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УСТАВ  

на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

ИЗВЪРШВАЩО ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

„РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” е Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност 

в обществена полза по смисъла на чл.2, вр.с чл.37 и сл. от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел.  

 (2) Сдружението е организация за защита правата на пациентите с болести на 

ретината.    

 (3) Болестите на ретината са редки, наследствени, генетични (пигментен ретинит, 

синдром на Ушер, други дистрофии на ретината), свързани с възрастта дегенерации на 

ретината (дегенерация на макулата, диабетна ретинопатия, други)  и други. 

(4) Настоящият Устав урежда устройството и организацията на Сдружението при 

осъществяването на общественополезна дейност в съответствие с Конституцията и законите 

на Република България. 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 2. Наименованието на Сдружението с нестопанска цел, извършващо дейност в 

обществена полза е „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ”. Наименованието се изписва и на латиница по 

следния начин: “RETINA BULGARIA“. 

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. КЛОНОВЕ И СТРУКТУРИ  

Чл. 3. (1) Седалището на сдружението с нестопанска цел извършващо дейност в 

обществена полза „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” е гр. София, Столична община, област София. 

(2) Адресът на управление на Сдружението е град София, п.к. 1504, Столична община, 

район „Оборище“, ул. „Сан Стефано“ №17, ет. 6. 
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Чл.4. (1) По решение на Управителния съвет, Сдружението може да открива клонове. 

Управители на клонове се избират от Управителния съвет и представляват Сдружението, 

съобразно правомощията, посочени в решението за откриване на клона.  

(2) При необходимост, Сдружението може да открива офиси в страната и чужбина, 

без това да води до промяна на седалището и адреса на управление. 

 (3) Управителният съвет определя структурата на Сдружението. 

 (4) Структури по места на Сдружението са юридическите лица, членове на 

Сдружението, с адрес на регистрация на територията на съответната административна 

единици (област), независимо от броя им в същата. 

 (5) Сдружението се представлява в съответната административна единица от нарочен 

координатор, който може да има заместник. 

 (6) В случаите, когато на територията на съответната административна единица 

Сдружението има само един член – юридическо лице, то координаторът и неговият 

заместник се избират измежду индивидуалните членове на съответната организация. 

 (7) В случаите, когато на територията на съответната административна единица 

Сдружението има два или повече члена – юридически  лица,  то  координаторът и неговият 

заместник се избират съвместно от Управителните съвети на тези юридически лица с 

обикновено мнозинство, за което се съставя протокол, който се представя в Сдружението. 

 (8) Допуска се за координатор да бъде избрано и друго дееспособно физическо лице, 

което е съпричастно с упоменатите в Устава на Сдружението цели. 

 (9) Управителният съвет на Сдружението съставя списък на координаторите по 

области с посочени адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес. 

 (10) Изборът, функциите, правата и задълженията и освобождаването на 

координаторите се определят от Управителния съвет на Сдружението. 

ІV. СРОК 

Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок. 

V. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.  

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 Чл.6. Сдружението е независимо обединение на лица, които приемат Устава и 

работят за осъществяване целите на Сдружението. 

Чл.7. Цели: Дейността на Сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в 

обществена полза „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” ще бъде насочена към постигане на следните 

цели: 
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 1.  Развитие на политики, засягащи хората със заболявания на ретината, в т.ч. защита 

на правата на пациентите и научно-изследователска дейност;  

 2. Подобряване на инфраструктурата около и достъпа до диагностика (включваща 

генетични изследвания), регистри на пациенти, клинични проучвания, лечение и грижа, 

рехабилитация и подкрепа на хората с дегенеративни заболявания на ретината;  

 3.  Защита на правата и законните интереси на пациентите с дегенеративни 

заболявания на ретината; 

 4.  Превенция и борба със слепотата и намалението на зрението;  

 5. Осигуряване на достъп до навременно и адекватно лечение на всички български 

граждани, живеещи със заболявания на ретината; 

 6. Подобряване качеството на живот на пациентите със заболявания на ретината и на 

тези със загуба на зрението вследствие дегенеративни заболявания на ретината; 

 7. Организиране на различни медицински и образователни инциативи, насочени към 

гражданите на Република България; 

 8. Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на 

пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и 

обществото. 

Чл.8.  Средства за постигане на целите 

 Сдружението ще постига своите цели чрез: 

 1. Изработване на обща политика по отношение на правилата за работа със своите 

членове, отношенията с трети лица и оказване помощ на юридически лица, чиято дейност е 

свързана със защитата на правата на пациентите, подобряване условията за лечение и 

подобряване качеството на живот на пациентите. 

 2. Регулярно провеждане на дейности, свързани с повишаване на информираността 

на населението относно болестите наретината, тежестта им върху обществото, начините за 

намаляване на тази тежест. 

