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УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СДРУЖЕНИЕ ЗА ГЛОЖЕНЕ”

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „Сдружение за Гложене”,
наричано по - нататък в Устава за краткост „сдружението”.
Член 2.
(1) Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, правно
определено от съдружниците - физически лица, обединени на доброволен принцип за
осъществяване на дейност в обществена полза.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на
сдружението отоварят за неговите задължения само до размера на предвидените в този
устав имуществени вноски.
(3) Сдружението е със седалище в с. Гложене
(4) Сдружението е с адрес: с. Гложене, ул. „Нено Йотов Краев” 18
(5)Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
Член 3.
(1) Сдружението с нестопанска цел се учредява за осъществяването на дейност в
обществена полза.
(2) Целта на сдружението е:
 Опазване и популяризиране на природните забележителности, на архитектурата,
етнографските, религиозните и културни паметници и традиции в с. Гложене,
общ. Тететвен, обл. Ловеч и района около него.
 Запазване и развитие на образованието и просвещението в с. Гложене, както и
осъществяването на други социални дейности с местно значение;
 Опазване на горите и водите, развитие на туризма в с.Гложене и района около
него и създаване на условия за развиване на модерна екологична политика;
 Създаване на спортен комплекс в района на басейна и езерото.
Член 4. Задачите на сдружението са:
 Да събере средства за осъществяване целите на сдружението.;
 Да контролира правилното и целесъобразно изразходване на събраните
средства;
 Да осигури начините за постигане на целите на сдружението
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Член 5. Предметът на дейност на сдружението включва;
 Събиране и разпространение на информация за природните забележителности,
архитектурните, историческите, етнографските, религиозните и културни
паметници и традиции в с. Гложене, общ. Тетевен и района около него;
 Подпомагане подобряването и модернизирането на информационната и
материална база на образователната система в района;
 Популяризиране, опазване, възстановяване и поддържане на природните,
архитектурни и исторически забележителности; развиване на туризма в района.
Член 6.
(1) За постигане на целите и задачите по предходните членове сдружението може да
осъществява и някои стопански дейности в съответствие със Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, а именно:
 Строителство;
 Събиране, обработка и разпространение на информация;
 Извършване на консултантска и информационна дейност;
 Програмни, импресарски или други услуги;
 Организиране и провеждане на срещи, събрания и други форми на организирана
публична дейност;
 Извършване на информационно-рекламна и издателска дейност;
 Обучение и съдействие с цел повишаване на квалификацията на работещите;
 Организация и участие в международни прояви;
 Набиране и управление на средства и имущества, необходими за постигане на
целите на сдружението.
(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с
предмета на основна дейност, предвиден в настоящият устав.
(3) Приходите от посочените дейности се използват за постигане на целите и
задачите на сдружението, определени в устава.
(4) Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и реда,
определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(5) Когато осъществява стопанска дейност, сдружението не разпределя печалбата.
Член 7. Средствата за постигане целите на сдружението са от :
 Участие в международни, републикански и местни програми и проекти;
 Сътрудничество с правителствени и други неправителствени организации;
 Организиране и провеждане на дарителски, благотворителни мероприятия и
масови кампании за полагане на доброволен труд.
ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО
Член 8.
(1) Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически
лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.
(2) Членството в сдружението е доброволно. Сдружението може да приема членове с
единодушно решение на Управителния съвет.
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(3) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че
е запознат и приема разпоредбите на този устав. Кандидатите юридически лица
представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на
управителните си органи за членство в сдружението.
(4) Управителният съвет разглежда молбата на свое първо заседание.
(5) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
Член 9. Членовете на сдружението имат следните права:
 Да участват в управлението и дейността на сдружението, да избират и да бъдат
избирани в ръководните му органи;
 Да бъдат информирани за неговата дейност и да правят предложения за по –
ефективното и осъществяване;
 Да ползват имуществото на сдружението, но само дотолкова доколкото това е
свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи
или такива, възложени с решение на тези органи;
 Да ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на
този устав;
 Да поискат обяснение и получат информация от Контролно - финансовият съвет
за изразходваните финансови средства.
Член 10. Членовете на сдружението имат следните задължения:
 Да спазват разпоредбите на устава и да изпълняват решенията на ръководните
органи на сдружението;
 Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяването на
целите му;
 Да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото
имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на
целите му или уронват престижа му;
 Да внасят в срок членския си внос или допълнително предвидените от Общото
събрание имуществени вноски.
Член 11.
(1) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са не
прехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване.
