УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СЪЮЗ НА ФЕЛИНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
гр.Варна
приет на редовно общо събрание на членовете на
сдружението,проведено на 26.10.2009 година
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут на дружеството
Член.1Сдружението
с
нестопанска
цел
е
доброволна,демократична,политически независима организация,която се
учредява и работи за създаване,подпомагане,подкрепяне на членовете си във
връзка с развъждането,отгелждане и популяризиране отглеждането на всички
видове и породи кучета и котки.
Член.2
Дружеството
е
юридическо
лице,отделно
от
учредителите,регламентирано и управлявано според изискванията на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел,настоящия устав и решенията на
общото събарние.
Член.3/1/Сдружението отговаря за задълженията си със своето
имущество;
/2/Членовете на дружеството не отговарят за задълженията на
сдружението;

/3/Дружеството не отговаря за задълженията на своите учредители и
членове,които могат да са физически и юридически лица,български и чужди
граждани;

/4/Членовете на сдружението отговарят към сдружението
дължимите,определени от общото събрание членски вноски;

за
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Наименование

Член.4 Наименованието на сдружението с нестопанска цел е:
„СЪЮЗ НА ФЕЛИНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
Член.5/1/Наименованието на сдружението,заедно с указание за
седалището,адреса на управлението,съда където е регистрирано и номера на
съдебната регистрация и ЕИК по БУЛСТАТ се изписва на всички негови
служебни бланки в кореспонденцията му,заедно с неговия адрес;
/2/Наименованието на клоновете на сдружението се образува ,като към
наименованието на сдружението се добавя указанието ”клон” и населеното
място,където е седалището на клона.Към наименованието на клона може да
се прибави и указание за неговия предмет на дейност;
Седалище и адрес на управлението
Член.6 Седалището на сдружението е гр.Варна,с
управлението:гр.Варна м-т „Св.Никола” №88 „Б” ап.6;

адрес

на

Срок
Член.7Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ФЕЛИНОЛОЗИТЕ
В БЪЛГАРИЯ”не е ограничено с определен срок или друго прекратително
условие;
Определяне дейността на сдружението
Член.8 Сдружението ще осъщетвява,в национално и международно
ниво,дейност в частна полза,изразяваща се в:
а/изграждане и създаване на материално-техническа база
изпълнение на целите на сдружението;

за

б/оказване съдействие и всестранна помощ на нуждаещите се от
грижи кучета и котки;
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в/популяризиране на своята дейност чрез всички видове средства за масова
информация;
г/координационен обмен със сродни организации в страната и
чужбина,съвместни мероприятия и подпомагане;
д/разработване на учебни модели,пряко свързани с осъществяване
на целите не дружеството;
е/набавяне на достатъчно количества първичен,чистопороден и
сертифициран генетичен материал,включително и чрез осъщетвяване на
внос.
ж/организиране
подрастващи;

