УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“ ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ”

Приет на учредителното събрание на сдружението, състояло се в гр. Варна на 15.09.2014 г.

І .ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) СДРУЖЕНИЕ “ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И
ИНОВАЦИИ” е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на
учредителното събрание.
(2) СДРУЖЕНИЕТО отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията на дружеството.
(4) СДРУЖЕНИЕТО може да образува клонове.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. (1) Наименованието на Сдружението е “ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ
ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ”, наричано за краткост в този Устав
“СДРУЖЕНИЕТО”. Същото се изписва на английски език: „INSTITUTE FOR YOUTH
INITIATIVES AND INNOVACIONS“
СЕДАЛИЩЕ
Чл.3. (1) Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. Варна
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.4. Адресът на управление на дейността на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. Варна, ул. „Острава”
20, ет.3, ап.7
СРОК
Чл.5.СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал.1 от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности свързани с реализирането на
добри практики във всички сфери на обществения живот и по отношение на децата и
младите хора.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 7. (1) Основните цели на Сдружение “ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ
И ИНОВАЦИИ” са:
 да съдейства за утвърждаването на добрите практики в областта на гражданското
общество, науката, културата, образованието, спорта и физическата култура;
 да подпомага личностната реализация и изява на младите хора, социалната
интеграция на младежи в неравностойно положение, осъществяването на младежки
дейности и инициативи, решаването на проблемите и спазването на правата на децата и

младежите; да улеснява интегрирането на младите хора в обществото, тяхната бъдеща
социална и професионална реализация, защита на човешките им права и социални
интереси;
 да насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации
с цел обмяна на добри практики в областта на образованието, културата, спорта,
социалната и професионалната реализация на младежите;
 да участва в разработването на местни, регионални и национални планови и
стратегически документи във всички сфери на обществения живот засягащи младите хора;
 да повишава квалификацията на младите хора и да спомага за разработването и
реализирането на политики и програми за превенция на ранното училищно отпадане;
 да работи за създаване на условия за организиране, финансиране и осъществяване
на конкретни образователни, екологични и изследователски програми и инициативи
насочени към разрешаване на проблемите на младежта;
 да насърчава предоставянето на услуги за интеграцията на уязвими младежки
групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства,
хора с увреждания и други;
 да насърчава развитието и прилагането на иновации, съвременни и високи
технологии в сферата на младежките дейности; да подпомага дейности свързани с
опазването на природата и околната среда;
 други цели, определени със закон.
(2) СДРУЖЕНИЕТО провежда дейността си следвайки принципите на справедливост и
отговорност, като не допуска проява на дискриминация и конфликт на интереси.
(3) СДРУЖЕНИЕТО гарантира целесъобразно използване на набраните средства.
(4) Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО се задължават да оказват всестранна помощ при
изпълнение на всяка дейност или задача, предприета от СДРУЖЕНИЕТО, съгласно
настоящия Устав;
(5) Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО се задължават да действат съгласно целите и
принципите на работа, приети с този Устав;
Чл.8. Сдружение “ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ”
работи за постигане на основните си цели чрез следните средства:
Организиране на национални и международни културни, спортни, художествени,
научни и др. мероприятия, свързани с реализиране на основните цели на Сдружението;
Осъществяване на партньорство с държавни, регионални и местни институции,
неправителствени български и международни организации за осъществяването на
младежки дейности и инициативи;
- Участие в български и международни програми и проекти, български държавни
фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции за
реализиране на целите на Сдружението;
Разработване на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и
сътрудничество; програми и проекти за защита на гражданските, социални и трудови
права на младите хора; образователни, информационни и квалификационни програми за
ученици, студенти, работници и служители;
Провеждане на социална дейност и организиране на помощни акции за хора в
неравностойно социално положение; реализиране на дейности за превенция на
наркоманията, насилието при младите хора и др. подобни;
Създаване на информационно-консултантски центрове за постигане на
съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането
през целия живот; извършване на образователни и консултантски услуги;
Осъществяване на всякакви помощни дейности за постигане целите на
Сдружението, които не противоречат на националното законодателство.

