
Правилник
на Клуб на мениджъра при Факултет за икономически и социални науки

на ПУ „Паисий Хилендарски”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Клуб на мениджъра при Факултет по икономически и социални науки на ПУ

„Паисий Хилендарски“, наричан по-надолу за краткост „Клуб“, е независимо, непартийно,

неправителствено сдружение на студенти и преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“,

които имат интереси в областта на управлението.

(2) Клубът е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност се осъществява в интерес на

неговите членове.

(3) Дейността на Клуба се осъществява в съответствие с настоящия Правилник, Правилника

на ПУ „Паисий Хилендарски“ и разпоредбите на действащите закони и други нормативни

актове в Република България.

(4) Дейността на Клуба се основава на принципите на:

1. доброволност на участието на неговите членове;

2. свобода и плурализъм при изразяване на мнение;

3. демократичност и равнопоставеност на членовете при вземане на решения;

4. взаимно уважение между членовете и спазване на академичните традиции и принципи.

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Клуб на мениджъра“ при Факултет по

икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“ .

(2) Наименованието се изписва на български.

(3) Наименованието се изписва в официалната кореспонденция и всички официални

документи.

Седалище и адрес

Чл. 3. Седалището на Клуба е гр. Пловдив, а адресът – Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски“ гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24.

Срок

Чл. 3. Клубът се учредява без определен срок.
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Представителство

Чл. 4. Клубът се представлява от Председателя, а при негово отсъствие – от

Заместник-председателя.

Цели и дейности

Чл. 5. Основните цели на Клуба са:

1. да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта

на управлението;

2. да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите

членове;

3. да издига престижа на Факултета по икономически и социални науки и ПУ „Паисий

Хилендарски“

Чл. 6. За постигане на своите цели Клубът:

1. организира и провежда дискусии, публични лекции, презентации, семинари, консултации,

конференции и кръгли маси;

2. организира и провежда конкурси за студентска научно-изследователска и приложна

дейност в областта на администрацията и управлението;

3. съдейства за участието в проекти с научно-изследователски и практико-приложен

характер;

4. подпомага студентите при техните контакти с фирми и финансови институции с цел

придобиване на практически опит и професионална реализация;

5. установява и поддържа контакти на студентите с академичната и професионалната

общност;

6. установява и поддържа контакти със сродни сдружения и организации в страната и

чужбина;

7. съдейства за поддържане на активни контакти между студентите от различните курсове,

обучаващи се във факултета;

8. извършва всякакви други допустими от закона дейности, които са в съответствие с

настоящия Устав.
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II. ЧЛЕНСТВО

Членове на клуба

Чл. 7. Членството, както и участието в управлението и представителството на Клуба, е лично

и представлява доброволна, безвъзмездна и общополезна дейност.

Чл. 8. Членовете на Клуба са редовни, асоциирани и почетни.

Чл. 9. (1) Редовен член може да бъде всеки студент и преподавател от ФИСН на ПУ „Паисий

Хилендарски“, който приема Устава и целите на Клуба, независимо от своя пол, религиозна

или етническа принадлежност.

(2) Изключения по ал. 1 на настоящия член се допускат само по предложение на редовни

членове на Клуба, подкрепени на общо събрание с квалифицирано мнозинство от две трети

от присъстващите.

(3) Асоцииран член може да бъде всеки, който желае да сътрудничи на клуба и да подпомага

неговата дейност.

(4) Студентите, които са редовни членове на Клуба, след завършване на обучението си в ПУ

„Паисий Хилендарски“ автоматично получават статут на асоциирани членове.

(5) За почетни членове на клуба се приемат български или чуждестранни физически лица,

които имат значителни заслуги за Клуба или са допринесли съществено за развитието на

икономическата теория и практика.

(6) Асоциираните и почетните членове участват в Общото събрание само със съвещателен

глас.

Прием на членове

Чл. 10. (1) Преподавател става редовен член на Клуба по чл. 11, ал. 1 с подаването на

заявление до Председателя, с което декларира, че е преподавател във ФИСН при ПУ „Паисий

Хилендарски“ и приема Устава и целите на Клуба, като посочва координати за връзка

(телефон, адрес на електронна поща и др.).

(2) Студент кандидатства за редовен член по чл. 11, ал. 1, като подава заявление до

Председателя на Клуба, с което декларира, че е студент във ФИСН при ПУ „Паисий

Хилендарски“ и приема Устава и целите на Клуба, като посочва мотивите си за членство и

координати за връзка (телефон, адрес на електронна поща и др.).