и

подпомагане

на

изложби

и

прегледи

на

з/определяне на единен критерий за благоприятни условия при
отглеждането на всички породи кучета и котки;
Основни цели на сдружението
Член.9 /1/ Основни цели на сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ НА
ФЕЛИНОЛОЗИТЕ
В
БЪЛГАРИЯ”
са:
”Да
работи
за
създаване,подпомагане,подкрепяне
на членовете си във връзка с
развъждането,отглеждане и поуляризиране отглеждането на всички видове и
породи кучета и котки.Подпомагане,представляване и защита на
гражданските,икономоически и правни интереси на членовете си.Да
съдейства за развитието и популяризирането на културата при отглеждането
на кучета и котки.Да установява контакти с местни и чуждестранни
организации със сходни интереси и дейности и разкриване на филиали в
чужбина”.
Средства за постигане на целите не сдружението
Член.10 Средсва,с които сдружението ще постига своите цели
са:членкси внос;доброволни вноски,субсидии и дарения ;разработване на
проекти за опазване на скитащи кучета и котки и поуляризиране на хуманно
отношение към животните;осъществяване на международни контакти и
съвмнестни проекти и други съпътсващи сдружението дейности;
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Правомощия
Член.11 Сдружението във връзка с целите и задачите и съобразно
законодателството на страната,може да носи права и задължения в
качеството си на юридическо лице ,да отговаря за изпълнение на
задълженията си,както и да възлага правомощия.
Член.12
Сдружението
може
да
сключва
всякъкъв
вид
договори,допустими от действащото законодателство ,да придобива движимо
и недвижимо имущество,да се разпорежда със своето имущество,да участва в
други дружества в старната и чужбина.
Член.13 Сдружението,по решение на Общото събрание може да
учредява свои клонове и представителства.
Член.14 Действията,извършени от името не сдружението до деня на
неговото вписване пораждат права и задължения за него,ако лицата
действали от негово име са били упълномощени за това от учредителите.
Основни функции и задачи
Член.15 За постигане на основната си цел,на основата на народните
традиции и ценности,дружеството изпълнява следните по-важни задачи:
1.Подготовка и подпомагане на членовете на сдружението,съобразно
законодателството на страната;
2.Изграждане и създаване на материлано-техническа база за изпълнение на
целите на съдружието;
3.Пропагандиране целите си,като търси на тази основа дарители,сключване
на договори за спонсорство,като по този начин осигуряват финансови
средства за сдружението;Събира и предоставя на своите членове цялата
налична информация;
4.Осъществяване контакти с лица,фирми и организации в страната и
чужбина за постигане поставените пред него цели;
5.Участва в създаването и във вече създадени двустранни и многостранни
проекти свързани с организираната дейност;
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ІІ.ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
Член.16 Имуществото на дружеството се състои от право на
собственост,правно ползване и други вещни права върху движими и
недвижими вещи,право на интелектуална собственост,ценни книжа,дялово
участие в сдружения и други разрешени от закона.
Източници на средства на сдружението
Член.17 Дружеството набира средтсва и се издържа от:
1.встъпителен,периодичен,индивидуален,колективен членски внос
в размер определен с правилник,приет от Общото събрание.
2.дарения,завещания и спонсорски вноски.
3.експлоатация на свое и предоставено му имущество
4.други придобовни способи,разрешени от закона.

Стопанска дейност
Член.18/1/Сдружението извършва следната стопанска дейност,свързана с
основния му предмет на дейност:изграждане на сграден фонд за социална
дейност;оказване съдействие и всестранна помощ на нуждаещите се от грижи
кучета и котки;популяризиране на своята дейност чрез всички видове
средства за масова информация;координационен обмен със сродни
организации в страната и чужбина,съвместни мероприятия и
подпомагане;разработване
на
учебни
модели,пряко
свързани
с
осъществяване целите на сдружението;рекламна дейност и издателска
дейност,свързана с основната му дейност;
/2/Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и
реда,определени от Търговския закон,Закона за счетоводството и данъчните
закони;
/3/Управлението и контролът върху извършваната стопанаска
дейност се осъществява от управителния съвет на сдружението.
Покриване на загуби
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Член.19 При наличие на загуби според годишния счетоводен
баланс,общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез
допълнителни вноски от членовете на съдружието.Решението се взема с
мнозинство ¾ от всички членове на сдружението.
ІІІ.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Органи на управление на съдружието
Член.20
Съдружието
с
нестопанска
цел
„СЪЮЗ
НА
ФЕЛИНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ” има следните органи на управление:
1.Общо събрание на членовете на сдружението
2.управител
3.контролен съвет

