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УСТАВ на Си Ви Ес – България (Сдружение за доброволчески труд - България) 
(CVS-Bulgaria / Cooperation for Voluntary Service - Bulgaria) 

 

 

Глава първа: Наименование, седалище и основни принципи 

  

Чл. 1. Сдружението ще представя дейностите си под името Сдружение с нестопанска цел 

“Си Ви Ес - България”, наричано за кратко Сдружение в този документ. 

 

Чл. 2. Името на Сдружението ще бъде изписвано както следва: 

 

На български език: Си Ви Ес - България (Сдружение за доброволчески труд - България) 

На английски език: CVS - Bulgaria (Cooperation for Voluntary Service - Bulgaria). 

 

Чл. 3. Сдружението е нестопанска, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна, 

демократична и независима организация с общественополезни цели, работеща на 

национално и международно ниво, със седалище гр. София, адрес: ул. „Гургулят” № 

30, първи етаж. 

 

Чл. 4. Сдружението е със статут на официален клон на Ес Си Ай (SCI / Service Civil 

International) за България. 

 

Чл. 5. Сдружението се регистрира за неопределен период от време.  

 

Чл. 6. Сдружението е независимо и развива дейностите си в съответствие със 

съществуващата законова разпоредба в Република България и настоящия Устав. 

 

Чл. 7. (1) Предметът на основна дейност на сдружението се изразява в подпомагане и 

поощряване на полагането на доброволчески труд във всички сфери на обществения 

живот, и най-вече насочен към опазване на околната среда, развитието на демокрацията и 

гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото развитие, културния 

обмен и всичко свързано с целите на сдружението. 

         (2) Сдружението може да провежда стопанска дейност, изразяваща се в реклама, 

посредничество, информационни услуги и други незабранени от закона дейности, 

приходите от която ще бъдат използвани за осъществяването на нестопански дейности, 

като няма да разпределя печалба между членовете си. 

 

 

Глава втора:  Цели на Сдружението и средства за постигането им 

 

Чл. 8. Сдружението е организация, която осъществява своята дейност в обществена 

полза. 

 

Чл. 9. Основните цели на Сдружението са: 

1. да работи за развитие на доброволческия труд в България и диалога между хора 

от цял свят, без оглед на тяхната религия, етнос, пол и възраст, и да съдейства за 

националното и международно сътрудничество и мир; 

 

 

2. да работи за опазване и съхраняване на природата и околната среда, развитието 
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на демокрацията и гражданското общество, социалната справедливост и устойчивото 

развитие;  

3. да популяризира традициите и културата на България; 

4. да подпомага развитието на общество без насилие, което уважава различните 

култури  и се противопоставя на всяка форма на расизъм и нетолерантност; 

5. да развива личностния потенциал на подрастващите и младите хора в областта 

на изкуството, науката, образованието, културата, спорта, екологията, доброволчеството, 

предприемачеството и трудовата им реализация в социално-икономическия живот на 

страната, както и участието им в междукултурни прояви и инициативи от национален и 

международен характер. 

 

Чл. 10. (1) Средства за осъществяване целите на Сдружението: 

 1. иницииране и осъществяване на кратко-, средно- и дългосрочни доброволчески 

проекти и програми на екологична, социална и културна тематика; 

 2. организиране и участие в семинари, кампании и обучения на доброволци и 

организации за работа с тях; 

 3. издаване и разпространение на информационни материали; 

 4. подкрепа на участието на български доброволци в международни проекти в 

страната и чужбина; 

 5. подкрепа на доброволчески проекти и организации в България и други не- 

забранени от закона дейности, свързани с постигането на основните цели; 

 6. организиране и посредничество в организацията на учебни лагери за 

стимулиране и укрепване на междукултурното, социално и личностно развитие на 

младите хора. 

(2) Сдружението декларира, че при осъществяване на своята дейност няма да използува 

средства, които са забранени от закона, несъвместими са с добрите нрави и увреждат или 

могат да увредят доброто име и достойнството на всяко едно човешко същество. 

 

Чл. 11. При осъществяване на своята дейност Сдружението ще работи с международни 

доброволчески организации като Service Civil International и други сродни подходящи 

институции в страната и чужбина. 

 

 

Глава трета: Устройство 

 

Чл. 12. Сдружението има следната структура: Общо събрание (ОС) и Управителен съвет 

(УС). 

 

Чл. 13. ОС е висш върховен орган на Сдружението. Състои се от всички пълноправни 

членове на Сдружението или техен представител (представители), упълномощен с 

изрично писмено пълномощно за участие в него.  

