УСТАВ
на
"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ТРУДОЛЮБЦИ”с. Трудовец
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Правен статут
Чл.1.(1) С настоящият устав е уредено устройството, дейността, организацията и
управлението на сдружение с нестопанска цел „ТРУДОЛЮБЦИ” с. Трудовец, наричано
по-нататък в устава „Сдружението”.
(2) Сдружение с нестопанска цел „ТРУДОЛЮБЦИ.” е независимо доброволно
сдружение с нестопанска цел което е юридическо лице регистрирано съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
(3) Дейността на сдружението обединява усилията на членовете му,
общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, които са съпричастни към
целите му и са готови да съдействат за осъществяването им.
(4 )Предметът на дейност на Сдружението обхваща дейности свързани пряко или
косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на
обществения живот и по отношение на политиките към децата, младежите и младите
хора.
Раздел II
Наименование
Чл.2. Наименованието на сдружението е " ТРУДОЛЮБЦИ” с. Трудовец, общ.
Ботевград, обл. Софийска
Раздел III
Седалище
Чл.3. (1) Седалище на сдружението: Република България, " ТРУДОЛЮБЦИ”
с. Трудовец, общ. Ботевград, обл. Софийска
(2). Адресът на управление на дружеството е: " ТРУДОЛЮБЦИ” с.
Трудовец,п.к. 2160, общ. Ботевград, обл. Софийска, ул.”Поп Михо „25
Раздел IV
Цели
Чл.4. Сдружението се учредява да защитава бъдещето и интересите на
гражданите живеещи в планински, полупланински, икономически слаби райони, както
и в такива със смесен в етнокултурно и в етнорелигиозно отношение население и
техните нужди. Развитието и утвърждаването на духовните им ценности, подпомагане
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на социалната им интеграция, личностна реализация, социалната и икономическата им
адаптация, защита на човешките права. Утвърждаване и развитие на образованието,
науката, културата, хармонизиране на техния бит в гражданското общество, с оглед
постигане на следните цели:
1. Да работи и съдейства за развитието и утвърждаването на духовните
ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество,
образованието, културата, физическата култура; подпомагане личностната
реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в
неравностойно социално и културно положение;
2. Да допринася за познанията, мотивираността, развитието и творческата изява
на жителите на селските и икономически слаби райони, както и в такива със
смесен в етнокултурно и в етнорелигиозно отношение население райони на
регионално, национално и международно ниво;
3. Да допринася за развитието на тези райони чрез разработване на проекти,
или чрез други дейности, изпълнени от сдружението;
4. Да подпомага и окуражава младите хора да предприемат действия за
повишаване просперитета и качеството на живот в селските, икономически
слаби и изостанали райони;
5. Да осъществява
младежки дейности и инициативи; решаването на
проблемите и спазването на правата на децата и младежите;
6. Да подпомага дейности свързани с опазването на природата и околната
среда.
7. Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура
и общите европейски ценности;
8. Да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на
младите хора;
9. Да улеснява интегрирането на младите хора в обществото, насърчаването на
тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;
10. Да осъществява младежки дейности и инициативи;
11. Да участва като доброволна структура при действия , свързани със защита
на местното население при възникване на опастности от различен характер.
12. Да подкрепя и подпомага централните, местните и регионалните власти,
неправителствените организации и бизнеса за финансиране на
общественополезни проектни идеи, относно селските и икономически слаби
райони, както и в такива със смесен в етнокултурно и в етнорелигиозно
отношение население и младежки програми.
13. Да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други
донорски програми и фондове, български държавни фондове, програми на
чуждестранни правителства и други финансиращи институции, свързани с
дейността, насочена за постигане целите на Сдружението;
14. Да насърчава и подкрепя сътрудничеството на българските селските райони
с другите европейски такива.
15. Други цели, определени със закон.
Раздел V
Средства
Чл.5.(1) За постигане на своите цели и във връзка с чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ,
Сдружението ще си служи със следните СРЕДСТВА:
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1. Осъществяване на партньорство с държавни, общински институции,
неправителствени български и международни организации, работещи в
областта на младежките дейности;
2. Участие в български и международни програми и проекти, български
държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други
финансиращи институции, свързани с целите на Сдружението;
3. Осъществяване на контакти и съвместна работа със сродни организации от
страната и чужбина;
4. Координиране на изпълнението на междуобщински мероприятия по
инфраструктурни подобрения и опазване околната среда.
5. Защита на интересите на гражданите и младите хора от селските и
икономически слаби и изостанали райони, както и такива със смесен в
етнокултурно и в етнорелигиозно отношение население райони пред
държавни, общински и международни организации и институции.
6. Изготвяне и поддържане на актуална база данни за финансиране на проекти
относно селските райони и развитие на младежките дейности.
7.
Разработване на концепции за развитие на общини в селските и
икономически слаби райони, както и в такива със смесен в етнокултурно и
в етнорелигиозно отношение население райони на основата на единни
приоритети и отчитане на специфичните особености и интересите на
младите хора в съответната община.