Състав на Общото събрание
Член.21Общо събрание е висшия орган на управление на сдружението.В
Общото събрание участват всички членове на сдружението .Членовете на
сдружението участват в общото събрание лично или чрез упълномощител
представител.
Компетентност на общото събрание
Член.22 Общото събрание :
1.утвърждава,изменя и допълва устава на дружеството;
2.приема планове ,програми,решения и други вътрешни номративни
актове;
3.преобразува и прекратява сдружението;
4.приема и изключва членовете от сдружението;
5.избира и освобождава управителя и определя възнаграждението му;
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6.назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
7.одобрява годишния счетоводен отчет,след заверка от експертсчетоводител;
8.назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението,освен при
несъстоятелност;
9.разглежда жалби срещу решенията на управителя;
10.взема решение за откриване и закриване не клонове и участие в други
организации;
11.приема бюджета на сдружението;
12.приема основни насоки и програми за дейността на дружеството;
13.взема решения относно размера и дължимостта на членския внос;
14.приема отчета за дейността на управителя;
15.отменя решения на управителя,когато противоречат на закона и устава
на сдружението;
16.освобождава от отговорност управителя;
Провеждане на общото събрание
Член.23/1/ Общото събрание на членовете на сдружението се провежда наймалко веднъж годишно-Редовно общо събрание;
/2/Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от
управителя-Извънредно общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Член.24/1/ Общото събрание се свиква от управителя или по писмено
искане на 1/3 от членовете отправено до управителя.
/2/ В случай,че управителя не свика Общото събрание,въпреки
искането на 1/3 от членовете на дружеството,то се свиква от съда по
седалището на сдружението,по писмено искане на заинтересованите членове
или натоварено от тях лице.
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/3/ Свикването се извършва чрез покана обнародвана в Държавен
вестник и поставена на мястото за обява в сгардата,в която се намира
управлението на сдружението;
/4/
Поканата съдържа дневен ред на въпросите,предложени за
обсъждане,предложенията за решение,датата,часа и мястото за провеждане
на Общото събрание и по чия инициатива се свиква;
/5/ Времето от публикуването на обявата до откриване на Общото
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни;
Право на сведения
Член 25.Писмените материали,свързани с дневния ред на Общото
събрание,трябва да бъдат поставени на разположение на членовете в
седалището на сдружението най-късно до публикуване или изпращане на
поканата за свикване на общото събрание.При поискване те се предоставят
на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Член 26/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите
членове
или
техни
представители.Членовете
и
предствителите удосотверяват присъствието си чрез подпис и се
легитимират.Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото
събрание.
/2/В списъка на предходната алинея се включват членовете,които са
заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото
гласуване,след установяване на наличието на кворум.
Кворум
Член 27. Общото събрание може да заседава ако са се явили
членове,представляващи повече от половината от всички членове.При липса
на кворум управителят насрочва ново заседание в срок един час по-късно,на
същото място и при същия дневен ред,независимо от броя на присъстващите
членове;
Право на глас
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Член 28.Всеки член на сдружението има право на един глас.
Конфликт на интереси
Член29. Член на сдружението или негов представител не може да
участва в гласуването за:
1.предявяване искове срещу него;
2.предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към сдружението;
3.при решаване на въпроси,отнасящи се до него,съпруга или роднина по
права линия-без ограничения,по съребрена линия –до четвърта степен или по
стопанство или по сватовство до втора степен включително.
Мнозинство
Член 30. По въпросите които разглежда и решава,общото събрание
приема „решения”.Общото събрание взема решения с обикновено
мнозинство /50%+1/ от присъстващите.За решенията,с които се
утвърждава,изменя и допълва устава на сдружението и се преобразува и
прекратява,както
и
избира
и
освобождава
управителя
на
сдружението,обсъжда и приема бюджета и баланса на сдружението и
разпореждане с недвижимо имущество на сдружението,се изисква
квалифицирано мнозинство- 2/3 от присъстващите членове .