(3) Приемът на почетни членове се извършва с решение на Общото събрание на Клуба по

предложение на Управителния съвет или на една пета от всички редовни членове.

(4) Координаторът на Клуба води регистър на членовете.
3



Прекратяване на членство

Чл. 11. Членството в Клуба се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до Председателя на Клуба;

2. при изключване от Клуба съгласно чл. 13;

3. при отстраняване или дисциплинарно уволнение от ПУ „Паисий Хилендарски“;

4. при смърт или поставяне под запрещение.

Чл. 12. (1) Членството в Клуба може да се преустанови за определен срок при временна

невъзможност за упражняване на правата и задълженията поради основателни причини.

(2) Членовете, на които се налага временно да преустановят членството си в Клуба, подават

заявление до Председателя, в което посочват причините и срока за преустановяване на

членството.

Чл. 13. (1) Член на Клуба се изключва при:

1. тежки или системни нарушения на правилника на Клуба;

2. обществени изявления и/или прояви, уронващи престижа на Клуба;

3. осъждане за умишлено престъпление от общ характер.

4. отсъствие над 50% и повече от месечните срещи

(2) Решението за изключване се взема от Общото събрание на Клуба с обикновено

мнозинство от всички редовни членове, по предложение, направено от Председателя.

Права и задължения на членовете

Чл. 14. (1) Членовете на Клуба имат право:

1. да участват в дейностите на Клуба;

2. да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;

3. да избират по реда на този устав ръководни органи на Клуба и да бъдат избирани в тях;

4. да изказват свободно становището си по всички въпроси;

5. да внасят пред Управителния съвет и Общото събрание предложения и проекти за развитие

дейността на Клуба;

6. да получават информация и да участват в обсъждането на дейността на Клуба;

7. да поискат временно преустановяване на членството си съгласно чл. 12;

8. да прекратяват членството си по тяхна преценка.
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(2) Асоциираните и почетните членове нямат правото да участват при вземането на решения,

с право на глас в Общото събрание, както и да гласуват при избор на членове на

Управителния съвет.

Чл. 15. Членовете на Клуба са длъжни:

1. да участват в дейността на Клуба и да работят за постигане на неговите цели;

2. да спазват Правилника и задължителните решения на ръководните органи на Клуба;

3. да издигат авторитета и да популяризират дейността на клуба;

4. да проявяват инициатива и да се информират относно дейността на клуба;

5. да уведомяват своевременно Координатора при промяна на координатите си за връзка.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 16. Органите на управление на Клуба са:

1. Общо събрание;

2. Управителен съвет;

3. Председател и двама Заместник-председатели.

Общо събрание

Чл. 17. (1) Върховен орган на Клуба е Общото събрание. То се състои от всички редовни

членове на Клуба. Асоциираните и почетните членове вземат участие в работата на общото

събрание с право на съвещателен глас.

(2) Участието на членовете на клуба в Общото събрание е лично. Участието чрез

пълномощно е недопустимо.

(3) При гласуване на Общо събрание всеки редовен член на Клуба има право на един глас,

като не се разрешава гласуването с пълномощно.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва правилника на Клуба;

2. взима решения за преобразуване и прекратяване на Клуба;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, а именно Председател,

Зам.Председатели, Връзки с обществеността и Координатор;

4. взима решения за дейности, свързани с изпълнението на целите на Клуба;
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5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

6. приема членове в случаите, предвидени в чл. 10;

7. изключва членове на Клуба;

8. решава всички други въпроси, чието решаване не е възложено на Управителния съвет.

(2) Решенията по точки 1 и 2 на ал. 1 от този член се вземат с мнозинство повече от две трети

от присъстващите редовни членове.

(3) Решенията по точки от 3 до 8 на ал. 1 на този член се вземат с мнозинство повече от

половината от присъстващите редовни членове.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде

отложено.

Свикване на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание на Клуба се свиква най-малко веднъж на семестър.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Клуба.

(3) Съобщението за свикване на Общото събрание на Клуба се поставя на публично място в

ПУ „Паисий Хилендарски“ и се публикува в Интернет страницата на ФИСН най-малко седем

дни преди предложената дата за провеждане.

(4) При възможност съобщението по ал. 3 на настоящия член се изпраща по електронната

поща на всички редовни членове, като получаването на съобщението не е условие за

редовното свикване на Общото събрание.