Чл. 9. Сдружението се самоиздържа, като то не формира и не разпределя печалба.
Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с целите и
задачите му.
II. ЧЛЕНСТВО
ЧЛЕНСТВО
Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на
националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.
(2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя изцяло
идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия
Устав и е прието за член по установения ред.
(3) Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 години,
което споделя изцяло идеите, целите на Сдружението, средствата за тяхното постигане и
изпълнява неговия Устав и е прието за член по установения ред.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 11. (1) Приемането на нови членове в Сдружението се извършва от Управителния
съвет. Кандидатите отправят писмена молба за членство по образец до Председателя на
УС, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в
Управителния съвет.
(2) Нови членове в Сдружението се приемат с мнозинство от две трети от състава на
Управителния съвет. Решението се вписва в протоколната книга на Управителния съвет, а
името на новоприетия член - в списъка на членовете на Сдружението.
(3) Членството се счита възникнало от датата на решението за приемане.
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 12. Членовете на Сдружението имат право :
- да участвуват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
- да избират и да бъдат избирани в неговите органи на управление;
- да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
- да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
- да се ползуват от имуществото на Сдружението като полагат труд по неговото
поддържане и опазване и от резултатите от дейността на Сдружението;
- да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението,
свободно да правят предложения и да изразяват мнението си;
- да участват и да се ползват от всички мероприятия, организирани от Сдружението;
- по пълномощие да представляват Сдружението в обсъждания, кръгли маси, конференции
и други подобни форуми;
- да поставят на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на
Сдружението;
- да поставят за обсъждане проблемите от общ интерес, както и да предлагат инициативи
от страна на Сдружението в защита на интересите му;
- да търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната дейност като
членове на Сдружението;
- да напускат Сдружението по собствено желание;
Чл. 13. Всеки член на Сдружението е длъжен :
- да спазва вътрешните правила и Устава на Сдружението, да работи за постигане на
целите и идеите му и да участва в неговите прояви;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

- да спазва в своята дейност, утвърдените от Сдружението морални и етични правила;
- да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и с поведението си да
утвърждава престижа, авторитета и влиянието на Сдружението;
- да полага грижи за стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
- да не използва, по какъвто и да е начин Сдружението за цели, противоречащи на неговия
Устав.
Чл.14. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими
и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез
упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 15. (1) Членството се прекратява :
- доброволно, след подаване на писмена молба до Управителния съвет, с едномесечно
предизвестие до Сдружението;
- със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице - член;
- с изключване - при системни и груби нарушения на Устава и / или на вътрешните
правила и/ или на утвърдените в Сдружението етични и морални правила;
- при накърняване интересите или обществения престиж на Сдружението;
- при злоупотреба с имуществото на Сдружението и финансовите спекулации;
- с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението;
- при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или
правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов
отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към
Сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Сдружението. При
прекратяване на членството в Сдружението направените вноски не се връщат.
(3) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет по
мотивирано искане на Председателя на УС и/или 1/3 от членовете на УС и/или 1/3 от
членовете на Сдружението. Лицето, чието изключване се иска, има право да изкаже
своите възражения пред Управителния съвет. Решението за изключване се взема с
мнозинство от 2/3 от членовете на състава на Управителния съвет. Членството се счита за
прекратено след решението на Управителния съвет. Решението на Управителния съвет
може да се обжалва пред Общото събрание, което взема решение с обикновено
мнозинство. Решението на Общото събрание е окончателно.
(4) Отпадането на членство е налице, когато има системно неучастие в дейността на
Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол и с надлежно
решение, се прекратява членството.
(5) Всеки член на Сдружението може да го напусне с молба, в която посочва причините за
напускането си.
III. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСИРАНЕ.
ИМУЩЕСТВО
Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни
права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и
други права в зависимост от действуващите нормативни актове.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 17. (1) За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, Сдружението
набира финансови средства и формира имущество от следните източници :

