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УСТАВ 
 

НА СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТЪР ПО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО 
ОБУЧЕНИЕ “ 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.Сдружение “Център по интердисциплинарно обучение“ е юридическо лице, 
учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и придобива 
качеството на юридическо лице с вписването в регистъра за юридическите лица с 
нестопанска цел.  
 
2. Наименование  

2.1. Наименованието на сдружението е  „Център по интердисциплинарно 
обучение“ и се обозначава за краткост по-долу в Устава  като “Сдружението”.  

2.2 Наименованието на сдружението, неговото седалище и адрес, както и 
данните за неговата съдебна регистрация, включително и БУЛСТАТ, данъчен 
номер и банкови сметки, се поставят върху всички писмени изявления, документи 
и издания, които изхождат от негово име. 

 
3. Дейността на сдружението се осъществява в съответствие с настоящия Устав и 
законодателството на Република България. 
 
4. Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. 
Шумен,ул.Съединение,18,вх4, ап.21. 

1. Сдружението се учредява за неопределен срок. 
 
 

 
ІІ. ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
6.Определяне на дейността 
Сдружението извършва своята дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 и 
чл. 38 от ЗЮЛНЦ.  
 
7. Цели на сдружението 

7.1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското 
общество, образованието, науката, културата, техниката, технологиите, 
физическата култура;  

7.2. Подпомагане на възрастни, инвалиди и болни от хронични и други 
заболявания и други лица нуждаещи се от грижи;  

7.3.  Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.  
Защита на човешките права и околната среда. 

 
8. Принципи 
Сдружението се изгражда на принципите на: 

8.1.Зачитане волята на дарителите (завещателите) при разходване на 
предоставеното имущество, при спазване на законодателството на Република 
България и настоящия Устав. 

8.2.Отчетност 



2 
 

 
9. Предмет на дейност 
За постигане на целите си сдружението осъществява следните дейности: 

9.1. Разработване на образователни програми за курсове, семинари, 
симпозиуми, работни групи, работни срещи и др.; 

9.2. Създаване на общности по интереси за различни рефертни групи и 
работа с тях в рамките на курсове, клубове, семинари, конференции, работни 
срещи; 

9.3. Разработване на програми в сферата на приложната психология; 
9.4. Издателска дейност; 
9.5. Установяване на контакти и сътрудничество с други организации, 

близки по идеи и цели от страната и чужбина; 
9.6. Управление  на собственото имущество; 
9.7. Набиране на средства от дарения; 
9.8.Управление на предоставени средства от български и международни 

организации; 
9.9. Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на 

дейност на сдружението, които не са в противоречие на закона. 
 

10. Стопанска дейност 
10.1. Предмет на стопанската дейност на сдружението е: информационна и 

консултантска дейност, обучения, издателска и разпространителска дейност, 
рекламна дейност, посредническа дейност при обучение, обмен с цел обучение на 
специалисти. 

10.2. Приходите от стопанската дейност се използват за подпомагане 
дейността на сдружението. 
Сдружението не формира и не разпределя печалба.  
 
 
 
ІІІ. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
11.  Средства на сдружението 
Средствата на сдружението се набират от: 

11.1. Целево финансиране, включително по международни програми; 
11.2. Целеви ежегодни финансирания от учредителите. Целта на тези 

плащания е покриване на минимално необходимите разходи за дейността на 
изпълнителния офис на сдружението; 

11.3. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и 
юридически лица;  

11.4. Приходи от стопанската дейност на сдружението; 
11.5. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от 

закона ред; 
 

12. Допълнителни разпоредби при набирането на средства: 
12.1. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат 

безусловно или под условие да правят дарение или завещание в полза на 
сдружението в съответствие с неговите цели; 
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12.2. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, 
движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална 
собственост, ценни книжа и други имуществени права; 

12.3. Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, 
направено с неприемливи условия и в противоречие с неговите цели, с 
разпоредбите на устава или законодателството в страната. 
13.Имущество 
Имуществото на сдружението се състои от първоначални дарения на 
учредителите при създаване на  сдружението в размер на 200 (двеста) лева и 
всички придобити права на собственост, предоставени права на ползване и 
ограничени вещни права, парични средства и др. Имуществото на сдружението се 
управлява в съответствие със законите на Република България. С имуществото на 
сдружението се разпорежда Управителния съвет на сдружението. 
 
14.Сдружението може да учредява или да участва в други организации или 
търговски дружества.  
 
15. Сдружението може да разходва имуществото си само за осъществяване на 
целите си и за извършване на стопанска дейност съгласно този устав. 
 
16. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от страна на  
сдружението се извършва за всяко отделно мероприятие в зависимост от целта и 
финансовите възможности, съгласно приетите Правила и ред за осъществяване на 
дейността.  
 
17. Сдружението не може да изразходва имуществото си в полза на :  

17.1. Лица от състава на управителните органи на сдружението и техните 
съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – 
до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.  

17.2. Юридически лица, освен ако решението е взето от Общото събрание с 
мнозинство 2/3 от всички негови членове.  
 
18. Сдружението не може да сключва сделки с лица от състава на управителните 
органи на сдружението и техните съпрузи, роднините им по права линия – без 
ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до 
втора степен включително, както и с юридически лица, в които посочените лица 
са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, 
освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при 
общи условия, публично обявени.  
 
19. Не се счита за подпомагане получаването на възнаграждения и заплати от 
членовете на управителните органи на сдружението за участието в неговата 
дейност.  
 
20. Даренията и завещанията могат да бъдат безусловни или направени под 
условие и тежест. 
 
21. Имуществото на сдружението се влага в недвижими имоти, банкови депозити, 
ценни книжа, права върху интелектуална собственост, или по друг начин по 
решение на управителните органи. Влагането на имуществото е насочено към 
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неговото запазване и увеличаване, както и към гарантирането на доходи за 
финансиране на сдружението и постигане на неговите цели.  
 
 
 
ІV. ЧЛЕНСТВО 
 
22. Членовете на сдружението могат да бъдат пълнолетни, дееспособни 
физически лица или юридически лица, които споделят целите и задачите на 
сдружението и са съгласни с настоящия устав.   
Предвидена е възможност за два вида членство в сдружението  - пълноправно и 
асоциирано. 
Членуването в сдружението е доброволно. 
 
23. Приемане на нови членове 

23.1 Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадена от 
тяхна страна писмена молба-декларация до Председателя на Управителния съвет 
на сдружението, в която се упоменава, че кандидатът приема устава на 
сдружението. 

23.2. Управителният съвет разглежда подадената молба за членство на 
първото си заседание, като със свое решение приема или отхвърля молителя за 
член на сдружението.  
Когато е взето решение за отхвърляне на заявителя, окончателното решение се 
взема с гласуване от Общото събрание с обикновено мнозинство.  

23.3. Пълноправните членове се избират с решение на Общото събрание с 
обикновено мнозинство. 

23.4. Членственото правоотношение възниква от момента на приемане на 
съответното решение на органите на сдружението и се съобщава писмено на 
кандидатстващото лице.  
Членството е валидно след заплащане на членския внос, по правила, утвърдени от 
Управителния съвет. 

23.5. Членове на сдружението са неговите учредители, както и приетите по 
реда на този устав от Общото събрание или от Управителния съвет.   

 
24. Прекратяване на членството 

24.1. Членството се прекратява: 
 с едностранно волеизявление до сдружението; 
 със смъртта или поставянето по пълно запрещение; 
 с изключването; 
 с прекратяване на юридическото лице; 
 при отпадане. 

24.2.  Напускането на член се извършва с едномесечно писмено 
предизвестие. 

24.3. Предизвестието се изпраща до Председателя на Управителния съвет 
на сдружението, по начин който гарантира неговото получаване и срокът започва 
да тече от датата на завеждането му в регистрите на сдружението. Председателят 
на Управителния съвет свежда предизвестието до знанието на членовете на 
Управителния съвет. 
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24.4. Изключването на член става по предложение на Управителния съвет 
до Общото събрание, ако има постъпили данни, че той работи против интересите, 
целите и авторитета на сдружението. 

24.5. Управителния съвет изпраща решението за изключване  в 20-дневен 
срок след взимането му. 

24.6. Изключен член или негов правоприемник няма право да кандидатства 
за ново членство в срок от пет години след изключването му. 

24.7. Членството в сдружението може да бъде прекратено принудително, 
чрез изключване, при нарушение на устава на сдружението.  

24.8. При неплащане на членския внос по правилата, определени от 
Управителния съвет, членството се прекратява автоматично. Отпадането поради 
невнасяне на установените членски вноски се констатира по съответните 
документи. 

24.9. При напускане и прекратяване на членството съответното лице 
заплаща дължимия членски внос до датата на прекратяване, както и други 
разходи направени от сдружението в резултат на недобросъвестната му дейност, 
установени и утвърдени с протокол на Управителния съвет   

24.10. С прекратяването на членството  се прекратяват и всички права 
свързани със сдружението. С прекратяването на членството не отпадат 
възникналите задълженията към сдружението. 
 