 3. Провеждане на дейности, във връзка с повишаване качеството на живот на 

пациентите, целящи осигуряването на навременни и адекватни здравни грижи, на 

възможностите за социална рехабилитация/адаптация и личностно развитие на 

пациентите, подобно на всички останали граждани на Република България. 
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 4. Подпомагане, организиране и провеждане на конгреси, конференции, събрания, 

заседания, научни сесии, симпозиуми, курсове за квалификация и преквалификация, 

изложения, срещи с национални и регионални държавни органи и институции. 

 5. Разработване на национални и регионални програми и методи за подобряване на 

теорията и практическата дейност, свързани със защитата на правата на пациентите, 

осигуряване достъп до диагностика, достъп до адекватно лечение и достъп до 

рехабилитация, както и подобряване условията за лечение и на качеството на живот на 

пациентите. 

 6. Активно взаимодействие и сътрудничество с компетентните държавни органи и 

институции (на държавно, областно, общинско ниво) за постигане целите на Сдружението и 

подпомагане на съответните служби по отношение информираността им по 

проблематиката и взаимоотношенията им с членовете на Сдружението. 

 7. Създаване и поддържане на контакти с други, сродни организации в България и 

чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации, 

работещи по проблемите на хората с дегенеративни заболявания на ретината.  

8. Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между своите членове. 

 9. Издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с 

международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в 

сферата на дейност на Сдружението. 

 10. Разработване, организиране и съфинансиране на проекти по програми по 

фондове за финансиране. 

 11. Изготвяне и разпространяване на експертни оценки и аналитични продукти по 

практически, научни, правни и образователни проблеми на диагностиката, лечението и 

рехабилитацията на дегенеративните заболявания на ретината. 

 12. Оказване съдействие на пациентите и пациентските организации за достъп до 

информация за здравните политики и инициативи на страната и Европейския съюз. 

 13. Популяризиране на дейността на Сдружението по всички позволени от закона 

начини, включително чрез медиите;  

 14. Участие в проекти и други съвместни дейности с български и чуждестранни 

правителства и неправителствени организации. 

 15. Други дейности и мероприятия, непротиворечащи на закона, устава и целите на 

Сдружението, вкл. организиране на мероприятия за набиране на средства и 

популяризиране идеите на Сдружението. 

 Чл.9. Предмет на дейност: Общественополезната дейност на Сдружението с 

нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ” ще се 

изразява по-конкретно в следните дейности на Сдружението:  
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 1. Дейност по защита на правата и законните интереси на пациентите със 

заболявания на ретината пред държавни институции, обществени организации, здравни 

заведения и други. 

 2. Участие и активно подпомагане на държавните органи при разработването на 

проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи, свързани със защитата на 

правата на пациентите със заболявания на ретината, достъп до диагностика, достъп до 

адекватно лечение, достъп до рехабилитация и подобряване условията за лечение на 

пациентите със заболявания на ретината, подобряване качеството на живот на пациентите 

със заболявания на ретината. 

 3. Участие в разработването на програми с Министерство на здравеопазването, 

свързани със защитата на правата на пациентите със заболявания на ретината, достъп до 

адекватно лечение, подобряване условията за лечение на пациентите със заболявания на 

ретината, подобряване качеството на живот на пациентите със заболявания на ретината. 

 4. Организиране и провеждане на работни срещи, семинари, конференции, форуми, 

дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес 

средите и нестопанските организации; 

 5. Сътрудничество с организации, институции, юридически и физически лица в 

страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи; 

 6.  Възлагане, финансиране и осъществяване на изследвания, научни разработки и 

публикации, свързани с дейността и целите на Сдружението. 

Чл.10. (1) Сдружението осъществява всякаква, незабранена от закона и настоящия 

Устав дейност, насочена към използване и/или създаване на средствата за постигане на 

целите по чл.7 от този Устав. 

 (2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност с предмет, 

посочен в чл.11 от настоящия Устав.  

 (3) Сдружението не разпределя печалба. 

Чл.11. Допълнителна стопанска дейност 

 (1)  За набиране на парични средства за осъществяване на своите цели, Сдружението 

извършва следната допълнителна стопанска дейност: 

1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, срещу 

определено заплащане; 

2. Изготвяне на регистър на пациентите със заболяване на ретината в България; 
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3. Превод, изработване и разпространение на материали, разработване на 

бизнеспланове, инвестиционни и технологични проекти, свързани с целите по чл.7 от 

Устава; 

4. Участие в конкурси и програми за разработване на проекти, свързани с дейността на 

Сдружението; 

5. Организиране на конференции, семинари и други форми на платено обучение; 

6. Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона; 

7. Упражняване на права върху интелектуална собственост; 

8. Управление на собствено имущество; 

9. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с 

основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане. 