1. Доброволни вноски;
2. Дарения, завещания от членовете на Сдружението, както и от български и
чуждестранни физически и юридически лица, спонсорства, безвъзмездни помощи,
финансиране на проекти;
3. Приходи от участие в прояви, проекти, целеви програми и други дейности, свързани с
целите на Сдружението;
4. Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Сдружението;
5. Предоставени средства от държавата, общините и други финансиращи институции;
6. Приходи от управлението на собственото имущество, реклама, награди, акции и
кампании за набиране на средства, постъпления от информационни, консултантски и
други услуги, обучителна, издателска и друга дейност свързана с целите на Сдружението;
предоставени средства от международни организации.
7. други приходи, осъществени по начин, позволен от закона.
(2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви
вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В
решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на
вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на Сдружението.
(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на
заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание
на Сдружението.
(5) Сдружението в лицето на представляващите го, съгласно Устава, може да получава
средства по сключени договори за дарение, спонсорство, съвместна дейност и други
договори с физически и юридически лица.
(6) Разходването на средствата на Сдружението се осъществява в рамките на целите,
посочени в Устава и по утвърден от Общото събрание годишен бюджет.
Чл. 18. Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и източник, се
включват в неговото имущество и служат за осъществяването на неговите цели.
Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между неговите
членове.
Чл. 19. С решение на Управителния съвет Сдружението може да образува целеви фондове
за финансиране на отделни прояви и програми.
Чл. 20. Сдружението отговорят с имуществото си за поетите от него задължения.
Сдружението е самостоятелно юридическо лице, което не отговаря за задълженията на
своите членове, както и на дружествата, в които те имат участие.
Чл. 21. (1) Имуществото на Сдружението се влага в банкови депозити, ценни книжа,
търговски дружества, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да
гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи
сметка на целта на Сдружението.
(2) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си
Сдружението може да сключва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид,
включително да придобива и отчуждава вещни права, ценни книжа, права на
интелектуална собственост.
(3) Сдружението може да учредява и участва в търговски дружества в страната и чужбина,
да инвестира в страната и чужбина, да открива представителства.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 22. (1) За постигане целите на Сдружението и реализиране на неговия предмет на
дейност се допуска самостоятелно или в съдружие с други физически или юридически
лица извършването на допълнителна стопанска дейност. Стопанската дейност на
Сдружението е единствено във връзка с постигането на неговите цели и неговия основен

предмет на дейност, описан в Устава и обхваща дейности в следните направления, които
не са изчерпателно изброени:
1. посредничество; отдаване под наем; предоставяне на услуги, свързани с
информационни и комуникационни технологии и офис услуги, сделки с интелектуална
собственост, рекламна, издателска, консултантска, информационна, посредническа,
спомагателна и друга дейност;
2. дейности насочени към обезпечаване организирането и провеждането на обучителни
курсове, кръгли маси, музикални и спортни мероприятия, изложби и конкурси,
конференции, симпозиуми, семинари, работни съвещания и други подобни мероприятия
по проблемите, свързани с основните цели на Сдружението;
3. други дейности и услуги, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от
националното законодателство.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Председателя на УС.
(4) Сдружението не разпределя печалба от стопанската си дейност. Всички приходи от нея
се използуват за постигането на заявените с този Устав цели.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл. 23. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание
може да вземе решение за тяхното покриване чрез вноски от членовете на Сдружението.
Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.
IV. УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 24. (1) Органите на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Общо събрание;
2.Управителен съвет;
(2) С решение на тези органи могат да бъдат създавани и други помощни органи, с оглед
извършването на определени действия. Обхватът на правомощията на тези органи се
определя с решението за създаването им.
Чл. 25. (1) Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички
членове;
(2) Членовете се представляват в Общото събрание от законните им представители или
изрично упълномощено физическо лице;
(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО,
като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на
събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица;
(5) Пълномощниците могат да представляват няколко членове на Общото събрание /без
ограничение/, като при гласуване се броят гласовете на упълномощилите го, както и
неговия собствен глас.
(6) Присъстващи по право на Общото събрание са членовете на Управителния съвет;
Чл. 26. (1) Общото събрание:
- изменя и допълва Устава на СДРУЖЕНИЕТО;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- избира и освобождава Председателя на Управителния Съвет;
- взема решение за преобразуване и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО;
- приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО;
- приема отчета за дейността на Управителния съвет;
- назначава и освобождава регистрирани одитори;

