УСТАВ
СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„ФОКУС – Европейски център за развитие”
ГРАД ПАЗАРДЖИК
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ПРЕДМЕТ НА УСТАВА
Чл.1 /1/ Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на
юридическото лице с нестопанска цел – Сдружение за осъществяване на
дейност в обществена полза „ФОКУС – Европейски център за развитие”.
/2/ Сдружението се определя за извършване на обществено полезна дейност.
/3/ Срдужението е носител на всички права и задължения, които не са свързани
с естествени качества на физическите лица и може да притежава имущество.
/4/ Сдружението формира своето имущество от членски внос, дарения,
завещания, стопанска дейност и други законосъобразни източници.
НАИМЕНОВАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.2 /1/ Наименованието на сдружението е :Сдружение за обществено полезна
дейност „ФОКУС – Европейски център за развитие”.
/2/ На английски език наименованието на сдружението се изписва по следния
начин: „FOCUS - European Center for Development”.
СЕДАЛИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3/1/ Седалището на сдружението е :България, област Пазарджик, град
Пазарджик, ул. „Свобода” № 5 ет. 6 ап. 24
/2/ Адресът на управление на сдружението е: България, област Пазарджик,
град Пазарджик, ул. „Свобода” № 5 ет. 6 ап. 24
ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 4 /1/.Създаване на общество на възпитаници, преподаватели, родители на
възпитаници на европейското образование на територията на област
Пазарджик, както и на всички приятели и привърженици на идеята за социална
интеграция и професионална реализация на подрастващите;
/2/ Изследване, обучение и съдействие по въпроси от обществен интерес,
/3/ Популяризиране на активното гражданство на младите хора като цяло и в
частност тяхното европейско гражданство;
/4/ Развиване на солидарност и насърчаване на толерантност сред обществото
с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския съюз.
/5/ Насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора;
/6/ Насърчаване за европейско сътрудничество.
СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.5 Сдружението се учредява като безсрочно
ПРЕДМЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.6 /1/ Осъществяване на програми в областта на неформалното
образование, изкуство, социална дейност, доброволчество и др. Изграждане на
съвременна култура и идентичност, популяризацията й в света като част от
общия мирен процес за взаимно опознаване и сътрудничество.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРАВИЛА И
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ.
Чл.7 /1/ За постигане на целите си сдружението:
1. Организира семинари, тематични вечери, съвместни изяви и запознава
обществеността с актуални проблеми, а също така и с постиженията на
съвета на сдружението.
2. Осъществява международно партниране и сътрудничество със сродни
организации, както и с организации в страната.
3. Участва в разработването на проекти, свързани с целите на
сдружението.
4. Изготвя програми за обучение на своите членове.
5. Членски внос, доброволни вноски от училищните настоятели, дарения от
физически и Юредически лица, лихви и други законосъобразени източници.
/2/ Сдружението не разпределя печалба.
/3/ Имуществото на сдружението се изразходва само в съответствие с този
устав и закона.
/4/ Правилата и редът за обществено полезна дейнсто се определят в
съответствие с целите и средствата на сдружението. Конкретните правила за
извършване на обществено полезна дейност се определят въз основа на
решения на Съвета на настоятелите.

ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И
ПРАВОМОЩИЯ
ОРГАНИ
Чл.8 /1/ Върховен орган на сдружението е общото събрание;
/2/ Управителен орган на сдружението е Съвета на настоятелите.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 9 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 10 /1/ Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. приема другите вътрешни актове;
3. избира и освобождава членове на управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове;
6. взема решения за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10.
взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
или на имуществените вноски;
11.
приема отчета за дейността на управителния съвет;
12.
отменя решения на другите органи за сдружението, които
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на сдружението.
/2/ Права по ал.1,3,7,9,11,12 не може да се възлагат на други органи на
сдружението.
/3/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на
сдружението.
/4/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно
тяхната законосъобразност и в съответствие с устава;

