Устав

на сдружение с нестопанска цел
“Български дарителски форум”

ГЛАВА ПЪРВА
Общи разпоредби
Член 1
1. “Български дарителски форум” е сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е неполитическа и
нерелигиозна организация.
2. Сдружението е юридическо лице, отделно от своите членове.
3. Наименованието на Сдружението е “Български дарителски форум”, което
може да бъде изписвано на латиница като Bulgarian Donors’ Forum.
4. Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление е район
Триадица, ул. Солунска 56
5. Пълното или съкратено наименование на Сдружението, седалището, адресът
на управление и Булстат номерът се поставят върху всички писмени
документи на сдружението.
6. Основната цел на Сдружението е да съдейства за формирането на
положително
отношение на обществото към дарителството, да
развива дарителството в България като работи за подобряване на
средата за дарителство, да предоставя форум за контакти между
дарителите, обмен и съгласуване на дарителски политики.
7.

Подцели на Сдружението:
а)да свързва в мрежа дарителските организации,
работещи в или за
България;
б)да утвърждава етични стандарти и други механизми за саморегулация на
нестопанския сектор;
в)да подпомага обмяната на опит и информация за резултатите от дейността
на българските и чуждестранни неправителствени организации, работещи в
сферата на дарителството, активни на територията на Република
България.
г)да подпомага формулирането и съгласуването на дарителски политики на
национално и международно ниво на базата на надеждно установени
приоритети, динамично следващи промените в средата;
д) да помага за изграждането на капацитета на дарителите;
е)да работи за подобряването на социално-психологическия климат за
дарителство, както и на правната рамка за дарителството;
ж)да
насърчава
гъвкавите
(надпроектни)
взаимодействия
между
неправителствените организации при формулирането на общи приоритети и
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инициативи за промени в законодателството и в институционалните
практики;
з)да стимулира процеса на развитие на местното дарителство.
8. Сдружението ще осъществява целите си със следните средства:
а)разпространение и обмяна на информация;
б)популяризиране на добри практики;
в)мониторинг;
г)медиация и застъпничество;
д)методологическа и консултантска подкрепа
е)проучвания и анализи;
ж)дискусионни форуми;
з)изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива.
и) разработване на експертни предложения за промени
нормативната уредба.

в

9. Сдружението ще извършва следната допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на неговата основна дейност, за която е регистрирано:
а)учебна дейност – организация и провеждане на обучения, семинари и
други;
б)консултантска дейност – предоставяне на консултации, извършване на
изследвания, анализи и други;
в)издателска дейност – подготовка, издаване и разпространение на печатни
материали;
г)конферентна дейност – организиране и провеждане на конференции,
представяния, семинари, кръгли маси и други;
д)други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са
свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението
и подпомагат постигането на неговите цели.
10. Сдружението може да участва в търговски дружества само като ограничено
отговорен съдружник.

ГЛАВА ВТОРА
Членство, права и задължения на членовете
Член 2
1. Членове на сдружението могат да бъдат:
1.1. организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел,
1.2. организации с основен предмет на дейност – стопанска
дейност, регистирирани по българското законодателство,
1.3. чуждестранни донори – юридически лица,
които:
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а)предоставят целево финансиране на не по-малко от пет субекта на
стойност не по-малко от 5 000 евро годишно за последните три години,
включително и текущата, измерими в пари или стоки и услуги;
б)споделят целите на Сдружението и работят за тяхното
постигане;
в)приемат и съблюдават Етичния кодекс, приет от Сдружението.
2. Учредителите на сдружението са първите негови членове.