- одобрява годишния финансов отчет;
- разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
- отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и/ или Устава на
СДРУЖЕНИЕТО;
- решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните
източници и начина на ползване в съответствие с ЗЮЛНЦ;
- приема основните насоки и програми за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
- назначава ликвидатор/и при прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО, освен в случай на
несъстоятелност;
- взема решения за създаване и закриване на консултантски, издателски и стопански звена,
които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение на целите на Сдружението.
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.
(2) Общото събрание може да разисква всякакви въпроси или дела, които влизат в рамките
на настоящия Устав или се отнасят до правомощията и функциите на всеки от
предвидените в настоящия Устав органи, може да прави препоръки, по който и да е от
тези
въпроси
или
дела
на
членовете
на
Сдружението.
(3) Общото събрание предприема проучвания и прави препоръки с цел да подпомага
членовете в икономическата и социална област и да насърчава прогресивното им
развитие.
Чл. 27. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо
събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет извънредно Общо събрание.
Чл. 28. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по
искане на една трета от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният
съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по
седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересованите членове или
натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез разпращане до всички членове на покана по пощата,
факс или електронна поща, най-малко 14 дни преди насрочения ден.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, предложенията
за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия
инициатива се свиква.
Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете и в седалището на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 30. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
представители на членовете и/или техните пълномощници, които удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от секретаря на Общото
събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на
наличие на кворум.
Чл.31. 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 счита за законно независимо от броя на присъстващите
членове.
Чл.32. Всеки член на Общото събрание има един глас.
Чл.33. Решението на Общото събрание се приема с обикновено мнозинство от
присъстващите редовни членове, а решенията за изменение и допълнение на Устава и за
преобразуване и прекратяване на сдружението – с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.34.(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени
в обявения в поканата дневен ред, освен ако на събранието присъстват всички членове и
никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не
бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване;
(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 съответствие с Устава;
(5) Решенията на органите на СДРУЖЕНИЕТО, които са взети в противоречие със закона,
устава или предходно решение на Oбщото събрание, могат да бъдат оспорвани пред
Oбщото 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.
Чл.35.
(1)
СДРУЖЕНИЕТО
се
управлява
от
Управителен
съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три
години.
(3) Управителният съвет се състои от трима души, чиито представители се избират между
членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл.36. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо
от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се
предоставя
право
на
управление
на
изпълнителните
членове.
(2)
Основните
задачи
на
всеки
член
на
Управителния
съвет
са:
-да участва в работата на Управителния съвет;
-да работи активно и всеотдайно за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО
(3) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес
на СДРУЖЕНИЕТО и да пазят тайните на СДРУЖЕНИЕТО и след като престанат да
бъдат членове на съвета;
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца,
за да обсъди състоянието и развитието на СДРУЖЕНИЕТО
(5) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.
Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на
една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет
в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на
управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен
от управителния съвет негов член.
Чл.37. Управителният съвет:
1.приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО;
2.определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
3. приема планове и програми за дейността на Сдружението и други вътрешни актове;
4.временно спира упражняването на правата и привилегиите, произтичащи от качеството
на член;
5.осигурява
изпълнението
на
решенията
на
Общото
събрание;
6.разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава;
7. взема решение за участие в други български и международни дружества, съюзи,
организации, асоциации, камари и др., за откриване и закриване на клонове;
8.подготвя
и
внася
в
Общото
събрание
проект
за
бюджет;
9.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

10.определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи
отговорност за това;
11.определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО;
12.обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на
Общото събрание;
13.изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
14. сключва договор за счетоводство и правна помощ.
Чл.38.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете
на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията
за разпореждане с имуществото, определянето на реда и организиране извършването на
дейността на сдружението и извършването на ликвидация се вземат с мнозинство от
всички членове.
(3) Присъствуващо 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;
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от
всички членове на управителния съвет.
Чл.39. (1) Общото събрание избира председател на Управителния съвет от измежду
членовете му за срок от 3 години.
(2) СДРУЖЕНИЕТО се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния
съвет.
(3) Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО:
-свиква Управителния съвет на заседания;
-организира, ръководи и контролира текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, в
съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
-представлява СДРУЖЕНИЕТО;
-съхранява и води документацията на СДРУЖЕНИЕТО;
-ръководи заседанията на Управителния съвет и привежда в изпълнение решенията му и
тези на Общото събрание;
-разработва програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО за всяка година и я представя на
Общото събрание за утвърждаване;
-прави предложение за приемане и освобождаване членове на СДРУЖЕНИЕТО;
-открива банкови сметки на СДРУЖЕНИЕТО и се разпорежда с тях;
-назначава и освобождава щатния състав на Сдружението;
- командирова в страната и в чужбина членове на УС и членове на Сдружението,
респективно на техни представители;
-отговаря за дейността си пред Общото събрание и Управителния съвет.
Чл. 40. (1) Председателят на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО:
- е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да пази тайните му
и след като престане да бъде такъв;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
- приема организационно - управленската структура, реда за назначаване и освобождаване
наперсонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението;
- назначава, поощрява, наказва и освобождава служителите по утвърденото от него щатно
разписание, командирова ги в и извън страната;
- поддържа контакти и представлява Сдружението и членовете му и защитава интересите
му или неговите членове пред съответните държавни, съдебни, обществени и други
органи иорганизации;
- определя реда и организират извършването на дейността на Сдружението;
- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

