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УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОТЕНДЕНЦИИ” 
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
(с приети изменения за 2010 година) 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1  (1) Сдружение с нестопанска цел за младежка активност “ЕВРОТЕНДЕНЦИИ”, наричано 
по-долу за краткост “СДРУЖЕНИЕТО”, е юридическо лице, регистрирано съгласно 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 
 (2) Сдружението за младежка активност “ЕВРОТЕНДЕНЦИИ” е отделно от членовете си 
и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за 
неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. 
 (3)  Сдружението няма да образува клонове. 
 
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ 
Чл.2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение за 
младежка активност “ЕВРОТЕНДЕНЦИИ”. 
 (2) Всяко писмено изявление на сдружението трябва да съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер. 
 
ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
Чл.3 (1) Седалището на сдружението за младежка активност с нестопанска цел е: Р 
България, гр. Велико Търново, община Велико Търново. 
 (2) Адресът на управление е: Р България, гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ №2, вх.А, ет.3, 
ап.9 
 
ІV. ЦЕЛИ 
Чл.4 Основни цели на сдружението са: да подпомага осъществяването на промяна в 
българската образователна система и въвеждането на нови образователни стандарти; 
сътрудничество с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в 
областта на образованието, културата, проблемите на младежта в контекста на 
евроинтеграционния процес; стимулиране на диалога между младежите от страните членки на 
ЕС и на страните кандидатки за членство; ангажиране на вниманието на млади хора върху 
идеята за Обединена Европа и изграждане на европейско самосъзнание; превръщане на 
гражданското образование в паспорт за живота на младите хора; подпомагане на 
социализацията на деца с неравностойно социално и културно положение; да насърчава 
създаването на действително продължаващо образование независимо от възрастовите и 
социални групи. 
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V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Чл.5 Средствата, чрез коитo сдружението ще постига своите цели са: организиране и 
провеждане на семинари, конференции, форуми и други мероприятия по проблемите свързани 
с основните цели на сдружението; дискусии и лекции, симулационни игри, към които ще се 
стремим да привлечем чуждестранни младежи чрез обмени по съответни програми, изготвяне 
на проекти съобразно целите на организацията; сътрудничество с местни, национални и 
международни организации, имащи сходни цели и задачи. 
 
VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
Чл.6 Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за 
проекти, свързани с проблеми на процеса на евроинтеграцията. 
Чл.7 Предметът на дейност на сдружението е развитие и утвърждаване на духовните ценности, 
гражданското общество, образованието; подпомагане социалната интеграция и личностната 
реализация  и изявата  на млади хора в неравностойно социално и културно 
положение;  набиране на средства и информация за осъществяване на проекти по 
горепосочените цели. 
 
VІІ. СРОК 
Чл.8  Сдружението не е ограничено със срок. 
 
VІІІ. ЧЛЕНСТВО 
Чл.9 (1) Членство в сдружението може да придобие всеки гражданин на страната навършил 16 
години към датата на кандидатстване за членство, но всички физически лица станали членове 
на Сдружението трябва да признават този Устав и допринасят за постигане целите на 
Сдружението. 
Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно. 
(2) Кандидатите подават писмена молба до Председателя на Управителния съвет, в която 
декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав. 
(3) Приемането или отказа за членство става с решение на Председателя на Управителния 
съвет. 
 
ІХ. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл.11 (1) Правата на членовете на Сдружението за младежка активност „ЕВРОТЕНДЕНЦИИ“са: 
да бъдат избирани във всички ръководни органи на Сдружението; 
да бъдат информирани за дейността на Сдружението. 
Чл.12 (1) (Изм. – Протокол на ОС №13/29.11.2010) Задълженията на всеки член са: 
да спазва Устава; 
да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението; 
да съдейства за изпълнението на целите и задачите на Сдружението; 
да издигат авторитета на Сдружението; 
да спомагат за увеличаването на неговото имущество и да не извършват действия или 
бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят; 
да заплащат редовно членски вноски в размер определен с решение на Управителния съвет. 
Чл. 13 Член на  сдружението за младежка активност “ЕВРОТЕНДЕНЦИИ” не отговаря лично за 
задълженията на сдружението. 
Чл. 14 Член на Сдружението може да го напусне по своя воля, като изпрати писменно 
заявление за това до Председателя на Управителния съвет. Членството се счита за прекратено 
от датата на писменото заявление. 
Чл. 15 (1) Член на сдружението, който нарушава Устава може да бъде изключен от 
сдружението по предложение на председателя на Управителния съвет. 
(2)  Решението се взема от УС с мнозинство 2/3 от присъстващите, в присъствието на члена и 
след неговото изслушване освен в случайте по ал.4. 
(3) Решение за изключване може да се вземе само след, като председателя писменно уведоми 
предлагания за изключване за деня, мястото и часа на Общото събрание. 
(4) ако предлагания за изключване член, след писменни уведомления отсъства без уважителни 
причини, за което той е заявил предварително, от общото събрание, на което се предлага да 
бъде изключен, то на следващото общо събрание може да сев земе решение за неговото 
изключване и без неговотоп рисъствие. 
Чл. 16 След прекратяване на членството, членския внос не се връща, а се използва за 
изпълнението на целите и задачите на Сдружението. 
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Х. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
Чл. 17 (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание (ОС). 
(2)  Управителен орган на сдружението е Управителният съвет (УС). 
(3)  Контролен орган на сдружението е Контролният съвет (КС). 
 
ХІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Чл. 18 (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. 
(2) Всеки член на Сдружението участва в Общото събрание с един глас. 
Чл. 19 (1) ) (Изм. – Протокол на ОС №13/29.11.2010) Общото събрание се свиква от 
Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на 
сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в 
последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмо покана за 
свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено 
искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 
(2)  Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 
(3)  (Изм. – Протокол на ОС №13/29.11.2010) Поканата се публикува в местни или национални 
печатни медии и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 
Чл. 20 Права на Общото събрание: 
(1)  да изменя и допълва устава; 
(2)  да приема други вътрешни актове; 
(3)  да избира и освобождава членове на УС; 
(4)  да избира и освобождава членове на КС; 
(5)  да взема решения за участие в други организации; 
(6)  да взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
(7)  да приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
(8)  да приема бюджета на сдружението; 
(9)  да приема отчета за дейността на УС; 
(10) да отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението. 
Чл. 21 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. 
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред и се провежда, колкото и членове да се явят. 
Чл. 22 (1) В общото събрание всеки член има право на един глас. 
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по сребрена линия до 

четвърта степен, или по сватство до втора степен включително; 
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решение. 
       
ХІІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Чл. 23 (1)  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите. Решенията за изменение в Устава, за прекратяването на дейността, за 
преобразуването или сливането с друго сдружение се вземат с мнозинство две трети от 
присъстващите. 
(2)  По въпроси, които не са включени в дневния ред обявен при свикването на събранието, не 
може да се вземат решения. 
 
ХІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
Чл. 24 (1) Управителния съвет се състои от три лица членове на Сдружението. Членовете на 
Управителния съвет се избират за срок от пет години. 
(2) От състава на Управителния съвет се избира председател за срок от пет години. 
 
ХІV. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
Чл. 25 (1) Управителния съвет: 
1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни 

вегови членове; 
2. избира или освобождава Председателя; 
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3. приема и изключва членове; 
4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
5. разпорежда с имуществото на сдружението при спазването на изискванията на Устава; 
6. подготвя и внася в  Общото събрание проект за бюджета; 
7. подготвя и внася в  Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи 

отговорност за това; 
9. определя адреса на сдружението; 
10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата 

на друг орган; 
11. изпълнява задълженията предвидени от устава; 
12. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос. 
 
ХV. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
Чл. 26 Заседанията на  Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. 
Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет в едномесечен срок, 
когато една трета от членовете го искат. Ако Председателят не свика заседание на 
Управителния съвет, то може да се свика от всеки  
един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя 
заседанието се ръководи от член на сдружението, на който председателят е делегирал права 
за това. 
       
ХVІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
Чл. 27 (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 
повече от половината негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна 
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се 
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 
(2)  Управителният съвет може да взема решение и без да бъде проведено заседание, ако 
протокола за взето решение бъде подписан без забележка и възражение за това от всички 
членове. 
(3)  Управителния съвет  взема решения с мнозинство от присъстващите членове. Решението 
за прекратяване на дейността /ликвидация/, разпореждане с имуществото на сдружението, 
определяне на реда и организиране извършването на дейността се вземат с мнозинство от 
всички членове. 
 
ХVІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Чл. 28 (1) Председателят: Ръководи заседанията на УС; Представлява Сдружението; Член е на 
УС и негов Председател; Организира изпълнението на решенията на ОС и УС; Отчита се за 
дейността си пред Общото събрание. 
(2) Мандатът на Председателя се прекратява: с изтичането на срока, за който е избран, като 
продължава да изпълнява задълженията си до избора на нов председател; решение на УС за 
предсрочното му освобождоване при обективни причини и невъзможност да изпълнява 
задълженията си поради болест, смърт или други причини, в последния случай УС е длъжен да 
избере нов Председател. 
(3) (Изм. – Протокол на ОС №13/29.11.2010) Председателят на Управителния съвет има 
право: 
1. Да дава и отнема членски права, без да уведомява за това Управителния съвет, когато 

прецени, че въпросното лице член на Сдружението нанася морални и материални щети 
или не заплаща редовно членските си вноски; 

2. Да се разпорежда, както сметне за добре с финансите и материалната база на 
Сдружението; 

3. Да свиква заседания на Управителния съвет; 
4. Да делегира права чрез нотариално заверено пълномощно, както и да бъде 

представляван от други физически лица пред банкови институции, държавни 
учреждения и други юридически и физически лица; 

5. Да сключва договори и споразумения с физически и юридически лица във връзка с 
изпълнението на определени задачи, произтичащи от основната дейност и цели на 
сдружението; 
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6. Да определя размера на възнагражденията на нает или обсулжващ персонал, както и 
да определя размера на своето възнаграждение. 

 
(4) За всяка решение взето от общото събрание или Управителния съвет е необходим параф с 
изричното съгласие на Председателя. 
 
ХVІІІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
Чл.29 Контролният съвет се състои от един или трима члена на Сдружението и се избира за 
срок от пет години. 
Чл.30 Компетентност: 
(1) Избира от своя състав председател; 
(2) Осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет. 
Чл.31 (1) Контролният съвет се свиква най-малко веднъж на шест месеца чрез писмена покана, 
изпратена най-малко десет дни преди деня на заседанието заедно с дневния ред. 
(2) Контролния съвет се свиква на заседания от Председателя му или от Управителния съвет. 
Чл.32 (1) Контролният съвет взема решение с мнозинство на гласовете. 
(2) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, при положение, че всички членове са 
подписали решението или са дали писмено съгласие. 
(3) При невъзможност на член на Контролния съвет да изпълнява задълженията си или по 
негова молба, Председателят на Контролния съвет определя негов заместник до провеждане 
на Общото събрание. 
       
ХІХ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ 
Чл.33 Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. 
Представлява се от Председателя. 
 
ХХ. ВОДЕНЕ НА КНИГИ 
Чл.34 (1) Сдружението води протоколи за взетите решения на колективните си органи. 
(2) Изготвя годишен доклад за резултатите от дейността и отчет за приходите и разходите, 
които се обсъждат и приемат от ОС. 
 
ХХІ. ИМУЩЕСТВО, ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
Чл.35 (1) Имуществото на Сдружението се състои от всички негови парични средства, правото 
на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и други 
права в съответствие със законодателството на Република България. 
(2) Източници на средства са членски внос, субсидии предоставени от държавни институции и 
други ведомства и организации, дарения, спонсорства, допълнителна стопанска дейност, 
средства отпуснати от проекти и програми, финансиране и облекчения, определени от ЗЮЛНЦ 
и специалните закони, други източници, разрешени от действащото законодателство. 
1. Размерът на членския внос се определя съгласно чл.25 ал.1 т.12 от настоящия устав и се 

внася в периода на последната десетдевка на месеца. 
2. Членския внос подлежи на актуализация по преценка на Управителния съвет. 
 
 
ХХІІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
Чл.36 Сдружението с нестопанска цел ще осъществява следната стопанска дейност, свързана 
с предмета на дейност и целите на сдружението: издателска дейност и сключване на 
свързаните с нея и необходимите за осъществяването и договори; търговска дейност, насочена 
към обезпечаване организирането и провеждането на конференции, симпозиуми, семинари, 
работни съвещания и други подобни мероприятия по проблемите,свързани с основните цели на 
Сдруженитето, както и други дейности и услуги, незабранени от закона при условията на чл.3 
ал.3 от ЗЮЛНЦ. 
 
 
ХХІІІ. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл.37 (1) Съществуването на Сдружението за младежка активност “ЕВРОТЕНДЕНЦИИ”  не се 
ограничава със срок. 
(2) Прекратяването на сдружението става с решение на ОС; решение на съда по седалището, 
ако не е учредено по законовия ред; извършва дейност, която противоречи на закона или е 
противна на обществения ред или добрите нрави. 
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(3) При прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация. 
Това става от УС или определено от него лице. 
(4) Решението за разпореждане с имуществото се взема от ОС. 
(5) Разпределението на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите става 
по реда определен и гласуван от Общото събрание. 
 
ХХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.38 (1) Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Общото 
събрание, състояло се на 27.11.2010г. 
(2) Неразделна част от Устава са: Протокола от учредителното събрание и списъкът с подписи 
на учредителите. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 
 

...................................................................... 


