УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"Съучастие"
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Сдружение “Съучастие” е юридическо лице с нестопанска цел, създадено в
съответствие с член 19 и следващи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.2. Наименование на сдружението е “СЪУЧАСТИЕ”.
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр.Варна, ЖК
Възраждане, бл.22, ет.16, ап.91.
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок на съществуване.
Чл.5. Сдружението на основание член 2, ал.1 от ЗЮЛНЦ се определя като
организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.6. Цел на Сдружението: Да работи за утвърждаване на европейски стандарти в
сферата на образованието и социалната работа в България.
Чл.7. За осъществяване на своята цел Сдружението ще извършва следните
дейности:
1. Инициира и реализира изследователски и иновационни проекти за
усъвършенстване на съществуващите модели в сферата на:
 гражданското образование и обучението по човешки права и правата на
детето; обучението за междукултурно разбирателство и здравното
образование;
 социалната работа с младите хора;
 превенция на зависимостите и насилието;
 информационните технологии и дистанционното обучение.
2. Разработва образователни програми, учебни пособия, информационни,
методически и научни издания.
3. Изгражда информационни, образователни и квалификационни центрове и
полага усилия за развитието на регионални мрежи за партньорство между местните власти,
бизнеса и неправителствените организации в сферата на образованието и социалната
работа.
4. Провежда различни форми за професионално усъвършенстване на учители,
социални работници и други специалисти, заети в образованието, социалната сфера и
управлението.
5. Извършва дейности за повишаване на образователното ниво на различни групи
от населението. Посредничи за създаване на равни възможности за достъп до перманентно
обучение, професионално образование и квалификация на всички общности и индивиди без
разлика на пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност.
6. Осъществява образователни проекти за решаване на важни обществени,
национални или регионални проблеми, свързани с намаляването на безработицата и
подпомагане процеса на социална интеграция на малцинствени етнически групи, инвалиди,
деца и млади хора в риск, и др.
7. Подпомага регионални инициативи, свързани с укрепване на гражданското
участие и местното самоуправление в сферата на образованието.
8. Участва в регионални, национални и международни проекти, свързани с
горепосочените дейности.
9. Сътрудничи с други юридически лица с нестопанска цел в страната и чужбина и
осъществява с тях съвместни проекти.
Чл.8. Предмет на стопанската дейност на сдружение с нестопанска цел
“Съучастие” по смисъла на чл. 20, т. 5, във вр.с чл. 3 ал.. 3 и 4 ЗЮЛНЦ е следният: научно
и методическо осигуряване на образователната практика и социалната работа; провеждане
на обучение и квалификационни дейности за учители и социални работници; разработване
и внедряване на нови образователни модели и информационни технологии; консултантски
услуги срещу заплащане; печатна и издателска дейност; информационни технологии.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СДРУЖЕНИЕТО
Чл.9. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице,
което приема устава му и работи за постигане целите на Сдружението.
Чл.10.Членуването в Сдружението е доброволно и не ограничава членовете си от
участие в други организации.
Чл.11. Нови членове се приемат въз основа на: писмена молба, отправена до
Управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на
настоящия Устав и препоръка от поне един член на Сдружението.
Чл.12. Управителният съвет се произнася по молбата на първото си заседание и
внася за утвърждаване на следващото Общо събрание.
Чл.13. Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едномесечно едностранно писмено предизвестие, отправено до Управителния
съвет, като в рамките на този месец приключва с поетите ангажименти към Сдружението;
2. чрез изключване - с мотивирано решение на Общото събрание по предложение
на Управителния съвет, когато поведението на член на Сдружението грубо накърнява
интересите на сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите
задължения и нарушава Устава. Изключеният член няма право на връщане на внесения
членски внос;
3. при ликвидация на член юридическо лице;
3. при смърт или поставяне под запрещение на член физическо лице.
Чл.14. Права на членовете на Сдружението:
(1) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
(2) да участват в работата на Общото събрание на Сдружението.
(3) да участват в дейността на Сдружението;
(4) да получават информация за дейността на Сдружението;
(5) да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени
услуги, когато това е уговорено изрично;
(6) да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие
дейността на Сдружението.
Чл. 15. Задължения на членовете на Сдружението:
(1) да спазват разпоредбите на настоящия устав и да изпълняват решенията
на Общото събрание на Сдружението и неговите управителни органи.
(2) редовно да внасят членския си внос;
(3) добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване
на конкретни задачи.
ІV. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 16. Органите на управление на Сдружението са:
(1) Общо събрание;
(2) Управителен съвет;
(3) Председател на Управителния съвет.
Общото събрание
Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на Сдружението.