/5/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със
закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат
оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на
сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/6/ Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на
сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година
от датата на вземане на решението.
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.11 /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите 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 със съвета на настоятелите в едномесечен срок не отправи
писмена покана за свикване на общото събрание то се свиква от съда по
седалище на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред , датата, часа и мястото за
провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се изпраща до членовете на общото събрание с обратна
разписка ,във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ.
КВОРУМ
Чл. 12 Ако уставът не разпорежда друго, 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 същият
дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, освен ако
уставът не разпорежда друго.
ГЛАСУВАНЕ
Чл.13 /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.
/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси,
отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения,
по съребрена линия – до 4 степен, или по сватовство - до 2 степен
включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решение.
/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото
събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на
представителство или събрание на пълномощниците не се допуска.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНЯ
Чл.14 /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите.
/2/ Решения по чл.9 ал.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения.
СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл. 15 /1/ Съвета на настоятелите се състои най-малко от три лица – членове
на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да
посочват за членове на съвета на настоятелите лица, които не са членове на
сдружението. Членовете на съвета на настоятелството се избира за срок до 4
години.
/2/ Съвета на настоятелите избира от своя състав председател.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл. Съвет на настоятелите
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
устава;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейнстта на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението,
включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията предвидени в устава;
ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Чл.17 /1/ Заседанията на съвета на настоятелите се свиква и ръководят от
Председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на съвета на
настоятелите при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателя не
свика заседание на съвета на настоятелите в седмичен срок, то може да се
свика от всеки едни от заинтересуваните членове на съвета. При отсъствие на
председателя заседанието се ръководи от определен от него член.
/2/ Съвета на настоятелите може да взема решения, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице с което има и 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 събранието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.22
ал.2 и чл.16 т.3 и 6 с мнозинство от всички членове.
/5/ Съвета на настоятелите може да взема решение без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на съвета на настоятелите.

ГЛАВА ТРЕТА
КЛОНОВЕ
КЛОНОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛОН
Чл.18 /1/ Сдружението може да има клон.
/2/ Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Права и членство
Чл. 19 /1/ Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни
юридически и дееспособни физически лица.
/2/ Членството се придобива с решение на съвета на настоятелите по писмено
заявление на кандидата, отправено до председателя на съвета на
настоятелите или до управителя на клон на сдружението, с което се декларира
приемане на устава на сдружението.
/3/ Когато заявлението е отправено до управител на клон, той е длъжен в
двуседмичен срок да поиска от Съвета на настоятелите да вземе решение за
приемане на нов член. Искането на управителя трябва да се мотивирано.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.20 /1/ Членуването в сдружението е доброволно.
/2/ Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да се
ползва от имуществото му по реда, предвиден в устава.
/3/ Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, ако общото събрание е
взело решение за това.
/4/ Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване.
/6/ Изпълнението на членските задължения и упражняване на членските права
може да бъде предоставено другиму.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.21 /1/ Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане;
/2/ Решението за изключване се взема от съвета на настоятелите при
поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Това решение
може да се обжалва пред общото събрание.
/3/ отпадането поради не внасяне установените имуществени вноски и
системно неучастие в дейността се констатира по документи, удостоверяващи
тези обстоятелства;
/4/ след прекратяване на сдружението внесеният членски внос не се връща на
членовете.

ГЛАВА ПЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ИМУЩЕСТВОТО
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.22 /1/ Сдружението се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическто лице с
нестопанска цел, когато:
А/ не е учредено по законния ред;
Б/ извършва дейнсто, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред или на добрите нрави;
В/ е обявено в несъстоятелност
/2/ Решението на съда по ал.1т.1 и 3 се постановява по иск на всеки
заинтересуван или на прокурора.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици.
/4/ В случай на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава
ликвидатор.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.23 /1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се
извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от
него лице;

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.22,
ал1 т2 той се определя от окръжния съд по седалище на юридическото лице с
нестопанска цел.
/4/ Относно неплатежноспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно
разпоредбите на Търговския закон.
ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.24 /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на
кредиторите имущество се решава съгласно закона и този устав.
/2/ Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава
или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение
на дължимото му възнаграждение.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 25. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на
членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от
физически и юридически лица, спонсорство.
Имуществени вноски на членовете
Чл. 26. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от
общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл. 27. Всички членове на сдружението дължат месечен/годишен членски внос
в размер на 1 лев, платим до края на текущата година.
Чл. 28. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание
може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването
й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
ГЛАВА ШЕСТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29 За неустановеното в този устав се прилага Закона на Република
България, както и решенията на органите на сдружението.
Чл. 30 Настоящият устав е приет на учредително събрание на сдружението,
проведено на 07.12.2009 година в град Пазарджик.