25. Права и задължения на членовете 

25.1 Членовете имат право: 
 да взимат участие в общото събрание, да бъдат информиран за 

дейността на сдружението, да изказват мнение по всички въпроси, свързани с 
дейността на сдружението; 

 да взимат участие в мероприятията на сдружението; 
 да заемат длъжности в сдружението; 
 да имат достъп до всички документи на сдружението; 
 право на глас в общото събрание имат само пълноправните членове. 

25.2. При забелязване на евентуални нарушения, свързани с дейността на 
сдружението и действащите нормативни документи, право и задължение на всеки 
член е да иска намесата на Управителния съвет  на сдружението за 
отстраняването им. 

25.3. Задължение на членовете е да подпомагат реализацията на целите на 
сдружението. 

25.4. Всеки член се задължава да плаща определените от Общото събрание 
членски вноски. 

25.5. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на 
предвидените в устава имуществени (членски) вноски. Членът не отговаря лично 
за задълженията на сдружението.  

25.6. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване.  

 
 
V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
26. Органи на управление 
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26.1. Органи на управление на сдружението са Общо събрание, 
Управителен съвет и Председател на Управителния съвет на сдружението  

26.2. Върховен орган на сдружението е общото събрание 
26.3.Управителен орган на сдружението е управителният съвет  
 

27.Общо събрание на сдружението 
27.1.Общото събрание се състои от всички пълноправни членове. Те могат 

да се представляват от упълномощени лица.  
27.2.Общото събрание 
1. Приема, изменя и допълва учредителния акт – устав на сдружението и 

другите вътрешни актове; 
2. Избира и освобождава членове на Управителния съвет и председателя 

на сдружението; 
3. Приема нови пълноправни членове и изключва членове; 
4. Определя основните насоки и програмата за дейността на сдружението; 
5. Отменя решения на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението; 

6. Приема годишния бюджет, финансовия отчет и принципите за 
разпределяне на средствата за  всяка следваща бюджетна година; 

7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
8. Взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на 

сдружението; 
9. Определя възнагражденията на лицата, които управляват и 

представляват сдружението; 
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или 

на имуществените вноски, както и начина за тяхното плащане 
11. Приема решения за прекратяване, преобразуване, вливане, сливане, 

отделяне и разделяне на сдружението, като в случай на прекратяване 
назначава и ликвидатор; 

12. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 
13. Взема решение за участие в други организации; 
14. Приема решения по въпросите, които то определи като своя 

изключителна компетентност и които не са предоставени за решаване 
на други органи на сдружението. 

23.3. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
сдружението. 

27.4. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол 
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 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 общото събрание или на 
управителния съвет, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-
късно от една година от датата на вземане на решението. 
 
28. Свикване на общо събрание 

28.1. Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова 
инициатива. 

28.2. Поканата е писмена и трябва да съдържа дневния ред, датата, часът и 
мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.  
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29. Кворум 
Общото събрание е законно, ако са поканени всички членове и присъстват повече 
от половината от тях. 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. 
 
30. Гласуване 
Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас, независимо 
от продължителността на членството.  
Асоциираните членове нямат право на глас, но могат да присъстват на събранието 
и да участват в дискусии.  

 
 
31.Вземане на решения  

31.1. Освен в случаите, в които този Устав постановява друго, Общото 
събрание взема решения, както следва: 

1. За приемане на бюджета и годишния отчет – с мнозинство от 2/3 от 
присъстващите. 

2. Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 
от присъстващите. 

3. По всички останали въпроси – с обикновено мнозинство. 
4. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не 

може да се вземат решения. 
31.2. Общото събрание може да взема решенията си неприсъствено, като 

отсъстващото лице има двустранна или друга връзка гарантиращи установяването 
на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 
решения. 
 
32.Управителен съвет 

32.1. Управителният съвет се състои от двама до пет члена, избрани за срок 
от пет години от Общото събрание.  

32.2. Управителен съвет  
32.2.1. Управителният съвет предлага от своя състав председател. 

Председателят се избира от общото събрание. 
32.2.2. По решение на Общото събрание функциите на Управителен 

съвет могат да се изпълняват от едно лице – управител. 
32.3. Решенията се вземат чрез гласуване с обикновено мнозинство  
32.4. Решенията на Управителния съвет могат да се вземат и 

неприсъствено - като отсъстващото лице има двустранна или друга връзка 
гарантиращи установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения. 

