ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ“

Правилата за членство в Сдружение „Български планински водачи“ (наричано
по-долу „СБПВ“) определят следните права и задължения за членовете на
Сдружението и членовете на органите на Сдружението:
1. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо
лице, което споделя целите на Сдружението.
2. Членство в Сдружението се придобива след решение на Управителния
съвет. Кандидат-членовете на Сдружението попълват писмена молба до
Председателя на Управителния съвет на Сдружението за приемане, в
която декларират, че споделят целите на Сдружението и ще съдействат
активно за тяхното постигане, като спазват Устава му. Управителният
съвет взема решение за приемане на член в срок от две седмици от
постъпване на молбата за членство. Всеки новоприет член бива вписван
в специално изготвена Членска книга.
3. Членовете на СБПВ и членовете на неговите органи могат да:
- участват в дейността и в управлението на СБПВ;
- да се ползват от имуществото и от резултатите от дейността на
СБПВ;
- да получават информация относно дейността на Сдружението, както
и да се запознават със съдържанието на протоколните книги на
Сдружението;
- да изискват свикване на Общото събрание при условията на
настоящия Устав;
- да обжалват решенията на Общото събрание и на Управителния
съвет относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
- да обжалват решенията на Управителния съвет, взети в
противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото
събрание на СБПВ.
4. Членовете на СБПВ и членовете на неговите органи са длъжни да:
- спазват Устава и другите актове на СБПВ;
- изпълняват решенията на органите на СБПВ;
- участват в работата на органите на СБПВ, в работните срещи на
членовете на СБПВ, както и по друг начин да съдействат за
осъществяване на целите на СБПВ;
- заплащат членския си внос, определен по начина и реда, определени
от Общото събрание на СБПВ;
- се въздържат от поведение, водещо до уронване на престижа на
СБПВ.
5. Член на СБПВ може да упълномощи друг член на сдружението или
трето лице да го представлява и да гласува вместо него в конкретно
заседание на Общото събрание или съответно на Управителния съвет.

6. Членството в СБПВ се прекратява:
- със смъртта или прекратяването на лицето - член на СБПВ;
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния
съвет на СБПВ;
- при изключване - по решение на Управителния съвет, когато: а) се
нарушава Устава на СБПВ или б) е налице поведение, с което се уронва
престижа и доброто име на СБПВ;
- при отпадане, когато член на СБПВ не е присъствал на две
последователни заседания на Общото събрание и не е заплатил
дължима членска вноска в установения за това срок. Отпадането се
констатира от Управителния съвет по документи на СБПВ;
7. Изключеният член на СБПВ може да обжалва решението на
Управителния съвет за изключване пред Общото събрание в
едномесечен срок от датата на протокола от съответното заседание на
Управителния съвет. Упражняването на членските права и
изпълнението на членските задължения на изключения член се спират
до произнасянето на Общото събрание. Общото събрание се произнася
по обжалваното решение в тримесечен срок. При прекратяване на
членството, лицето се заличава от книгата на членовете на
Сдружението. То няма право на възстановяване на направените от него
имуществени вноски.
8. Размерът на членския внос, определен от Общото събрание на СБПВ, е
35лв. на година. Срокът за плащане на членския внос е до 31-ви януари
всяка година.

