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СДРУЖЕНИЕ “ОБЩО КОПРИВЩЕНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО”
/приет на Учредително събрание, проведено на 14.04.2005 г./

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.1. “ ОБЩО КОПРИВЩЕНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО” /наричано по долу в текста Сдружение/ то / е юридическо лице с нестопанска цел и е
сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.2. Наименованието на сдружението е “ ОБЩО КОПРИВЩЕНСКО
НАСТОЯТЕЛСТВО”.
Чл.3.(1) Седалището на сдружението е гр. Копривщица.
(2) Адресът на управление на сдружението е гр.Копривщица, ул.”Любен
Каравелов”№16.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. Основни цели на сдружението и средства за тяхното постигане:
1. Сдружението защитава

икономическите, духовните, социалните и
културните интереси на гр.Копривщица.
2. Сдружението дава становища и препоръки, както и предложения по
проекти пред съответните компетентните органи, свързани със защита на
посочените интереси .
3. Сдружението съдействува за създаването на контакти с местни и
чуждестранни правителствени и неправителствени организации и институции.
4. Сдружението съдействува за привличане на средства и инвестиции,
необходими за духовното, икономическото, културното, социалното развитие
на града, образованието и спорта.
5. Сдружението създава условия за съгласуване на общите интереси в
сферата на подпомагане развитието на туризма, опазване на природата и
културно-историческото наследство, развитието на музейното дело,
активизирането на културните дейности.
6. Сдружението съблюдава опазването на културно- историческото
наследство на града.
7. Сдружението събира и предоставя информация, засягаща развитието
на гр.Копривщица, съдействува за мероприятия, годишнини, срещи, панаири,
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симпозиуми и др., свързани със запазване на културно-историческото
наследство.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА
УПРАВЛЕНИЕ. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.5.(1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен и представителен орган на сдружението е Управителният

съвет.
(3) Контролна Комисия.
(4) Организационен Секретар.

Общо събрание
Чл. 6.(1). Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2).
Членовете на сдружението могат да бъдат физически или
юридически лица. Юридическите лица се представляват в общото събрание по
право от лицата, които ги представляват по закон и устав.
(3) . В отделни изключителни случаи или при обективна невъзможност
юридическите лица, членове на сдружението се представляват в общото
събрание на сдружението от друг, изрично упълномощен член на
управителния им орган.
Права на общото събрание
Чл. 7. (1) Общото събрание:
1.
изменя и допълва устава;
2.
приема други вътрешни актове;
3.
избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4.
приема и изключва членове;
5.
взема решение за откриване и закриване на клонове;
6.
взема решение 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 на сдружението, които
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи
дейността на сдружението;
13.
взема и други решения, предвидени в устава.
(2)
Решенията на общото събрание са задължителни за другите
органи на сдружението.
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(3)
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.
Свикване на общото събрание
Чл. 8. (1) Общото събрание се свиква по инициатива на управителния
съвет или по искане на една трета 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
упълномощено 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.
Кворум
Чл. 9. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото
и членове да се явят.
Вземане на решения
Чл. 10. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите.
(2) Решения по чл. 7, ал. 1, т. 1, 4 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.
Управителен съвет
Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от 11 /единадесет/ лица членове на сдружението, които се представляват в заседанията на
Управителния съвет от техните законни представители или упълномощени от
тях лица.
(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години и
могат да бъдат преизбирани без ограничение.
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(3) Управителният съвет избира от своя състав председател . Общото

