УСТАВ
На КЛУБ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Град ТЪРГОВИЩЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наименованието на сдружението е “КЛУБ НА
НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ” град Търговище, наричано в
този Устав “Клуб на НСО”. На английски наименованието се
изписва Association “Club of non-government organizations”
Чл. 2. Седалището на сдружението е в град Търговище, а адреса на
управление: гр. Търговище, ул. “Спиридон Грамадов” № 12, на
английски: Targovishte, 12 Spiridon Gramadov
Чл. 3. Сдружението е българско юридическо лице, което е учредено
за неопределен срок. НЕГОВАТА МИСИЯ е: „Да работи за
утвърждаване ценностите на гражданското общество в Търговище и
региона чрез:
 развитие на силен и независим граждански сектор;
 овластени и информирани граждани;
 споделени ценности и трайни връзки - между самите субекти
на гражданското общество и между представители на Третия
сектор, държавните институции и бизнеса”
ІІ. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Чл. 4. Целите на Клуба на НСО са:
- Подпомага създаването и функционирането на нестопански
организации и граждански формирования в град Търговище и
региона, които предлагат услуги и дейности за разрешаване на
граждански, обществени и други проблеми, специфични за
региона;
- Насърчава контактите и сътрудничеството между отделните НПО
с органите на местната и централната власт, бизнеса и медиите;

- Утвърждава професионални и етични стандарти в работата на
НПО;
- Съдейства за повишаване авторитета и утвърждаване ролята на
НПО пред гражданите, обществото и държавата;
- Насърчава участието на гражданите в дейността на НПО с цел
изграждане на развито гражданско общество;
- Обединява, представя и отстоява пред местните, регионални и
централни власти позициите на гражданите по актуални за
общността въпроси;
- Насърчава развитието на доброволчеството като форма на
гражданско участие;
- Подкрепя и съдейства на младите хора да се обединяват в
различни граждански структури и да участват активно в
обществения живот;
- Съдейства за повишаване качеството на живот и достъпа до
социални услуги на гражданите от общината и региона;
Чл.5. За постигане на изложените цели:
- Подкрепя благотворителността и утвърждаването на устойчив
граждански сектор чрез разширяване обхвата и подобряване
качеството на дейности;
- Предоставя информационни, консултански и технически услуги,
обучение и застъпничество на НСО;
- Организира обучителни форми /презентации/, работни срещи,
семинари и други;
- Членовете на Клуба ползват специализирана бибиблиотека и база
данни за НСО в Търговищки регион;
- Прави информационно обслужване по конкретни теми;
- Дава консултации, вкл. и платени, по изготвяне и отчитане на
проекти; по правната и данъчна уредба на НПО, за регистрация и
управление на сдружения и формации; финансово счетоводната
им дейност и други;
- Консолидира гражданския сектор при вземане на важни за
региона решения;
- Кандидатства с проекти по различни програми от национален и
международен мащаб;
- Изработва рекламни и информационни материали и печатни
издания;

- Излъчва и упълномощава свои представители за участие в
комисии, съвети и други органи на местното самоуправление и
държавната власт;
- Организира и инициира форуми, дискусии, кръгли маси и други
форми за участие на гражданите в обсъждането на важни за града
решения;
- Предоставя социални услуги на хора от уязвими групи;
- Участва, по преценка на УС и общото събрание в регионални,
национални и международни мрежи, коалиции и други форми на
сдружаване;
- Мотивира гражданите за полагане на доброволен труд под
различни форми и в различни направления;
- Взаимодейства със структурите на местната и държавна власти, с
институции и организации на регионално и национално ниво;
- Реализира стопански инициативи и осигурява финансови
средства за реализиране на дейности и постигане целите на
организацията;
ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА НА ДЕЙНОСТ
Чл.6. Клуба на нестопанските организации град Търговище се
самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в
обществена полза за развитие в областта на обществените
отношения;
ІV. ЧЛЕНСТВО
Чл.7.Членовете на Клуба на НСО са юридически лица, регистрирани
по ЗЮЛНЦ. По изключение се приемат индивидуални членове и
граждански групи, нерегистрирани по ЗЮЛНЦ;
Чл.8.Приемането на нови членове става с писмено заявление за
членуване до председателя на УС на Клуба на НСО, което се
утвърждава от Управителния съвет, ако за него са гласували повече
от половината от членовете му. Решението се съобщава на заявителя
в месечен срок. Отказа на УС да приеме кандидата може да се
обжалва пред Клубния съвет в 30 дневен срок.
Чл.9.Прекратяването на членството става:
- По собствено желание, с писмено заявление до УС;
- По решение на УС за неспазване на Устава;
- С прекратяване на юридическото лице;
Чл.10.Всеки член на сдружението има право:

10.1. Да участва в Клубния съвет;
10.2. Да използва материалната база на сдружението, литературата и
материалите, след предварителна устна или писмена договорка с
председателя;
10.3. Да участва във всички заседания, на които се разглежда
неговата дейност;
Чл.11. Всеки член на сдружението има следните задължения:
11.1. Да спазва Устава на сдружението и да работи за осъществяване
целите и задачите му;
11.2. Да съдейства за изпълнение решенията на Управителния съвет
на сдружението;
V. СТРУКТУРА НА СДРУЖЕНИЕТО:
КЛУБЕН СЪВЕТ
Чл. 12.1. Клубният съвет е върховен орган на сдружението;
12.2. Клубният съвет се свиква от Управителния съвет всяка година
и се състои от представител на всяко НПО, неформални групи и
индивидуални членове.
12.3. Датата на дневния ред на Клубния съвет се съобщава най малко 1 месец преди провеждането му на всички членове с покана.
Тя трябва да бъде получена не по-късно от седем дни преди датата
на провеждането и се поставя на мястото за обявления по мястото на
управление в същия срок.
12.4. Извънредно КлС се свиква от УС по искане на най-малко от една
десета от всички членове, които посочват неговия дневен ред.
12.5. При спазване на условията в предходната алинея УС свиква
извънреден Клубен съвет в двуседмичен срок, а ако не го стори, той
се свиква от районния съд по седалището на НСО.
12.6. КлС е законен, ако присъстват повече от половината от всички
членове.
12.7. В случай че не се явят необходимият брой членове, съвета се
отлага с един час и се счита за законен независимо от броя на
присъстващите членове.
Чл.13. КлС има следните правомощия.
1. Приема и изменя Устава на сдружението.
2. Взема решения за прекратяване или сливане с други
сдружения.

3.
4.
5.
6.

Избира за срок от 5 години и освобождава Управителния съвет.
Приема други вътрешни актове.
Утвърждава бюджета на сдружението и щатния състав;
Определя встъпителния и годишен членски внос и реда за
събирането му.
7. Приема отчетите на Управителния съвет.
8. Отменя решенията на УС, които противоречат на закона,
Устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността
на сдружението.
9. Приема основните насоки и програма за дейността на
сдружението.
10.
Назначава
Лицензиран
експерт-счетоводител
за
извършване проверка на дейността на сдружението.
ГЛАСУВАНЕ
Чл.14. 1.Решенията на КлС се взимат с мнозинство от
присъстващите.
14.2. Решенията чл. 13.1 и 13.2 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъствуващите.
14.3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата
дневен ред, не могат да се вземат решения.
VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.15. Орган на сдружението е Управителния съвет.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
чл.16.1. Управителният съвет се състои от 7 члена, в това число
председател и зам. председател, които се избират на първото му
заседание.
Чл. 16.2. Управителният съвет провежда поне едно редовно
заседание между два редовни клубни съвета, но може да бъде свикан
по всяко време от Председателя или неговия заместник.
Чл. 16.3. Управителният съвет има следните правомощия:
1. Определя и направлява дейността на сдружението, съобразно
решенията на КлС и осигурява тяхното изпълнение;
2. Предлага годишния бюджет на КлС;
3. Избира и освобождава Изпълнителния директор на
Сдружението;

4. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на
закона и Устава, съобразно целите му;
5. Подготвя и внася в КлС отчет за дейността си;
6. Приема нови членове и взема решения за изключване на
членове на сдружението;
7. Взема решения за членство в други сдружения, обществени
съвети или структури на местно и национално ниво;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл.17. Изпълнителният директор на Сдружението се избира от
Управителния съвет
Чл.17.1. Изпълнителният директор
участва в работата на
Управителния съвет със съвещателен глас.
Чл.17.2. Изпълнителният директор има право да извършва всички
действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението,
да го представлява пред трети лица и да упълномощава други лица
за извършване на определени действия.
Чл.17.3. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да
обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е
упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
Чл.18. Изпълнителният Директор отговаря за дейността си пред
Управителния съвет и има следните права и задължения:
а/ръководи дейността на Сдружението и разпределението на
ресурсите в рамките на одобрените проекти и годишния бюджет на
организацията
б) представлява Сдружението;
в) назначава и освобождава служители
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 19. Сдружението се представлява от Изпълнителния директор,
който носи пълна финансова, материална и морална отговорност
пред управителните органи на сдружението и законодателството в
Република България
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.20.1.Сдружението е задължено да води книги за протоколите на
колективните си органи. Ръководещия Клубния съвет или
заседанието, или лицето, изготвило протокола удостоверяват и
отговарят за верността на съдържанието му с подписите си.
Чл.20.2. УС на сдружението изготвя отчет за дейността си веднъж
годишно. Отчета съдържа:
1. Съществените дейности на сдружението, изразходваните за тях
средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и
постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
други дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат.
VІІІ. ИМУЩЕСТВО
Чл. 21.1. Имуществото на сдружението може да се състои от пари,
вещи, вещни права, права на ползване и други необходими средства
за неговата дейност, които законът допуска.
21.2. Имуществото се набира от:
1. Членски внос;
2. От постъпили дарения, завещания, субсидии, спонсори и стопанска
дейност, свързана с предмета на дейност на сдружението.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ:
Чл. 22. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Клубния съвет.
2. В случаите, предвидени от Закона.
3. При ликвидация се предлагат разпоредбите на чл. 43 от
ЗЮЛНЦ;
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. Пълното наименование на сдружението, седалището и адреса
на управление се поставят върху всичките му документи и
издания;
2. Сдружението се задължава с подпис на Изпълнителния
директор или на Председателя на УС;
3. Всички въпроси, които не са уредени от този Устав, се решават
според
разпоредбите
на
ЗЮЛНЦ
и
действащото
законодателство.

Допълненията и промените към този Устав са приети на общо
събрание на сдружение „Клуб на нестопанските организации”,
проведено на 03.04.2015 г.