Член 3
Всички членове се приемат от Управителния съвет на
Сдружението. Кандидатите за членове следва да представят
заявление - формуляр и кратка информация за своята дейност, за
дарителските си практики, както и доказателства, че отговарят на
критериите
за
членство.
Управителният
съвет
разглежда
заявленията и се произнася в 14 дневен срок.
Член 4
1. Членовете на Сдружението имат право:
а) да участват в дейността на Общото събрание;
б) да внасят пред Управителния Съвет предложения за развитие на
Сдружението.
в) да получават информация за дейността на Сдружението
2. Всички членове на Сдружението са длъжни:
а)да спазват Устава и решенията на управителните органи на
Сдружението;
б)да внасят редовно предвидения членския внос;
в) да предоставят ежегодна информация за осъществената
дарителска дейност;
г) да участват активно в дейността на Сдружението.
Член 5
1. Прекратяване членството в Сдружението става на едно от следните
основания:
а)по молба на съответния член;
б)прекратяване на юридическото лице ;
в)изключване;
г)отпадане;
д)при промяна на дейността на съответния член, която би довела до
неспазване на критериите посочени в чл. 2, т. 1;
е)с прекратяването на Сдружението;
ж)в други, предвидени от закона случаи.
2. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на
Сдружението при нарушаване на разпоредбите на Устава или при
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наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното
членство несъвместимо. Решението за изключване може да се
обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
3. Отпадането е налице, когато има невнасяне на членски внос за две
последователни години и неучастие в дейността на Сдружението.
Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с
надлежно решение, с което се прекратява членството.
Член 6 При прекратяване на членството в Сдружението не се възстановява
внесения до този момент членски внос.
Член 7

1.Членовете
наблюдатели.

на

Сдружението

са

редовни

членове

и

2. Редовните членове са членове, които за заявили желанието
си за този вид членство, отговарят на критериите по чл. 2, ал.1, т.
„а”, плащат редовно определения членски внос и имат право на
глас при вземане на решения.
3. Наблюдатели, са членове, които изрично са заявили
желанието си за този вид членство, или не отговарят на
критериите по чл. 2, ал. 1, т.”а”. Те плащат определения за
наблюдатели членски внос и имат право на съвещателен глас.
4.
По решение на Управителния съвет, членове, които са
престанали да отговарят на критерия, по чл. 2, ал. 1, т. “а” могат
да продължат членството си в Сдружението за не повече от една
година.

ГЛАВА ТРЕТА
Органи
Член 8
1. Органите на Сдружението са:
• Общо събрание;
• Управителен съвет;
• Изпълнителен директор.
Член 9
1. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Всеки член има право
на един глас в Общото събрание. Юридическите лица се представляват в
Общото събрание от техни упълномощени представители.
2. Представителят на член, юридическо лице, няма право на глас при
въпроси отнасящи се до:
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а)представляваното от него юридическо лице;
б)юридическо лице, в което e той или представляваното от него лице,
може да наложи или възпрепятства вземането на решение;
в)него лично, неговия съпруг (съпруга) или роднини по права линия –
без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
сватовство – до втора степен включително.
3. Общото събрание се свиква на редовно заседание поне веднъж в годината
в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението от
Управителния съвет по негова инициатива или по искане на не по-малко от
1/3 от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният
съвет в месечен срок не отправи писмено 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.
4. Поканата за заседанието на Общото събрание трябва да съдържа дневния
ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия
инициатива то се свиква. Поканата се изпраща по редовна поща с
обратна разписка или по електронна поща най-малко 1 месец преди
насрочения ден.
5. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината
от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят.
6. Общото събрание:
а)изменя и допълва Устава на Сдружението;
б)определя основните насоки за развитие на Сдружението;
в)избира и освобождава чрез тайно гласуване членовете на Управителния
съвет;
г)приема годишния бюджет на Сдружението;
д)приема други вътрешни документи на Сдружението;
е)приема отчета за дейността на Управителния съвет;
ж)определя размера и дължимостта на членския внос;
з)взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
и)отменя решения на другите органи на Сдружението, които
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Сдружението.
7. Решенията на Oбщото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите.
Решения по чл. 9, ал. 6, т. ‘а’ и ‘з’ се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите членове. По въпроси, които не са включени в обявения
в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако
присъстват всички членове и те са съгласни с промяната.
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Член 10
1. Управителният съвет е управителен орган на Сдружението. Управителният
съвет се състои от 5 до 9 члена на Сдружението, които се избират от
Общото събрание за срок от 3 години. Избраните за членове юридически
лица упълномощават физически лица, които да ги представляват в
работата на Управителния съвет.
2. При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет,
на неговото място се избира нов член с мандат до края на мандата на
освободения член.
3. Ако мандата на Управителния съвет изтече, той продължава да изпълнява
функциите си до избиране на нов Управителен съвет.
4. Управителният съвет:
а)осигурява и контролира изпълнението на решенията на Общото
събрание;
б) избира от своя състав Председател на УС;
в)избира и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението;
г)подготвя и представя пред Общото събрание предложения за развитие
на Сдружението;
д)определя реда и организира извършването на дейността на
Сдружението и носи отговорност за това;
е)извършва ликвидация, респективно назначава ликвидатор на
Сдружението;
ж)приема, изключва и освобождава членовете на Сдружението;
з)подготвя и представя пред Общото събрание предложения за годишния
бюджет на Сдружението;
и)разпорежда се с имуществото на Сдружението;
к)подготвя и внася годишния отчет за дейността си пред Общото
събрание;
л)обсъжда и решава всички въпроси, с изключение на тези, които са от
компетентността на Общото събрание.
5. Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-малко от три пъти
годишно от Изпълнителния директор и се ръководят от Председателя на
УС.
Изпълнителният директор е длъжен да свика заседание на
Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
Ако Изпълнителният директор не свика заседание на Управителния съвет
в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните
членове на УС. При отсъствие на Председателя на УС заседанието се
ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
6. Заседания на Управителния съвет се провеждат, ако на заседанието
присъстват повече от половината от неговите членове, като решенията се
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията
по чл.10, ал. 4, т. ‘д’, т. ‘е’ и т. ‘и’ - с обикновено мнозинство от всички
членове.
7. Присъстващо на заседанието 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. Управителният съвет може да взема
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решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите
решения бъде подписан собственоръчно без забележки и възражения за
това от всички членове на Управителния съвет.
8. Органите на Сдружението водят книги за протоколите от
заседанията си.
Член 11
1. Председателят на УС на Сдружението се избира от Управителния съвет с
мнозинство 2/3 от всички членове за срок от 3 години.