(5) Съобщението по ал. 3 на настоящия член съдържа деня, часа и мястото на провеждане на

Общото събрание и дневния ред.

(6) По решение на Управителния съвет или по искане на една десета от редовните членовете

на Клуба или на Председателя, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание в

едноседмичен срок от поискването, като се спазват разпоредбите на предходните алинеи на

настоящия член.

Кворум на Общото събрание

Чл. 20. (1) Общото събрание може да заседава и взема решения, ако е редовно свикано и

присъстват повече от половината редовни членове на Клуба.

(2) Ако Общото събрание е редовно свикано, но не са се явили повече от половината редовни

членове, заседанието на Общото събрание се отлага за един час по-късно при същия дневен

ред и се смята законно, ако присъстват най-малко десет редовни члена.
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(3) Ако след отлагането присъстват по-малко от десет редовни члена, Общото събрание се

свиква отново по общия ред.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 21. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на клуба.

(2) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник-председателя на

клуба.

(3) По предложение на ръководещия, Общото събрание приема дневен ред.

(4) Всеки редовен член може да прави предложения за изменение и допълнение на дневния

ред, както и за членове на Управителния съвет.

(5) Гласуването е явно и лично, освен ако Общото събрание не вземе решение за тайно

гласуване.

Управителен съвет

Чл. 22. (1) Управителният съвет е висшият изпълнителен орган на Клуба.

(2) Управителният съвет се състои от четирима членове.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години. До избор на нов

Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

(4) Управителният съвет се свиква на редовни заседания от Председателя на Клуба, не

по-рядко от веднъж месечно. Всеки друг от членовете на Управителния съвет може да поиска

свикването му по важни причини.

(5) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от

половината от неговите членове.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 23. (1) Управителният съвет:

1. ръководи Клуба между общите събрания;

2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него;

3. подготвя и свиква Общото събрание на Клуба;

4. взема решения по всички въпроси, които съгласно Устава не спадат в правомощията на

друг орган на управление на Клуба.

(2) Общото събрание може да делегира и други правомощия на Управителния съвет,

необходими за нормалната дейност на Клуба.
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(3) Решенията на Управителния съвет подлежат на отмяна от Общото събрание на Клуба при

искане от страна на най-малко една трета от редовните членовете на Клуба.

Председател, Заместник-председател, Връзки с обществеността и Координатор на Клуба

Чл. 24. (1) Председателят, Заместник-председателят, Връзки с обществеността и

Координаторът на Клуба се избират за срок от четири години от членовете на Общото

събрание (измежду тях). До избор на нов Председател, Заместник-председател, Връзки с

обществеността и Координаторът старите продължават да изпълняват своите функции.

(2) При едновременното отсъствие или трайна невъзможност на Председателя и

Заместник-председателя на Клуба да изпълняват своите функции, Координаторът временно

изпълнява длъжностите Председател и Заместник-председател. Той изпълняват временно

функциите на Председател и Заместник-председател, като функциите им се прекратяват при

участието на Председателя или Заместник-председателя на заседание на Управителния съвет

или при избора на нов Председател и Заместник-председател.

(3) Председателят на Клуба:

1. осъществява общото ръководство на Клуба;

2. представлява Клуба в отношенията му с други физически или юридически лица и

подписва всички документи от името на Клуба.

3. ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;

4. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

5. планира приоритети, цели, задачи за дейността на Клуба;

6. следи за прилагането и спазването на правилника;

7. представя официално Клуба пред обществеността, ръководството на факултета,

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и други организации и институции;

8. се отчита за дейността си пред Управителния съвет и отчита дейността на Управителния

съвет пред Общото събрание.

9. решава въпроси относно управлението на Клуба, извън компетентността на Общото

събрание и Управителния съвет.

(4) Председателят при нужда може да упълномощи членове на Управителния съвет да

представляват Клуба за осъществяването на конкретни цели и задачи.

(5) Заместник-председателя на Клуба подпомага Председателя. Председателят може да

упълномощава Заместник-председателя да изпълнява неговите правомощия по настоящия

член.
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(6) При отсъствие на Председателя на Клуба, неговите функции се изпълняват от

Заместник-председателя.

(7) Връзки с обществеността на Клуба води регистъра на членовете и протоколите от

заседанията на Общото събрание и Управителния съвет и съхранява архива на клуба.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при брой на членовете по-малък от пет.
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