събрание на сдружението може да прави предложение до
Управителния съвет за лице, което да бъде избрано за председател на
Управителния съвет.
(5) Членовете на управителния съвет не получават възнаграждение за
работата си в съвета.
Правомощия на управителния съвет
Чл. 12. Управителният съвет:
1.
представлява сдружението, както 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, включително и тази в обща полза, 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.
Заседания на управителния съвет
Чл. 13. (1) 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.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
(3)
Присъстващо 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)
Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията
по чл. 26, ал. 2 и чл. 12, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.
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(5) 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. 14. (1). Контролната Комисия на сдружението се избира от общото
събрание измежду предложените от членовете на сдружението лица, за срок
от две години.
(2). Членовете на Контролната Комисия имат следните права :
1. Контролират и заверяват годишния отчет на Управителния съвет за
финансовото състояние на сдружението.
2. Имат право на достъп до всички счетоводни документи на
сдружението.
3. При констатирани нарушения от страна на Управителния съвет при
разходване средствата на сдружението имат право да свикат извънредно общо
събрание на членовете на сдружението.
(3) Членовете на Контролната Комисия са независими от Управителния
съвет орган и се отчитат само пред Общото събрание на сдружението.
Чл.15 .(1) Организационният Секретар на сдружението се избира от
Управителния съвет на сдружението за срок от две години. За секретар на
сдружението може да бъде избрано и лице, което не е измежду членовете на
сдружението.
(2) Секретарят на сдружението :
1.подпомага дейността на Председателя на Управителния съвет;
2.подготвя заседанията на УС;
3.отговаря за изготвянето на протоколи от заседанията на УС и отговаря за
изготвянето и съхраняването на документацията на сдружението.
4.изпълнява задачи, възложени му от Управителния съвет и Председателя на
Управителния съвет.
ЧЛЕНСТВО.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Чл. 16. (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице

или регистрирано по съответния ред юридическо лице, което приема и
изпълнява устава на сдружението и плаща редовно членски внос.
(3) Членовете на сдружението се приемат с решение на общото събрание,

взето с мнозинство от гласовете на присъствуващите членове на сдружението.
(4) Учредителите на сдружението стават негови членове по право.

Чл.17. Всеки член има право :
1. Да участва в управлението на сдружението;
2. Да бъде информиран за неговата дейност;
3. Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му ,
съобразно решенията на общото събрание.
Чл.18 .(1) Всеки член е длъжен:
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1. Да внесе встъпителна вноска в размер на 5 /пет/ лева, вносима в срок
до 15.05.2005 г. Размерът на вноската ще се прилага и за новоприети членове
на сдружението.
2.Да внася членски внос, в размер на 10 /десет/ лева годишно. Членският
внос се превежда по банков път по сметка на сдружението.
3. Да работи за постигане на целите на сдружението;
4. Да спазва настоящия устав.
Прекратяване на членството
Чл. 19. (1) Членството се прекратява:
1.
2.

с едностранно волеизявление до сдружението;
с изключването;
3. с прекратяването на юридическото лице на сдружението;
4. с прекратяване на юридическото лице на член на сдружението;
(2) Решението за изключване на член на сдружението се взема от Общото
събрание, когато той нарушава устава.
Чл.20.(1) Членството отпада при:
1. Невнасяне на членския внос в продължение на повече от една година;
2. Системно неучастие в дейността на сдружението;
(2)Основанията за отпадане се констатират по счетоводните документи
на сдружението и протоколите от заседанията на Управителния съвет.
(3) Управителния съвет представя доклад за наличието на основания за
отпадането на членството в сдружението на първото заседание на Общото
събрание на сдружението след настъпване на обстоятелствата по ал.1.
Отпадането на членството се констатира от Общото събрание на сдружението
на същото заседание с решение, взето с мнозинство от гласовете на
присъствуващите му членове .
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО
Чл.21 (1). Сдружението има свое имущество и бюджет, собствени
финансова и счетоводна дейност, банкови сметки в лева и валута.
(2) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост
върху движимо и недвижимо имущество, други вещни права, вземания и
други права, в зависимост от действуващите нормативни актове.
Чл. 22. Приходите за финансиране на сдружението се набират от :
1. членски внос;
2. дарения и спонсорство;
3. допълнителни имуществени вноски.
Чл. 23. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс
Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез
допълнителни вноски от членовете на сдружението.
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СРОК
Чл. 24. Сдружението се учредява безсрочно.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 25. (1) Сдружението се прекратява:
1.
с решение на общото събрание;
2.
с решение на окръжния съд по седалището си в предвидените в
чл.13, ал.1 от ЗЮЛНЦ случаи;
3. при обявяване в несъстоятелност.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 26. (1) При прекратяване на сдружението 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. 25, ал. 1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на
сдружението.
(4)
Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността,
редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно
разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 27. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на
кредиторите имущество се извършва поравно между членовете на
сдружението с решение на общото събрание. Ако решение не е било взето до
прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация,

отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на
придобитото.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28. Промени в настоящия устав могат да се извършват по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 29. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на
настоящия устав се прилагат разпоредбите на действуващото българско
законодателство.
Настоящият устав е приет с решение на Учредително Общо събрание на
членовете на сдружението, състояло се на 14. 04.2005 г.
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