Решения
Член 31./1/ По въпроси,които не са били вписани в дневния ред и не са
били надлежно оповестени,Общото събрание не може да взема
решения,освен когато всички членве присъстват или са представени на
събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно,освен
ако действието им не бъде отлижено или ако според закона те влизат в сила
след обнародването им.
Член 32.Гласуването е явно,но за въпроси,по които Общото събрание
реши предваритлено с обикновено мнозинство,може да се проведе тайно
гласуване.
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Член 33. По решение на Общото събрание могат да създават работни
групи,които да проучват ,анализират,систематизират и подготвят проекторешения за дейността на дружеството.Възнагражденията им се определят от
Общото събрание.
Протокол
Член 34./1/ На заседанието на Общото събрание се води протокол в
специална книга.Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от
предстедателя и секретаря на събранието и от преброителите на
гласовете.Към протокола се прилага и списъкът на присъстващите и
документите,свъзразани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член,присъствал на Общото събрание има право да
изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Член 35.За правилната организация на дейността и точното решаване на
всички въпроси,Общото събрание приема правилник за дейността на
дружеството.
Управител
Член.36/1/ Управителят е основен ръководен орган на „СЪЮЗ НА
ФЕЛИНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ” и се избира от Общото събрание за срок
от пет години;
/2/
Управителят
осъществява
общото
ръководство
на
сдружението,организира дейността му и изпълнява функциите ,предвидени
му с устава или възложени му от общото събрание на сружението;
/3/ Упарвителят подписва всички документи на сдружението и е
упълномощен да заверява сметките на сдружението,да подписва
чекове,менителници и записи на заповед,при изрично упълномощаване от
Общото събрание;
/4/ Организира цялостно вътрешния ред в дружеството в съответствие с
приетия устав;
/5/сключва трудовите ,гражданските и други договори като ги подписва и
дава образец от подписа си учрежденията,изискваща това;
/6/ изпълнява функциите на ръководител по смисъла на Кодекса на труда;
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/7/организира стопанисването,грижи се за опзването и подръжката на
имуществото на дружеството;
/8/при временна невъзможност да изпълнява задълженията си,управителят
може да натовари секретаря на сдружението със своите функиции,като го
упълномощи с нотариална заверка на подписа си;
/9/ управителят може да бъде преизбиран неограничено;
Член 37.В изпълнителните органи на сдружението могат да бъдат
избирани само лица от европейска общност,нелишени от права с влязла в
сила присъда;
Член 38.Управителя може да организира и свиква комиции,които да
подпомагат дейността му;
Член 39.Длъжностните лица в органите на сдружението получават
компенсации за извършените от тях разходи строени по време и във връзка с
изпълнението на задълженията им в умерен размер.
Член.40 Управителят:
1.ръководи дейността на дружеството;
2.свиква Общото събрание на дружеството най-малко два пъти годишно;
3.приема молби за членство в дружеството и ги внася за разглеждане от
Общото събрание ;
4.приема организационно-управленска структура,реда за назначаване и
освобождаване на персонала,правилата за работната заплата и други
вътрешни правила на сдружението;
5.утвърждава текущите разходи ;
6.осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
7.взема решения за отдаването им под наем вещи на сдружението за срок
до една година;
8.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
9.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението;
10.решава всички въпроси на дружеството,освен тези,които са в
компетентността на общото събрание.
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Член 41.За действията си,управителят се отчита пред общото събрание
на членовете на сдружението;
Отговорност на управителя
Член 42./1/ Управителят носи отговорност за своите действия,с които
увреждат интересите на сдружението и дава гаранция за своето управление;
/2/управителният съвет може да бъде освободен от отговорност
ако се установи,че няма вина за надстъпилите вреди.
Контролно-ревизионна комисия/контрольор/
Член 43. Контролно-ревизионната комисия/контрольор/ в случаите когато
се избира е състав от 3 членове и се избира от Общото събрание за срок от
пет години.Общото събрание избира председател на контролно–
ревизионната комисия.