(2) Членовете на сдружението могат да овластят трето лице да упражнява техните
права и да изпълнява задълженията им. Овластяването се извършва писмено и
произвежда действие след уведомяването на Управителния съвет.
Упълномощителите носят отговорност за действията и бездействията на
упълномощените.
Член 12. Членовете на сдружението носят отговорност за задълженията му само до
размера на направените от тях имуществени вноски.
Член 13.
(1) Членството в сдружението се прекратява :
 С еднократно писмено волеизявление до Управителния съвет;
 Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице,
респективно с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
 С изключване от сдружението;
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 С прекратяване на сдружението;
 При отпадане поради не внасяне на две вноски от надлежно определения
членски внос, както и при системно неучастие в дейността на сдружението.
Системно неучастие в дейността на сдружението представлява неявяване три или
повече пъти на заседания на Общото събрание или при повторен отказ за
изпълнение на някое от членските задължения.
(2) Всеки член може да напусне сдружението с едномесечно предизвестие
отправено до Председателя на Управителния съвет. През периода на
предизвестието членството не се счита за прекратено.
Член 14.
(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет,
когато :
 Не изпълнява членските си задължения или системно не изпълнява някое от тях;
 Извърши действие, което е несъвместимо с по - нататъшното му членство в
сдружението;
(2) При маловажни случаи Управителния съвет с решение определя срок за
преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последници, при
неспазване на които прави предложение за изключване;
Член 15.
(1) Отпадането се счита настъпило с вземане на решение за това от Общото
събрание, когато член на сдружението :
 Не е направил встъпителната си вноска в определения срок;
 Не е внесъл или е пресрочил две вноски от членския внос или някоя от
допълнителните имуществени вноски;
 Не е присъствал три или повече пъти на заседания на Общото събрание или
при повторен отказ за изпълнение на някое от членските му задължения.
(2) Горните обстоятелства се констатират въз основа на документи от
Управителния съвет, който докладва отпадането на Общото събрание и го
отразява в документацията на сдружението.
Член 16. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на
направените имуществени вноски за периода на членството му.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО
Член 17. Имуществото на сдружението се състои от : право на собственост и други
вещни права върху движими и недвижими вещи, парични средства, вземания, ценни
книжа, права върху интелектуална собственост и всички други права, които
законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с
нестопанска цел.
Член 18. Имуществото на сдружението се формира чрез:
 Членски внос, определен от Общото събрание;
 Допълнителни имуществени вноски, определени от Общото събрание;

5
 Приходи от стопанската дейност на сдружението, предвидена в настоящия
устав;
 Дарения, спонсорство, лихви, дивиденти.
Член 19.
(1) Средствата по бюджета на сдружението са целеви. Те не може да се използват за
други цели, освен посочените в този устав, с оглед извършваната от
сдружението обществено полезна дейност.
(2) Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.
Член 20.
(1) Всички членове на сдружението правят задължително встъпителен внос в
размер на 2 лв.
(2) Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на 2 лв.
Член 21.
(1) Сдружението може безвъзмездно да изразходва имуществото и да осъществява
дейността, насочена за реализиране на целите, определени с този устав и
ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението не може да сключва сделки със следните лица:
 Лица от състава на управителните му органи, с техните съпрузи по права линия
– без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, а по сватовство – до
втора степен включително;
 Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на
вземане на решението за сделката;
 Юридически лица, финансирали сдружението до 3 години преди датата на
вземане на решението на сделката.
 Юридически лица, в които по б.”а” и „б” са управители или могат да наложат
или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза
за сдружението или са сключени при предварително публично обявени общи
условия.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението в полза на лицата
по предната алинея Общото събрание взема мотивирано решение с
квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове.
(4) Сдружението подбира лицата, обектите и начина на тяхното подпомагане в
зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и
начина на осъществяване на дейността си. Информацията за реда, по който се
извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 22.
(1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание /ОС/.
(2) Управителните органи на сдружението са Управителния съвет /УС/ и
Председателят на УС.
(3) Контролен орган на сдружението е Контролно – финансовият съвет /КФС/ .
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(4) По решение на УС може да бъдат образувани помощни органи – експертни
групи и други – в завизимост от потребностите и дейността на сдружението.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 23.
(1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението;
(2) Юридическите лица участват в ОС чрез лицата, които ги представляват;
(3) Всеки член има право да упълномощи с изрично писмено пълномощно
физическо лице да го представлява на едно или неограничен брой заседания на
ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове
едновременно и да преупълномощяват с правата си трети лица.