2 Председателят:
а) организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание
и Управителния съвет.
б ) ръководи заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет;
в) представлва Сдружението пред трети лица заедно и поотделно с
Изпълнителния директор
г) сключва договор с Изпълнителния директор;

Член 12
1. Управителният съвет избира Изпълнителен директор на Сдружението.
2. Изпълнителният директор участва в работата на Управителния съвет без
право да участвува в гласуванията.
3. Изпълнителният директор на Сдружението:
а)ръководи дейността на Сдружението и разпределението на ресурсите в
рамките на одобрения годишен бюджет и решенията на Управителния
съвет;
б)представлява Сдружението заедно и поотделно с Председателя;
в)назначава и освобождава служители.
4. Изпълнителният директор на Сдружението отговаря за дейността си пред
Управителния съвет.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Представителство
Член 13. Сдружението се представлява
Председателя на УС заедно и поотделно.

от

Изпълнителния

директор

и

от

ГЛАВА ПЕТА
Имущество
Член 14
1. Имуществото на Сдружението се състои от пари, движими вещи,
недвижими вещи или права върху тях, както и всички други позволени от
закона активи.
2. Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, средства,
постъпили като дарение или от завещания в полза на Сдружението,
приходи от осъществяването на допълнителна стопанска дейност, както и
от всички останали придобивни способи, допустими от закона.

ГЛАВА ШЕСТА
Срок
Член 15
1. Сдружението се учредява за неопределен период от време.
ГЛАВА СЕДМА
Прекратяване и ликвидация
Член 16
1. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание.
2. В случай на прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от
Управителния съвет или от определено от него лице.
3. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите
имущество се извършва с решение на Общото събрание в съответствие с
разпоредбите на чл. 44 на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
ГЛАВА ОСМА
Заключителни разпоредби
Член 17
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1. Споровете, възникнали в хода на прилагане и тълкуване на настоящия
Устав, се уреждат чрез преговори между спорещите страни, ако не може
да се постигне помирение се прибягва до съдебното им уреждане.
2. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат действащото
законодателство на Република България.
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