8. Подпомагане на общините от такива райони при участието и изпълнението
на регионални, национални и международни програми за развитие.
9. Организационно и техническо подпомагане на общините в такива райони
при реализиране на проекти за развитието им и насърчаване на младежки
инициативи, оказване на правна и друга експертна помощ.
10. Провеждане на концерни изяви и организиране на музикални и спортни
мероприятия- осъществява всякакви помощни дейности за постигане
целите на Сдружението, които не противоречат на националното
законодателство.
11. Провеждане на социална дейност и организиране на помощни акции за хора
в неравностойно социално положение;
12. Издаване на печатно издание с информация относно различните
възможности за финансиране на проекти, придружена със съответни
експертни коментари и анализи.
13. Организиране и провеждане на семинари и курсове за обучение по
специализирани учебни програми и планове.
14. Оценка на конкретни идеи и разработване на проектни предложения с
посочване на възможните източници за финансиране и предложения до
съответните институции.
15. Създаване на екипи от консултанти /физически и юридически лица/ за
съвместно изработване на инвестиционни проекти и проектни предложения
до финансиращи организации, за развитие на селските райони и
младежките дейности в тях.
16. Създаване и подържане на актуални данни за търсене и предлагане на
партньорство по проекти, оказване на помощ при избор и договаряне на
партньорство и изготвяне на документи за съфинансиране на проекти.
17. Оказване на помощ при избора на финансираща институция за успешно
реализиране на одобрени проекти.
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18. Информиране на младите хора за практиките от такива райони в странитечленки на Европейския съюз.
19. Организиране и участие в обществени дискусии със съответното
взаимодействие с държавни и обществени институции, във връзка с
прилагането на нормативните документи по материята.
20. Осъществяване на сътрудничество с организации, институции и физически
лица в страната и чужбина за своевременен обмен на некласифицирана
информация и съвместна работа по проекти от общ интерес.
21. Създаване и участване в партньорски мрежи с национални и чуждестранни
организации и институции.
Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета
на основната дейност, като организира провеждане обучителни курсове, семинари,
лектории, кръгли маса, конференции; организиране на музикални и спортни
мероприятия, ревюта, изложби и конкурси на местно, регионално и национално
равнище; рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост,
консултиране, информационно и фирмено посредничество; отдаване под наем;
предоставяне на услуги, свързани с информационни и комуникационни технологии и
офис услуги; реализиране на други дейности, свързани с постигане целите на
Сдружението, допустими от националното законодателство. Средствата, получавани от
тази дейност се използват за постигане на определените в настоящия Устав цели.
Раздел VI
Имущество
Чл.6.(1) Имуществото на сдружението се състои от пари, движими вещи,
недвижими имоти, ценни книжа и права върху интелектуална собственост.
(2) Сдружението набира средства, които са необходими за постигане на
целите по чл. 4, от членски внос и имуществени вноски от членовете, както и от
дарения от местни и чуждестранни юридически и физически лица.
(3) Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за
внасянето му се определят с решение на общото събрание.
(4) Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се
определят с решение на общото събрание, което се взема с мнозинство от всички
членове.
(5) Сдружението може да откаже да приеме дарения, които съдържат
условия, противоречащи на целите и устава.
Раздел VII
Дейност в обществена полза
Чл.7. Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза в
съответствие с разпоредбите на закона и устава в интерес на поставените цели.
Раздел VIII
Предмет на допълнителна стопанска дейност
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Чл.8.(1) Сдружението ползва недвижими имоти и обекти на интелектуална
собственост.
(2) Приходите от дейността по предходната алинея се използват за
постигане целите на сдружението.
Раздел IX
Срок
Чл.9. Сдружението се учредява за неопределен срок.
Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Органи
Чл.10.(1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
Раздел II
Общо събрание
Чл.11.(1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението,
които участват лично в заседанията.
Раздел III
Права на общото събрание
Чл.12.(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема вътрешни актове за организацията и дейността на Сдружението;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решения за участие в други организации;
6. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
8. приема бюджета на Сдружението;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или
на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които
противоречат на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на
Сдружението;
12. взема и други решения, предвидени в устава;
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи и
членовете на Сдружението.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат
повдигани пред съда от всеки член на Сдружението или на Управителния съвет в
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едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на
решението.
Раздел IV
Свикване на общото събрание
Чл.13.(1). Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно 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 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 лица 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) Най-малко един месец преди насрочения ден поканата се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението,
публикува се на уеб страницата на Сдружението и се изпраща по електронен път до
електронните пощи на всички членове на сдружението, а когато членовете нямат или
не са посочили електронна поща – поканата се изпраща по пощата с обратна разписка.
Раздел V
Кворум
Чл.14. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от
половината от всички членове 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.