Член 44.Контролно-ревизионната комисия/контрльора/:
1.следи за точното изпълнение на решенията на Общото събрание и
управителя;
2.следи за правилното стопанисване имуществото на съдружието;
3.има право на проверки,ревизии,право на преписи и извлечения и
писмени обяснения от членовете и наетите лица в дружеството;
4.при констатиране на нарушения,засягащи интересите на
дружеството,председателят на контролно-ревизионната комисия има право
да свика Общо събрание и да постави на разглеждане констатираните
нередности;
5.присъства на заседянията на комисиите и гласува с право на
съвещетлен глас;
Член 45.Председтелят на контролно-ревизионнта комисия оперативно
ръководи работата на контролен съвет;
ІV.ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Член 46.Членството в сдружението е доброволно.В дръжеството могат
да членуват физически и юридически лица.
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Член 47.Физическо лице:може да бъде член на сдружението всеки
гражданин навършил 18 години съзнаващ постъпките си,който признава
устава,декларира готовност за изпълнение целите на сдружението и
заплаща:встъпителна членска вноска и месечен членски внос.
Член 48.Юридически лица:могат да бъдат членове на сдружението,след
като саконовите им органи вземат решение за това.В решението за членство
трябва да бъде посочен поименно и лицето,което ще го представлява.За целта
то е снабдено с изрично пълномощно,в което се упоменава номера от
протокола от приетото решение на законовия орган.
Член 49.Нов член се приема по молба на лицето,отправена до общото
събрание на дружеството.Тази молба се приема от управителя и се дколадва
на първото,след подаването,заседание на Общото събрание.Приемането на
членовете става с решение на Общото събрание.
Член 50.Членовете на сдружението имат право:
1.да участват и гласуват в Общото събрание.Участието е лично и не
може да става по пълномощие;
2.да избират и да бъдат избирани в органите на дружеството;
3.да отправят питания и искат обяснения до и от органите на
дружеството;
4.да искат отмяна на незаконните и неустановени решения;
5.да правят предложения във връзка с целите на дружеството
Член 51.Членовете на сдружението са длъжни:
1.да спазват Конституцията на Република България,законите и устава
на сдружението;
2.да се подчиняват на органите на дружеството;
3.да работят за постигане целите на дружеството;
4.да заплатят встъпителната си вноска.
5.да заплащат редовно месечните се членски вноски.
Член 52.Членските права и задължения са непрехвърляеми и не
преминават върху трети лица в случай на смърт или прекратяване на
юридическо лице.
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Прекратяване на членството
Член 53. Членството в дружеството се прекратява при:
1.прекратяване на самото дружество;
2.напускане с предизвестие.Предизвестието е с тримесечен
срок,отправено до Общото събрание във формата на „заявление”.На първото
си поред заседание Общото събрание обсъжда постъпилото заявление и
взема решение.
3.изключване с решение
нарушения/три и повече/

на

Обшото

събрание

при

системни

4.смърт на физическо лице;
5.прекратяване на юридическо лице
Книга на сдружението
Член 54.Дружеството води следните книги:
1.книга на учредителите и сдружителите;
2.протоколна книга на Общото събрание на дружеството;
3.протоколна книга за заседанията на комисиите;
4.заповедна книга на управителя;
5.книга на извършените проверки от контролния съвет;
6.вскички счетоводни документи по Закона за счетоводството.
V.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишно приключване
Член 55.Ежегодно до края на м.февруари управителния съвет съставя за
изтеклата калнедарна година годишен счетоводен отчет и доклад за
дейността и ги представя на експерт-счетоводителя.
Съдържание на отчета за дейността
Член 56.В отчета за дейността се описва протичането на дейността и
състоянието на сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет.
Проверка на годишното приключване
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Член 57./1/При годишното приключване се проверява годишния
счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на
счетоводните данни и отчета за дейността.Без проверка годишния счетоводен
отчет не може да се приеме;
/2/проверката има за цел да се установи дали за запазени
изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното счетоводно
приключване;
Назначаване на експерт-счетоводител
Член 58./1/ Експерт счетоводителите се определят от Общото събрание;
/2/Когато Обото събрание не е избрало експерт-счетоводител до
изтичане на календарната година,той се назначава от управителя.
Приемане на годишното счетоводно приключване
Член
59.След
постъпване
на
доклада
на
експетсчетоводителя,управителят приема годишния счетоводен отчет,отчета за
дейността и доклада на експерт счетоводителя и свиква Редовно общо
събрание на членовете на сдружението.
Член 60.Сдружението не разпределя дивиденти;

VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основание за прекратяване на сдружението
Член 63.Сдружението с нестопанска цел „СЪЮЗ НА ФЕЛИНОЛОЗИТЕ
В БЪЛГАРИЯ” Варна се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на Окръжния съд, в предвидените в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел случаи.

Ликвидация
Член 62. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва
ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението
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/2/ Ликвидацията се извършва от управителя на сдружението.
Той извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на
сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на
кредиторитве на сдружението;
/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество
се разпределя по равно между членовете на сдружението;
/4/ Лицата, придобили имущество, съгласно предходната алинея,
отговарят на задълженията на сдружението до размера на продобитото.
VII. ПРЕДХОДНИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 63. Сдружението има свой печат и емблема, които се одобряват
от управителя;
Член 64. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по
реда, предвиден в него и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Член 65. Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на
настоящия устав се прилагат разпоредбите на Закона за щридическите лица с
нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на
редовното Общо събрание на членовете на сдружението с нестопанска цел,
състояло се на 26.10.2009 година, в гр. Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:
ПРЕБРОИТЕЛИ:
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