Член 24.
(1) Общото събрание има следните правомощия:
 Изменя и допълва устава;
 Приема други вътрешни актове;
 Избира и освобождава членовете на УС и КФС и определя възнаграждението им.
 Взема решения за участие в други организации;
 Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 Определя или приема основните насоки и програма за конкретна дейност на
сдружението.
 Приема бюджета на сдружението;
 Взема решение за дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
 Приема отчета за дейността на УС и отчета на КФС;
 Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове на сдружението;
 Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от
закона или настоящия устав.
(2) Решенията на Общото събрание подлежат на седебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
Член 25.
(1) ОС се свиква на заседание на УС по негова инициатива или по писмено искане
на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок
не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове
или натовареното от тях лице.
(2) Поканата за свикване следва да бъде писмена и да съдържа :
 Дневния ред;
 Датата;
 Часа и мястото на провеждане на заседанието;
 Указание по чия инициатива се свиква ОС.
Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото на обявления
на адреса на управление на сдружението най – малко един месец преди насрочения
ден.
(3) Към датата на обнародване на поканата по предходната алинея писмените
материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение
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в мястото, посочено като адрес на управление на сдружението и да се
предоставят на всеки член при поискване.
Член 26.
(1) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват повече от половината членове. При
липса на кворум заседанието се отлага с един час по – късно, след което се
провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно,
независимо от това колко членове са се явили.
(2) Кворумът се установява от председателстващия заседанието, който се избира в
началото, по списък, отразяващ имената на присъстващите членове и на
пълномощниците на отсъстващите, подписва се от тях, заверява се от
председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
(3) При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас в ОС.
(4) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до :
 Него, неговия съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по
съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен
включително;
 Юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или
възпрепятства вземането на решения.
Член 27.
(1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство 50% + 1 гласа от
присъстващите.
(2) Решенията по чл.24, ал.1, т.1 и 5 вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
(3) ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата
дневен ред на заседанието.

Член 28.
(1) За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от
председателстващия и лицето, подготвило протокола. Те носят отговорност за
верността на съдържанието му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 29. Управителният съвет управлява сдружението. Tой се състои от не по – малко
от три и не повече от девет членове на сдружението, избрани от ОС. Членовете
на сдружението, които са юридически лица, могат да посочват за членове на УС
и лица, нечленуващи в сдружението.
Член 30. УС се избира за срок от 4 години, като неговите членове може да бъдат
преизбирани неограничено.
Член 31. Управителният съвет :
 Управлява, представлява сдружението и определя обема на представителната
власт на членовете си;

8
 Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 Приема и изключва членове;
 Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на
този устав;
 Подготвя проект за бюджет на сдружението и го внася за приемане от ОС;
 Подготвя отчет за дейността на сдружението и го внася за приемане от ОС;
 Представлява сдружението и сключва текущите сделки;
 Разработва програма за дейността на сдружението, определя реда и организира
извършването и и носи отговорност за това;
 Подготвя заседанията на ОС;
 Стопанисва имуществото на сдружението;
 Изпълнява и други функции, възложени му от закона или от ОС;
 Взема решение по всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на ОС на сдружението.
Член 32.
(1) Заседанията на УС се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по –
рядко от веднъж на 6 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите
членове. Ако Председателят не свика събрание в 7 – дневен срок от писменото
поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
(2) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от
членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна
телефонна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако
протоколът, удостоверяващ вземането на решението, бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички членове на УС.
(4) Заседанията се ръководят от Председателят на УС, а в негово отсъствие от
избран от УС негов член.
(5) УС взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и 6
от чл.14, ал.2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
Член 33. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред ОС решение
на УС, което е взето в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС.
Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по – късно от
една година от датата на вземане на решението.
Член 34. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията и бездействията
си, с които увреждат имуществото и интересите на сдружението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Член 35. Председателят на сдружението се избира от УС.
Член 36. Председателят:
 Организира, оперативно ръководи и контролира дейността на сдружението;
 Представлява сдружението и сключва сделки;
 Свиква и ръководи заседанията на УС и определя дневния им ред.

9

Член 37. Председателят на УС няма право да извършва разпоредителни действия и да
обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.
КОНТРОЛНО – ФИНАНСОВ СЪВЕТ
Член 38. КФС контролира цялата дейност на сдружението и неговия председател,
както и работата на УС. Той се състои от трима членове на сдружението, избрани от
ОС.