(2) Сдружението не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с 

предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и използва приходите от нея 

само за постигане целите на Сдружението. 

 (3) Получените приходи от допълнителната стопанска дейност се използват за 

постигане на целите на Сдружението. 

VІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл.12. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически  

лица, които желаят да допринесат за постигането на целите на Сдружението. Членовете-

юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители-физически 

лица.  

Чл.13. (1) Членството в Сдружението е доброволно. 

 (2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е 

запознат и приема разпоредбите на Устава на Сдружението. Към молбата за членство 

кандидатите-юридически лица, представят валидно удостоверение за актуално състояние и 

протокол с решението на компетентния орган на юридическото лице за членство в 

Сдружението и за приемане на Устава му; 

(3) Членството се придобива с решение на Управителния съвет.  

Чл.14. При отказ на Управителния съвет да приеме кандидата за член в Сдружението, 

кандидатът подава писмена молба до Общото събрание. В този случай, членството се 

придобива с решение на Общото събрание. 
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Чл.15. Членовете на Сдружението имат следните права: 

1.   да участват в управлението на Сдружението; 

2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението; 

3. да ползват имуществото на Сдружението в случаите на упражняване на дейности и 

функции в неговите органи или такива, възложени с решение на тези органи; 

4. да участват непосредствено в дейността на Сдружението и постигане на целите, 

посочени в настоящия Устав; 

5. да участват в мероприятия, събития, форуми, и всякакви прояви на местно и 

международно ниво, организирани от Сдружението или такива, в които 

Сдружението участва; 

6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно с 

разпоредбите на Устава. 

Чл. 16. Членовете на Сдружението са длъжни: 

1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на управление; 

2. да участват редовно на събранията на Сдружението и при упражняване на 

дейността му и да работят за осъществяване на целите му; 

3. да работят активно за укрепване на Сдружението и постигане на целите му; 

4. да пазят имуществото и доброто име на Сдружението. 

Чл.17. (1) Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението. 

 (2) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа 

обособеност, като Сдружението не носи отговорност за задълженията на своите членове. 

Чл.18. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. 

Чл.19. Членството в Сдружението се прекратява: 

     1. с едностранно писмено заявление, отправено до управителния съвет на 

Сдружението; 

            2. с прекратяване на Сдружението; 

     3. при отпадане - при системно неучастие в дейността на Сдружението и други 

основания за това, предвидени в закона;  

 4. със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице, 

респективно прекратяване на член - юридическото лице; 
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5. с изключването по реда на чл.20 и сл. от Устава. 

Чл.20. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния 

съвет, когато нарушава настоящия Устав, законите на Република България или извърши 

други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или 

несъвместимо с целите и дейността на Сдружението. Изключването се счита за извършено с 

приемане на решението на Управителния съвет за изключването му. 

Чл.21. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от 

Управителния съвет, когато член на Сдружението: 

1. е преустановил участието си в дейността на Сдружението или  

2. не е изпълнил друго свое задължение в срока, определен от Общото събрание или 

Управителния съвет. 

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на 

Сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в 

документацията на Сдружението. 

Чл.22. Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не дължи 

връщане на полученото от прекратилия участието си член.  

 

VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.  

 Чл.23. Органи на Сдружението са: 

1. Общо събрание 

2. Управителен съвет 

3. Председател на Управителния съвет 

 Чл.24. Общо събрание 

 Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове-

учредители на Сдружението. Членовете на Сдружението, които не са учредители, могат да 

присъстват на заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас.  

 Чл.25. Членовете на Сдружението – физически лица, участват лично в Общото 

събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с писмено 

пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото 

събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 Чл.26. (1) Правомощия на Общото събрание: 
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1. изменя и допълва Устава; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, включително и ги 

освобождава от отговорност, включително избира и освобождава Председател 

на управителния съвет и определя обема на представителната му власт; 

4. приема членове на Сдружението при условията на чл.14 от Устава; 

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

6. приема бюджета на Сдружението; 

7. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

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

закона, Устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

Сдружението; 

9. приема доклада по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

10. приема решения за безвъзмездно разходване на имуществото в случаите на 

чл.42, ал.5 от Устава; 

11. приема други решения, които законът възлага на общото събрание на 

юридически лица с нестопанска цел. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

Сдружението. 

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с Устава. 

Чл.27.  (1) Редовно Общо събрание се свиква веднъж годишно от Управителния съвет. 

             (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по 

искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният 

съвет в едномесечен 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. Извънредно общо събрание се свиква и по 

инициатива на Председателя на Управителния съвет. 

 (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането 

на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(4) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден 

от Агенцията по вписванията, и се поставя на видно място за обявления в сградата, в която 

се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да 

бъдат предоставени на разположение на членовете. 
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Чл.28. (1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в мястото, посочено в 

поканата за свикването му. На всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, 

който ръководи заседанието, секретар, който изготвя протокола от проведеното събрание а 

при необходимост и преброител на гласовете. Протоколът за всяко проведено заседание на 

Общото събрание се изготвя по реда на чл.32 от Устава. 