(1) ОС се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание по инициатива 

на УС или по писмено искане на една четвърт от пълноправните членове на сдружението. 

Свикването на ОС се извършва по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. УС може да реши да уведоми членовете лично, чрез електронна или обикновена 

поща, по факс или друг подходящ начин. 

(2) ОС е редовно само ако на него присъстват повече от половината от всички 

пълноправни членове.  

(3) Правото на гласуване се упражнява лично или чрез пълномощник. Юридическо 

лице - член се представлява само от едно физическо лице - негов представител, без 
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значение дали законният му представителен орган е колективен или едноличен. При 

всички случаи пълноправен член на сдружението може да бъде представляван само от 

друг негов пълноправен член.  

(4) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до 

него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена 

линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, както и до 

юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 

вземането на решения. 

(5) Решения на ОС се вземат с обикновено мнозинство, но при гласуване на 

изменение и допълнение на Устава, на прекратяване съществуването на Сдружението, на 

неговото преобразуване или промяна в състава на УС е необходимо квалифицирано 

мнозинство от две трети от всички пълноправни членове. 

(6) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и 

надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.  

 

Чл.14. Общото събрание: 

 1. приема основните насоки за дейността на Сдружението и взема решения от 

принципен характер; 

 2. приема бюджета на Сдружението; 

 3. изменя и допълва Устава; 

 4. избира и освобождава членове на УС; 

 5. приема и изключва членове; 

 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

 7. приема отчета за дейността на УС; 

 8. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на 

закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. 

  

 

Чл.15. (1) УС се състои най-малко от трима (3) и най-много от седем (7) пълноправни 

члена, избрани от ОС, всеки за срок от 2г.  

 (2) УС определя кои негови членове ще представляват Сдружението. Тези лица са 

длъжни да заявят това в регистъра на Съда според седалището на Сдружението и да 

представят там свой заверен подпис. 

 (3) При изтичане на двугодишния мандат на всеки член от УС, съставът на УС се 

допълва от нов член, независимо от крайния срок на мандата на другите членове, в 

случай че оставащият брой членове е под минималния брой. 

 (4) Едно лице не може да бъде член на УС за повече от два последователни 

мандата. 

 

Чл.16. (1) УС представлява Сдружението, както и определя обема на представителната 

власт на отделни негови членове. Заседанията му са редовни, ако присъстват 2/3 от 

членове му, което се удостоверява с подпис в протокола. 

 (2) Заседанията на УС се свикват по искане на член на УС.  

 (3) На заседанията на УС се водят протоколи в нарочна книга, които се подписват 

от всички негови членове. 

 (4) УС взима решения с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 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. 
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 (5) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до 

него, неговия съпруг/а/, низходящи и възходящи роднини, както и роднините му по 

съребрена линия 

 (6) УС 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 УС. 

 

Чл.17. Управителният съвет: 

 1. ръководи, координира и съгласува дейностите на Сдружението; 

 2. привежда в изпълнение решенията на ОС; 

 3. свиква ОС и подготвя заседанията му; 

 4. полага необходимите грижи за съхранение, опазване и увеличаване 

имуществото на Сдружението; 

 5. взима решения по текущи въпроси, свързани с управлението и дейността на 

Сдружението; 

 6. през първото тримесечие на годината взима решение относно процедурата за 

участие в лагер, което е валидно за цялата календарна година; 

 7. подготвя и внася на ОС проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението; 

8. решава въпроса за взаимоотношенията на Сдружението с други физически и 

юридически лица; 

 9. взема решение за разпореждания с имуществото на Сдружението. Изготвя 

проекто-бюджет и предложение за размера на членския внос; 

10. организира извършването на дейностите съобразно приетите от ОС планове и 

програми, утвърждава щатно разписание на служителите (ако има такива), подписва 

трудови договори и приходно-разходни сметки за отделни прояви, сключва граждански 

договори с привлечени консултанти и експерти, привежда в изпълнение решенията на ОС 

за разпореждане с имущества и задължения на Сдружението пред трети лица.  

 

 

Глава четвърта: Членство 

 

Чл.18. Членуването в Сдружението е доброволно. 

 

Чл.19. Всеки български и чужд гражданин, без значение на националност, религия, пол, 

раса или политически убеждения може да бъде пълноправен или асоцииран член на 

Сдружението. 