Чл. 18. Компетентност на Общото събрание:
(1) изменя и допълва Устава на Сдружението;
(2) избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на
Сдружението, а при необходимост - формира и други органи на управление;
(3) взема решение за размера на членския внос или на имуществените вноски;
(4) обсъжда и приема годишния отчет, внесен от Управителния съвет, и
освобождава членовете му от отговорност;
(5) приема основни насоки и програма за дейността на сдружението.
(5) приема бюджета на сдружението;
(6) взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението.
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(7) утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и
изключва членове на Сдружението.
(8) взема решение за откриване и закриване на клонове;
(9) отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
Чл. 19.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива
или по искане на 1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира
седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок
не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по
седалището 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 провеждането
на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” 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. Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината
от членовете на Сдружението. Ако в обявения ден и час не се явят необходимите по брой
членове, то се отлага за час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и се счита
законно, независимо от броя на присъствуващите;
(1) Членовете на Сдружението имат право на един глас. Не се допуска гласуване с
пълномощие.
(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на
присъстващите, но за допълнение и изменение на Устава, за преобразуване и прекратяване
на Сдружението е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите;
(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били
включени в предварително приетия и обявен дневен ред. Това не важи за отстраняване на
членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях;
(4) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание реши друго;
(5) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от
председателстващия събранието и протоколчик.
Чл. 21.(1) Управителният съвет се състои от не по-малко от 3 (три) члена с мандат
за 5 (пет) години.
(2) Управителния съвет избира от своя състав Председател.
(3) По решение на Общото събрание, функциите на Управителен съвет могат да се
изпълняват от едно лице - управител.
Чл. 22. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя.
(1) Заседанието е законно, ако на него присъстват най-малко половината от
членовете на Управителния съвет.
(2) Решенията се взимат с мнозинство от всички членове.
Чл. 23. Управителният съвет има право и е длъжен да:
(1) представлява сдружението, както и да определя обема на представителната
власт на отделни негови членове;
(2) разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание
планове и програми, отчети и други;
(3) осъществява ръководството на Сдружението и взема решения по тези въпроси;
(4) определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници на
Сдружението и техните възнаграждения;
(5) приема, предлага за утвърждаване приемането и за изключване членове на
Сдружението;
(6) създава, подпомага и координира дейността на Клубове по места и по интереси
към Сдружението;
(7) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на Сдружението, които са извън
компетентността на другите органи на Сдружението;
(8) взема решения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и
учредяването на вещни права върху тях;
(9) създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.
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Чл. 24. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на
Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член на
Сдружението.
Чл. 25. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.
Чл. 26. Председателят на Управителния съвет:
(1) представлява Сдружението пред трети лица;
(2) свиква заседанията на Управителния съвет;
(3) ръководи заседанията на Управителния съвет и ги председателства;
(4) в негово отсъствие тези функции се изпълняват от
упълномощен от
Председателя на Управителния съвет член на Управителния съвет;
(5) организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;
(6) разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи
отговорност за това;
(7) изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
(8) подписва договори;
(9) съхранява и води документацията на Сдружението.
V. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 27. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими
имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в
дружества; ценни книжа; вземания и други активи.
Чл. 28. Имуществото на Сдружението се набира от членски внос, целеви средства от
държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации и
граждани, фондации, дарения, завещания, печатни издания и всички останали придобивни
способи, съвместими с целите на сдружението и допустими от закона.
Чл. 29. Сдружението изгражда отношенията си с фирми (юридически лица със
стопанска цел) чрез договори за продължително изпълнение, чиито условия ще бъдат
конкретно договаряни и ще определят срока и формите на сътрудничество.
Чл. 30. Имуществото на Сдружението се управлява от Управителния съвет, който
решава и начините на разпореждане с него.
Чл. 31. По предложение на Председателя на Управителния съвет бюджетът на
Сдружението се приема от Управителния съвет и се утвърждава от Общото събрание за
всяка финансова година.
Чл. 32. Ежегодно Управителният съвет сам или чрез лицензирани лица проверява
баланса и отчета по изпълнението на бюджета и го предлага на обсъждане пред Общото
събрание на Сдружението, който се приема от последното. Управителният съвет се
освобождава от отговорност след приемане на баланса и отчета от Общото събрание.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 33. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. С решение на Окръжния съд, по седалище на сдружението:
- ако не е учредено по законния ред;
- ако извършва дейността, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред или на добрите нрави.
- е обявено в несъстоятелност.
Чл. 34. С решението за прекратяване на сдружението Общото събрание определя
ликвидатор, който трябва да е член на Управителния съвет към момента на вземане на
решението.
Чл. 35. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя
между членовете на сдружението по равно.
Чл. 36. По въпроси, неуредени от Устава на Сдружението, се прилагат разпоредбите
на действащото в Република България законодателство.
Настоящият Устав е приет на Общото събрание на Сдружението, проведено на
08.12.2001 година в град Варна.
Промените в Устава са приети на Общо събрание, проведено на 28.08.2008г.
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