- има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на
Сдружението и не са от компетентността на Управителния съвет или Общото събрание, да
го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия;
- организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство;
- сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението и подписва
гражданските договори с трети лица;
- преговаря с представители на местната, регионалната и държавната власт, както и с
други организации, от името на Сдружението;
- дава изявления пред медиите от името на Сдружението;
- решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Управителния
съвет или на Общото събрание;
- съхранява печата на Сдружението;
(2) Председателят взема всичките си решения еднолично или на основата на решения на
Общото
събрание
или
Управителния
съвет.
(3) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други членове на
Управителния съвет за извършване на определени функции или осъществяване на
определени задачи.
Чл.41. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол,
в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и
взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на
съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят
от председателя на съответния орган. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО и членовете на
Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да
получават
преписи
или
извлечения
от
протоколите.
(2) СДРУЖЕНИЕТО води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите
на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището
и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на
членовете - юридически лица.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 42. (1) Председателят на УС по решение на Управителния съвет може да получава
възнаграждение за дейността си. Размерът на възнаграждението се определя от
Управителния съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет по решение на Общото събрание могат да получават
възнаграждение за дейността си.
(3) Щатният персонал има право да получава заплата определена от Управителния съвет и
одобрена с годишния бюджет.
(4) Привлечените експерти и сътрудници имат право да получават възнаграждения
съобразно сключените договори и извършената работа от фонд, включен в годишния
бюджет и одобрен от Общото събрание.
VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.43. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година
годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в
предвидените от закона случаи.
НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ
Чл.44. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от УС.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания
одитор се приемат от УС, след което се внасят за разискване и одобрение на свиканото за
целта редовно Общо събрание на Сдружението.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.46. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна
информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
ДИВИДЕНТИ
Чл.47. СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.48. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. С решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове;
2. С решение на Окръжния съд по седалище на СДРУЖЕНИЕТО, когато са налице
законовите предпоставки за това.
Чл.49. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация съобразно
разпоредбите на чл.14 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като
имуществото се осребрява в пари.
Чл.50. Ликвидацията се извършва от Председателя на Управителния съвет, освен ако
Общото събрание определи друго лице за ликвидатор.
Чл.51. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя
по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване
на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията
на
СДРУЖЕНИЕТО
до
размера
на
придобитото.
VIII. ПЕЧАТ И ЛОГО
Чл.52.СДРУЖЕНИЕТО има свой печат и лого, които се одобряват от Управителния съвет.
IХ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 53. (1) На заседанията на колективните органи на Сдружението се водят протоколи, в
които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и
взетите решения.
Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на
протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на
съответния орган, освен ако в настоящия Устав не е предвидено друго. Членовете на
Сдружението могат да се запознават със съдържанието на книгите и да получават преписи
или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на
всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и
адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете юридически лица.
(3) Ежегодно Председателят на УС изготвя годишно-отчетен доклад за
общественополезната дейност, който се представя в Централния регистър към
Министерство на правосъдието, както и годишния финансов отчет.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§2.Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите
на
Закона
за
юридическите
лица
с
нестопанска
цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на
Учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ИНСТИТУТ ЗА
МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ”, състояло се на 15.09.2014 г. в гр. Варна, в
уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