32.5.Управителният съвет: 
1. Представлява сдружението, както и определя обема на 

представителната власт на отделните негови членове; 
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
3. Разпорежда се с движимото имущество на сдружението; 
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
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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. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава 
не спадат в правата на друг орган; 

8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава. 
32.6. Заседания на управителния съвет 

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 
едноседмичен 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 решения, 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. Доколкото в този устав не е предвидено друго решенията се вземат с 
мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 
и т. 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 

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. 

 
33. Председател на Управителния съвет на сдружението 

33.1. Председателят на Управителния съвет организира, ръководи и 
контролира дейността на сдружението между заседанията на Управителния съвет 
в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на Управителния 
съвет и съобразно Устава. Той осъществява цялостното оперативно ръководство, 
носи материална отговорност за имуществото на сдружението, организира и 
управлява дейността на сдружението и се отчита за изпълнението на дейностите 
пред Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет може да сключва 
трудови и граждански договори с трети лица и с управителите на клонове за 
осъществяване дейността на сдружението. 

33.2. Председателят е отговорен за възникване, координация ръководство 
на всички програми, необходими за обслужване на целите на сдружението.  

33.3. Председателят на Управителния съвет е председател на Общото 
събрание, приема всички документи по дневен ред и доклади. 

33.4.  Председателят на Управителния съвет на сдружението се избира от 
Общото събрание за срок от пет години.  
 
34. Заместник председател на Управителния съвет на сдружението 
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34.1. Заместник председателят на Управителния съвет на сдружението 
подпомага всячески дейността на Председателя и поема основните му функции в 
негово отсъствие. 

34.2. Заместник председателят на Управителния съвет на сдружението се 
избира от Общото събрание за срок от пет години. 

 
 
VІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОМОЩНИ ОРГАНИ 
 
35. Представителство 

35.1. Сдружението се представлява от управителния съвет. Управителният 
съвет може да възложи представителството на един или повече от своите членове. 

35.2 По съдебни спорове между сдружението и управителния й орган, 
съответно членовете на управителния й орган, то може да се представлява и от 
избрани от общото събрание едно или няколко лица. 

35.3 Сдружението може да участва в работата на орган на друго 
юридическо лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от 
него лице. 
 
36. По решение на Управителния съвет към сдружението могат да се формират 
като помощни органи експертни комисии по определени направления. 
 
 
VІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ,  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 
37. Сдружението може да се преобразува само в друг вид юридическо лице с 
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя. 
 
38. Сдружението може да бъде прекратено от окръжния съд по седалището си  в 
предвидените в чл.13 от ЗЮЛНЦ случаи или по решение на Общото събрание на 
учредителите.  
Сдружението се прекратява: 
1. с изтичане на срока; 
2. с решение на общото събрание; 
3. с решение на окръжния съд по седалището, когато: 

 не е учредено по законния ред; 
 извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 
 е обявено в несъстоятелност. 

 
39. След прекратяване дейността на сдружението се извършва ликвидация, 
съобразно разпоредбите на чл.14 и чл. 43 от ЗЮЛНЦ 
 
40. Ликвидатори 
При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се 
извършва от управителния орган или от определено от него лице. 
Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за 
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите 
на Търговския закон.   
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41. Извършване на ликвидацията 
41.1. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите 

на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез 
осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на 
юридическото лице с нестопанска цел. 

41.2. Решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на 
кредиторите имущество се взима от Общото Събрание с квалифицирано 
мнозинство. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от 
ликвидатора.  

41.3. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 
предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, 
определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка 
нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходното 
изречение, то се предава на общината, в която е седалището сдружението.  

41.4. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:  
1. учредителите и настоящите и бившите членове;  
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;  
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора 
степен включително; 

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или 
могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.  

 
 
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

42.1. Сдружението има кръгъл печат с надпис: “Център за 
интердисциплинарно обучение”, който се полага върху актовете и документите, 
изходящи от Общото събрание или от Управителния съвет.  

42.2. Всички неуредени в настоящия устав или в действащото 
законодателство въпроси се решават с решение на Общото събрание. 

Натоящият Устав е приет на Общото събрание на Учредителите, проведено на  
02.07.2005. 
 
УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
1. Елисавета Александрова – Зангелми                                      
       (подпис) 

2. Блага Петрова  
       (подпис) 
3. Вергиния Георгиева  
       (подпис) 
4. Желязка Петрова  
       (подпис) 
5. Наталия М. Чикова 
       (подпис) 
6. Анета Йонина  
       (подпис)  
7. Донка Христова      
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8. Людмила Атанасова    (подпис) 
 
       (подпис) 
9. Милена Димитрова 
       (подпис) 
10. Светлана Николова 
       (подпис) 
11. Станислав Генов 
       (подпис) 

 
 


