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ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“РЕЙКИ ФЕДЕРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ”

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Настоящият правилник е разработен и приет на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава на Сдружение с нестопанска цел
“Рейки федерация - България”, наричано по-нататък “Сдружението”.

II. ЧЛЕНСТВО

Чл.2. Общи положения. 
Кандидатът  за  членство  съобразно  с  устава  на  Сдружението  трябва  да  предостави
документ,  удостоверяващ преминато  обучение в  принципите  и  философията  на Рейки  и
удостоверяващ  непрекъсната  приемствена  линия,  водеща  началото  си  от  Микао  Усуи.
Трябва да подаде молба за членство и попълнена анкетна карта до ръководството, която
може да се изпрати по пощата или да се предаде лично.

Чл.3.  Права. 
Определят се от Устава на Сдружението.

Чл.4.  Задължения. 
С приемането  си  всеки  член  се  задължава  да  спазва  изискванията  на  Етичния  кодекс,
Правилника и Устава на Сдружението и да заплаща членски внос. Размерът на годишния
членски внос, определен с решение на Управителния съвет е минимум 40 лв. и еднократна
встъпителна такса в размер на 10 лв.
При заявяване на членство в Сдружението и след решение на УС всеки новоприет член
заплаща еднократна встъпителна такса в размер на 10 лв. и членски внос за първата година
както следва:
-  при подаване на молба за членство от 01.01 до 31.03 на календарната година:  10 лв.
встъпителна такса и минимум 40 лв. годишен членски внос;
-  при подаване на молба за членство от 01.04 до 30.06 на календарната година:  10 лв.
встъпителна такса и минимум 30 лв. годишен членски внос;
-  при подаване на молба за членство от 01.07 до 30.09 на календарната година:  10 лв.
встъпителна такса и минимум 20 лв. годишен членски внос;
-  при подаване на молба за членство от 01.10 до 31.12 на календарната година:  10 лв.
встъпителна такса и минимум 10 лв. годишен членски внос.

Чл.5. Почетни членове на Сдружението
1.  За почетен член на Сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице, което е
член на „Рейки  федерация -  България“,  с  особен  принос и  заслуги  в осъществяване на
целите на Сдружението и развитие на неговата дейност.
2.  Почетен  член  на  Сдружението  се  избира  от  Управителния  съвет,  чрез  мотивирано
предложение.
3. Всеки член на Сдружението може да направи предложение до УС за избиране на почетен
член.
4. Почетните членове не плащат членски внос.
5.  Почетното членство се счита от момента на решението за приемане от Управителния
съвет.
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6.  Почетните  членове  са  длъжни  да  изпълняват  правата  и  задълженията  както  при
редовните членове.
7. Почетните членове не са длъжни да присъстват на всички събрания.

Чл.6. Симпатизанти
1. Симпатизантите са граждани подкрепящи идеята и дейността на Сдружението.
2. Симпатизантите могат да бъдат български граждани или чужденци.
3.  Симпатизантите  подпомагат  финансово,  материално  и  морално  развитието  на
Сдружението.
4. Симпатизантите заявяват писмено желанието си пред УС.
5.  Симпатизантите могат да напуснат “Рейки федерация - България” по всяко едно време,
чрез уведомяване на УС.

III. ПЕЧАТЕН ОРГАН

Чл.7. Печатен орган на сдружението е списание с име „Рейки списание“.
Чл.8. “Рейки списание”:
1. Редакционният съвет се избира от Управителния съвет;
2. Издават се минимум 2 броя годишно в електронен вариант;
3. Всеки публикуван материал трябва да бъде рецензиран по правила, приети от УС;
4. Разпространява се безплатно за членовете на Сдружението. 
5.  Нерешените  въпроси  по  издаване  на  списанието  в  печатен  вид,  ще  се разглеждат  и
обсъждат на заседание на УС.

IV. ЕЛЕКТРОННА МЕДИЯ

Чл.9. Сдружението поддържа web сайт, който се обновява ежемесечно. 
Чл.10. На сайта се публикуват:
1.Устав,  Правилник  за  дейността,  Етичен  кодекс,  ръководството  и  членовете  на
сдружението;
2.  Обща информация за Рейки,  списък на мероприятия и събития в страната и чужбина
свързани с Рейки. Съобщават се всички новини, касаещи членовете на Сдружението; 
3. Публикува се годишният отчет на Сдружението.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.11. Изявления от името на Сдружението може да прави само неговият председател или
упълномощено  от  него  лице.  Всички  проблеми  се  обсъждат  на  заседание  на  УС.  

VI. ЕТИЧНИ НОРМИ
Чл.12.  Взаимоотношенията  в  Сдружението  и  извън  него  се  осъществяват  чрез  стриктно
спазване на Етичния кодекс. 
Чл.13. За контрол на изпълнението на Етичния кодекс се избира тричленна етична комисия,
която докладва пред УС за допуснати нарушения и предлага санкции.

VII. ПОМОЩНИ ОРГАНИ
Чл.14. За осъществяване на своята дейност при необходимост УС избира:
1.Редакционен съвет;
2.Етична комисия;
3.Регионални координатори;
4.Технически сътрудник.
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.15. Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на Правилника
не водят до недействителност или нищожност на целия Правилник. 
Чл.16.  При  необходимост,  настоящият  Правилник  следва  своевременно  да  бъде
съобразяван със законодателството, регламентиращо функционирането ЮЛНЦ. 
Чл.17.  За неуредените въпроси от компетентността на настоящия правилник се прилагат
релевантните разпоредби от действащото към момента на прилагане законодателство. 
Чл.18. Правилникът е приет от УС на Сдружението с Решение от 15.08.2020 г. и влиза в сила
от момента на приемането му. 

Председател на УС 
Стефан Кънев
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