Член 39. КФС се избира за срок от 4 години, като неговите членове може да бъдат
преизбирани неограничено.
Член 40. КФС :
 Извършва всякакъв вид проверки;
 Дава отчет пред УС и ОС;
 Участва в заседание на УС с право на съвещателен глас / без право на
гласуване/.
Член 41. КФС избира свой председател. КФС се свиква от председателя му не по –
рядко от веднъж на 6 месеца.
ГЛАВА ШЕСТА
ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Член 42.
(1) В срок до 31 – ви март на всяка година УС съставя годишен счетоводен отчет и
го предоставя за заверка на лицензиран експерт – счетоводител, определен от
ОС.
(2) В същия срок УС подготвя доклад за дейността на сдружението, съдържащ
данните по чл.40, ал.2 ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 – ви май на всяка година УС заявява за вписване в централния
регистър доклада си по предходната алинея, заедно със заверения годишен
счетоводен отчет и другите, предвидени в чл.46, ал.2 ЗЮЛНЦ, документи.
(4) Докладът за дейността на сдружението е публичен. Съобщението за неговото
изработване, за времето, мястото и начина за запознаване с него, се публикува в
бюлетина на централния регистър.
ГЛАВА СЕДМА
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 43.
(1) ОС и УС на сдружението водят книги, в които подреждат по хронологичен ред
протоколите от всички проведени заседания заедно със съпровождащите ги
материали. Председателстващите заседанията и лицата, подготвили
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протоколите, удостоверяват верността на съдържанието им с подписите си и
отговарят за това.
(2) Всеки член на сдружението или негов упълномощен представител може по
всяко време да се запознава със съдържанието на книгите на сдружението и да
иска извлечения и преписи от тях.
ГЛАВА ОСМА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Член 44.
(1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Сдрижението може да се преобразува чрез вливане, сливане, отделяне и
разделяне, с решения на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове, само
ако новообразуваните юридически лица с нестопанска цел се създават за
извършване на дейност в обществена полза.
(3) Решението за преобразуване трябва да урежда реда и начина за преобразуване,
органите, които ще ръководят дейността на сдружението и ще се разпореждат с
имуществото му в процеса на преобразуването му.
(4) След отделяне или разделяне новообразуваните юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в обществена полза отговарят солидарно за
задълженията на сдружението, възникнали преди преобразуването му.
(5) При сливане или вливане членовете на сдружението стават членове на новото
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена
полза, а при разделяне остават членове на сдружението или стават членове на
новообразуваното юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза по техен избор.
ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 45.
(1) Сдружението се прекратява в следните случаи:
 По решение на ОС, взето от 2/3 от всички гласове;
 По решение на Ловешки окр. съд , в случаите по чл.13, ал.1, т.3 ЗЮЛНЦ;
 При преобразуване чрез сливане или вливане в друго юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза;
 Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от членовете на
сдружението не е основание за прекратяване на сдружението.
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ГЛАВА ДЕСЕТА
ЛИКВИДАЦИЯ
Член 46.
(1) При прекратяване на сдружението в случаите, предвидени в глава девета, се
открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно разпоредбите
на Търговския закон;
(2) Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице, а когато
прекратяването е настъпило по решение на съда или не е определен ликвидатор,
такъв се определя от съда;
(3) Ликвидацията на сдружението се извършва по реда предвиден в Търговския
закон;
(4) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо
на движимото и след това на недвижимото имущество на сдружението. Той
няма право по какъвто и да е начин да прехвърли имущество на лицата по чл.43,
ал.2 ЗЮЛНЦ.
Член 47.
(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по
решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено да
извършва обществено полезна дейност със същата или близка на сдружението
нестопанска цел, ако не е определено такова решение на ОС.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се
предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 Този устав е приет на учредително събрание за създаване на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Сдружение
за Гложене”, проведено на 10.05.2004г. в с.Гложене.
 Списъкът на учредителите, подписали устава, се счита за неразделна част от
него.
 За неуредените в този устав случаи, както и при тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите по ЗЮЛНЦ. Ако някоя
разпоредба на този устав е или стане недействителна, тя се замества по право от
разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
 Всички съобщения до членовете на сдружението ще се отправят на посочените в
списъка към устава адреси, а ако някой от тях своевременно е съобщил нов
адрес – на този адрес. Всеки член на сдружението е длъжен при промяна на своя
адрес в 10 дневен срок да уведоми УС с препоръчано писмо с обратна разписка.

