по молба на трима или повече членове на КДУ (УС). Когато инициаторите за свикването
на извънредно заседание на КДУ (УС) са негови членове, те определят мястото и времето за
провеждане на заседанието, като уведомяват писмено, по електронна поща, чрез СМС или по
телефон за това останалите членове на КДУ (УС). Уведомлението следва да бъде получено
по надлежен ред от всички членове на КДУ (УС) в срок не по-малък от 15 /петнадесет/ дни
преди деня на извънредното заседание.
(5) (НОВА от ОС на 29.09.2013 г.) Членовете на КДУ (УС) присъстват на заседание лично или
чрез конферентна връзка, удостоверяваща личността и начина на гласуване. Тези обстоятелства
задължително се отразяват в протокола на заседанието.
(6) (Изм. от ОС на 29.09.2013) КДУ (УС) заседава при кворум поне на 2/3 от състава на
кабинета
(7) (доп. от ОС на 29.01.2010г., изм. и доп. от ОС на 29.09.2013г.) Права и задължения на
Кабинета на ДУ- Управителния Съвет:
1. (доп. от ОС на 29.01.2010г., доп. от ОС на 31.05.2014г.) Всички инициативи и изявления на
членовете на Дистрикта от национално и международно значение трябва да бъдат обсъдени и
оформени от КДУ (УС), който информира регионите, зоните и клубовете за взетите решения
чрез публикуване на протоколите в закритата част на сайта, не по-късно от 10 (десет)
календарни дни;
2. (Доп. от ОС на 31.05.2014г.) Да одобрява всички разходи, извършвани на Дистрикт ниво,
съгласно утвърдена процедура в Правилника;
3. Да изменя, отменя или анулира при необходимост действията на всяко длъжностно лице
от Дистрикта;
4. (Изм. и доп. от ОС на 31.05.2014г.) Да проверява ежегодно, или по-често документацията,
сметките и финансовите операции на Дистрикта. Всеки клуб, финансово изряден член на
АЛК, може да изисква от ДУ и КДУ (УС) сведения за текущото финансовото състояние на
Дистрикта;
5. Няма право да разрешава разходи от набраните обществени благотворителни фондове,
освен за благотворителни мероприятия;
6. Да подпомага ДУ в неговите действия за спазване духа и изискванията на конституцията и
устава от всяка отделна зона, регион и клуб;
7. Да планира и обсъжда проектите на Дистрикта, регионите, зоните и клубовете, както и
международните проекти;
8. Да организира и подпомага участието на клубовете в националните и международните
прояви;
9. Да утвърждава и подпомага разработването и самото осъществяване на проекти на
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клубовете, финансирани от LCI, в случай, че те са значими за Лайънс движението в
Дистрикта.
10. Да решава възникнали спорове и противоречия между отделните региони, зони и/или
клубове.
11. (Нова от ОС на 31.05.2014г.) Да изготвя и внася на ОС за приемане на проекто бюджет и
корекции на бюджета на АЛК.
12. (Нова от ОС на 31.05.2014г.) Да изготви и внесе междинни финансови доклади и доклади
за дейността на Кабинета в Контролния съвет (КС), преди всяко поредно ОС. Годишният
окончателен финансов доклад и доклада за дейността на Кабинета се представя на
Контролния съвет (КС), в срок до 31-ви Юли.
13. (Стара т.11, нова от ОС на 29.09.2013 г.) КДУ (УС) решава въпроса за предоставяне на
статут за Сертифициране на Фамилен Член, съгласно критериите и изискванията на МАЛК.
(8) (Стара Ал.7, изм. и доп. от ОС на 17.02.2007 г., и от ОС на 29.09.2013г.) Решенията на
КДУ (УС) са окончателни и задължителни за всеки регион, зона и клуб.
Член 16. ОТЧЕТНА ГОДИНА
(Изм. от ОС на 31.05.2014г.) Отчетната година на Дистрикта е от 1 юли на текущата година
до 30 юни на следващата година.
Член 17. ИМУЩЕСТВО
(1) Имуществото на асоциацията се състои от правото на собственост и други вещни права
върху движимото и недвижимо имущество, вземания и други права.
(2) (Доп. от ОС на 15.02.2008г.) Източници на средства на асоциацията са всички
имуществени вноски на членовете (членски внос), предвидени в настоящия устав или
определени от Общото събрание, стопанска дейност, дарения от физически и юридически
лица, спонсорство и др.
(3) (Доп. от ОС на 15.02.2008г.) Имуществото се разходва съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ
и съгласно Правилата за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране
и разходване на имуществото на „Асоциацията на Лайънс клубовете Дистрикт 130-България”
(4) В срок до 31(тридесет и първи) май всяка година КДУ представя счетоводен отчет и
доклад пред ОС.
(5) (Изм. и доп. от ОС на 17.02.2007г.) Годишния финансов отчет се изготвя в сроковете и
изискванията, съгласно българското законодателство.
Член 18. КНИГИ НА ДИСТРИКТА
ОС и КДУ (УС) водят книги за протоколите от всички проведени заседания.
Протоколите се подписват от председателстващия и протоколиста.
Член 19. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
Член 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
(1) Сдружението се прекратява по решение на МАЛК или ОС, както и по решение на
окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.4 от ЗЮЛНЦ.
(2) (Изм. от ОС на 17.02.2007 г.) Ликвидацията на сдружението се извършва съгласно
разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
(3) След прекратяване на Дистрикта имуществото му се предоставя на Лайънс клубовете в
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Република България, пропорционално на броя на техните членове.
§ 1. ПОПРАВКИ
(Изм. от ОС на 15.02.2008 г.и доп. от ОС -29.01.2010г.) Този Устав /Конституция/ може да
бъде допълван и променян на редовно или извънредно ОС с мнозинство от 2/3 от
присъстващите лично делегати.
§ 2. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
(1) Всички спорове, възникнали между настоящ или бивш член (членове) на Дистрикта и
самия Дистрикт или представител на КДУ (УС), касаещи членството, интерпретацията,
прилагането или нарушаването на конституцията на Дистрикта, или изключването на член от
Дистрикта, или каквито и да са други въпроси, които не могат да бъдат уредени
задоволително с други средства, трябва да бъдат подложени на процедура за разрешаване на
спорове.
(2)
(Изм.
от ОС-29.01.2010г.) Всяка страна в спора може да подаде писмена молба
до ДУ. Последният, в рамките на 15 дни от получаването на молбата назначава помирител,
който изслушва страните по спора. Помирителят трябва да е Паст ДУ и да не е член на клуба,
в който е възникнал спора. Избраният помирител трябва да е приемлив и за двете страни. В
случай, че не се постигне помиряването, помирителят изготвя доклад до КДУ и ОС в срок от
30 дни. След запознаване с доклада Правната комисия излиза със свое становище пред ОС за
вземане на решение. Решението на ОС е окончателно.
§ 3. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(1) За неуредени случаи в този устав се прилагат разпоредбите на КМАЛК и ЗЮЛНЦ.
(2) Настоящият устав е приет на учредителното ОС, проведено на 01 юли 2003г., в
гр.Пазарджик.
Изменен и допълнен на Общи събрания на АЛК “Дистрикт 130 - България”, проведени на
20.12.2003 г., 05.06.2004 г., 17.02.2007 г., 15.02.2008 г. , 29.01.2010 г., 04.02.2011 г.,
29.09.2013г. , 31.05.2014г и 15.02.2015г..)

Дистрикт Управител:
(Председател на УС) – Марин Филин
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