Раздел VI
Гласуване
Чл.15.(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на
въпроси, отнасящи се до него, неговия/та съпруг(а) или роднини по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора
степен включително.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на
Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Раздел VII
Вземане на решения
Чл.16.(1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
(2) Решенията по чл. 12, ал. 1, т.т. 1 и 6 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.
Раздел VIII
Управителен съвет
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Чл.17. Управителният съвет се състои от три лица - членове на
Сдружението, които се избират от общото събрание за срок от три години.
Раздел IX
Правомощия на Управителният съвет
Чл.18. Управителният съвет:
1. представлява Сдружението и определя обема на представителната
власт на отделни негови членове;
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 проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и
носи отговорност за това;
7. определя адреса на Сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Раздел X
Председател на Управителният съвет
Чл.19.(1) Управителният съвет избира от своите членове за срок от три
години председател, който ръководи и координира дейността на съвета.
(3) По предложение на председателя, Управителния съвет избира от своите
членове секретар и касиер на първото заседание след провеждане на общото събрание,
на което е бил избран нов председател или са били освободени най-малко половината
от членовете на съвета.
(4) Секретарят подпомага председателя по въпросите, които са му били
възложени от Управителния съвет и води документацията на сдружението.
Раздел XI
Представителство
Чл.20.(1) Председателят, а по решение на Управителния съвет – и
секретарят, представлява Сдружението пред държавните органи, органите на местно
самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица.
(2) По решение на Управителния съвет председателят може да
упълномощава касиера или друг член на Управителния съвет да извършват определени
действия.
Раздел XII
Заседания на Управителният съвет
Чл.21.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
председателя, а при негово отсъствие - от секретаря. Председателят е длъжен да свика
заседание на съвета при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако
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председателят не свика заседание на съвета на настоятелите в седмичен срок, то може
да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.
(2) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
Раздел XIII
Решения на Управителният съвет
Чл.22.(1) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от
присъстващите.
(2) Решенията по чл. 18, т.т. 3 и 6, както и за определяне на ликвидатор, се
вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения от всички членове на съвета.
(4) Решенията на Управителния съвет, 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, отправено в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на
решението.
Раздел XIV
Помощни органи
Чл.23. По решение на Управителния съвет могат да се създават съвети и
комисии като помощни органи на Сдружението, които не са юридически лица и
осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от
общото събрание.
Глава трета
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Раздел I
Членуване
Чл.24.(1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Всяко дееспособно физическо лице, което желае да стане член на
Сдружението, подава молба чрез Управителния съвет до общото събрание, в която
заявява, че приема условията на устава и се задължава да го спазва.
(3) Молбата за приемане се разглежда на първото заседание на общото
събрание на Сдружението след постъпването й в Управителният съвет.
Раздел II
Членски права и задължения
Чл.25.(1) Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението,
да бъде информиран за неговата дейност, да изразява свободно мнението си по всички
въпроси от компетенциите на Сдружението, да спазва устава, да оказва активно

Устав на“Сдружение с нестопанска цел „Трудолюбци” с. Трудовец

8

съдействие и дава своя принос за реализиране целите на Сдружението в съответствие
със своите възможности.
(2) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски в съответствие с
решението на общото събрание.
(3) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на
направените или дължими имуществени вноски. Членът не отговаря лично за
задълженията на Сдружението.
Раздел III
Прекратяване на членството
Чл.26.(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
5. при отпадане.
(2) С решение на общото събрание може да бъде изключен член на
Сдружението при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадане на членството е налице при невнасяне на 6 (шест)
последователни имуществени (членски) вноски и системно неучастие в дейността на
Сдружението. Отпадането се констатира от Управителният съвет с решение, което
може да бъде обжалвано пред общото събрание.
(4) Платеният членски внос от напуснал, изключен или отпаднал член не се
връща.
Глава четвърта
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Раздел I
Прекратяване
Чл.27. Сдружението се прекратява:
1. с решение на общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда,
предвидени в закона.
Раздел II
Ликвидация
Чл.28.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от
него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в
случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по
седалището на Сдружението .
Раздел III
Имущество след ликвидация
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Чл.29.(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на
кредиторите имущество се решава от общото събрание.
(2) Имуществото се разпределя при спазване на изискванията на закона.
Раздел IV
Заличаване на сдружението
Чл.30. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по неговото седалище.
Преходни и заключителна разпоредба
§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.
§3.Този устав е приет единодушно от общото учредително събрание на
Сдружението проведено в с. Трудовец на 08.12.2015 г. и се счита подписан от
учредителите съгласно приложен списък – неразделна част от него.
Списък на учредителите:
1. Веселка Красимирова Радославова, ЕГН 8911297238.......................................
2. Елена Славова Шкортова, ЕГН 6911174076.........................................................
3. Пенка Василева Николова, ЕГН 5803257310........................................................
4. Теодора Николова Павлова , ЕГН 7502277232......................................................
5. Наталия Иванова Хрисотва, ЕГН 8307277271.........................................................
6. Георги Иванов Радославов, ЕГН 8507127221...........................................................
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