 

Чл.20. Асоцииран член може да бъде всяко лице, което споделя принципите и целите на 

Сдружението. Асоциирания член подава заявление за асоцииран член и заплаща годишен 

членски внос. Асоциираните членове участвуват в заседанията на ОС с право на 

съвещателен глас. 

 

Чл.21. Всички учредители на Сдружението са пълноправни членове при спазване на 

задълженията, упоменати в чл.26. 

 

Чл.22. За пълноправно членство могат да кандидатстват само членове, които са били 

асоциирани членове поне една година от датата на плащане на членски внос за първи път. 

Молбите за членство се подават до ОС чрез УС, който ги приема и проверява. 

Заявлението се придружава с мотивационно писмо и автобиография, съдържаща  

описание на дейностите на Сдружението, в които кандидатстващите са взели участие. 



 5

 

 

Чл.23. ОС обсъжда молбите на членство на редовно заседание. Решението се взема с 

обикновено мнозинство. 

 

Чл.24. Пълноправните членовете на Сдружението имат правото: 

 1. да участват в заседанието на ОС с право на глас; 

 2. да работят дейно за осъществяване на целите на Сдружението; 

 3. да избират и да бъдат избирани за негови ръководни органи; 

 4. да предлагат промени в Устава и вътрешните правила за функциониране на 

Сдружението. 

 

Чл.25. Асоциираните членове на Сдружението имат правото: 

 1. да участват в заседанието на ОС без право на глас; 

 2. да работят дейно за осъществяване на целите на Сдружението; 

 3. да предлагат промени в Устава и вътрешните правила за функциониране на 

Сдружението. 

. 

Чл.26. Всички членове на Сдружението имат задълженията: 

1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на УС и ОС; 

2. да плащат редовно членски внос; 

3. да не злепоставят Сдружението; 

4. да не злоупотребяват с имуществото на Сдружението. 

 

Чл.27. Членският внос: 

 1. за асоциирано членство се плаща от дата до дата; 

 2. за пълноправно членство се плаща за календарна година. 

 

Чл.28. Пълноправното членство в Сдружението се прекратява в следните случаи: 

 1. доброволно напускане с подаване на заявление до УС, който го приема на 

първото си заседание, но не по-късно от един (1) месец от подаването; 

 2. изключване – решението се взима с обикновено мнозинство от ОС по 

предложение на УС при системно неизпълнение на задълженията на члена; 

 3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел; 

 5. с отпадане, поради невнасяне на членски внос за повече от една календарна 

година. 

 

Чл.29. Пълноправното членство в Сдружението се възстановява чрез подаване на 

мотивационно писмо и молба до УС, който го предлага за гласуване на ОС, както и със 

заплащане на членски внос за съответната календарна година. 

 

 

Глава пета: Имущество, приходи и разходи 

 

Чл.30. Имуществото на Сдружението се формира от: 

 1. членски внос. Размерът и начинът за внасяне на членския внос се предлага 

ежегодно от УС и се приема от ОС. Уведомяването на членовете се извършва по 

електронен път, обява или друг подходящ начин; 

 2. дарения или завещания на вещи и ограничени права върху вещи, пари, ценни 

книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението от 
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физически и юридически лица; 

 3. доходи от имущество, образувано съгласно предходните точки по този член; 

 4. всякакви други приходи, придобити от Сдружението в съгласие със закона. 

 

Чл.31. Имуществото на Сдружението се управлява от ръководните му органи съобразно 

настоящият Устав и законите на страната. След прекратяване на Сдружението 

имуществото му се предава в полза на сродни организации в страната или чужбина, 

съгласно решение на ОС или по установения в ЗЮЛНС ред. 

 

 

Глава шеста: Прекратяване 

 

Чл.32. Сдружението може да се прекрати с решение на ОС или съответните власти по 

законоустановения ред. 

 

Чл.33. Решението на ОС за прекратяване на дейността на  Сдружението се взема с 

мнозинство от 2/3 от пълноправните членове. 

 

Чл.34. Освен с решение на ОС Сдружението се прекратява и с решение на Съда, ако 

дейността му противоречи на законовите разпоредби. 

 

Глава седма: Заключителни разпоредби 

 

Чл.35. За всички въпроси, отнасящи се до вътрешния ред и функционирането на 

Сдружението, които не са уредени изрично с настоящия Устав,  се прилага Правилника за 

вътрешния ред на Сдружението. 

 

Чл.36. За всички въпроси, които не са уредени изрично с настоящия Устав и Правилника 

за Вътрешния ред на Сдружението, се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 