(2) Заседанията на Общото събрание могат да се проведат и дистанционно чрез 

използване на видео или аудио конферентна връзка посредством телефон или интернет. 

Провеждането на такова заседание се посочва в поканата на свикването му. Присъстващ на 

дистанционното заседание член е лице, с което има двустранна телефонна или интернет 

връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява от 

председателстващия заседанието, който изпълнява функциите на секретар и преброител, и 

е длъжен да състави и подпише протокол за проведеното заседание. Алинея 3 на чл.32 се 

прилага съответно. 

Чл.29. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник не 

по-малко от петима членове-учредители.  

Чл.30. (1) Всеки член-учредител на Общото събрание има право на един глас, който 

упражнява лично или чрез пълномощника си при условията на чл.25. 

(2) Член-учредител на Общото събрание няма право на глас при решаването на 

въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по 

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

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

вземането на решения. 

(3) Членовете на Сдружението, които не са учредители, могат да присъстват на 

заседанията на Общото събрание само с право на съвещателен глас. 

Чл.31.(1) Решенията по чл.26, ал.1, т.1, т.3, т.5 и т.10 от Устава се вземат с единодушие 

от всички членове –учредители на Сдружението, а останалите решения на ОС се вземат с 

мнозинство 3/4 от всички членове–учредители. 

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 

вземат решения. 

Чл. 32.  (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Той се 

подписва от председателя, секретаря и преброителя на събранието, които удостоверяват и 
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отговарят за верността на съдържанието му. Протоколите се водят и съхраняват съгласно 

изискванията на ЗЮЛНЦ. 

(2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните по чл. 25 и 

документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да иска и следи за точното 

записване в протокола на приетите решения.  

Чл.33. Управителен съвет 

Управителният съвет се състои от 3 лица- членове на Сдружението. Членовете на 

Управителния съвет се избират за срок от 5 години. До избирането на нов Управителен 

съвет, членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на Управителния съвет 

могат да бъдат преизбрани без ограничение. 

Чл.34. Членовете на Управителния съвет трябва да притежават подходящи умения и 

опит за постигане целите на Сдружението.  

Чл. 35. (1) Управителният съвет има следните правомощия: 

1. приема и изключва членове на Сдружението; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. взема решения относно управлението и разпореждането с имуществото на 

Сдружението,  при спазване изискванията на настоящия Устав и действащото 

законодателство, включително за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти 

и обременяването им с вещни тежести; 

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението и доклад по 

чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; 

6. подготвя, одобрява и внася в Общото събрание годишния финансов отчет на 

Сдружението; 

7. приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;  

8. организира осъществяването на дейността на Сдружението; 

9. определя структурата на Сдружението и взема решение за откриване и закриване на 

клонове на Сдружението, избира и освобождава лицата, представляващи клоновете и 

определя обема на представителната им власт; 
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10. взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица и организации, 

включително като учредител; 

11. изготвя и приема вътрешни правила за организацията и функционирането на 

изпълнителните органи на Сдружението; 

12. избира и освобождава изпълнителни звена на Сдружението, като определя техните 

функции и отговорности, избира и освобождава техните ръководители и определя 

обема на представителната им власт и възнагражденията им; 

13. извършва ликвидация на Сдружението или определя ликвидатор; 

14. набира и разходва средства за осъществяване на дейността на Сдружението и за 

осигуряване на неговата финансова издръжка; 

15. избира експерт-счетоводител съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 

16. сключва всякакви сделки, свързани с предмета на дейност на Сдружението и 

изпълнение на посочените в Устава цели; 

17. организира, определя, решава и осъществява всички дейности и участия в такива, 

посочени в чл.8, чл.9 и чл.11 от Устава, както и всички свързани с постигане на целите 

на Сдружението дейности. 

18. осъществява връзки с местни и чуждестранни държавни и частни органи, 

институции, обществени и други организации, търговски дружества, фондации, 

сдружения с нестопанска цел, други органи и организации и с физически лица; 

19. взема решения за предоставяне на права с цел реклама и медийно разпространение 

на дейността на Сдружението; 

20. определя критерии и ред за подбор на лицата, на които ще се предоставя 

безвъзмездна помощ, както и за начина на тяхното подпомагане; 

21. определя адреса на Сдружението; 

22. възлага управлението на сдружението на председателя на Управителния съвет и 

определя обема на представителната власт на отделните негови членове, доколкото в 

устава не е предвидено друго; 

23. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в 

правомощията на друг орган на Сдружението; 

24. определя отличителните знаци и символи и печата на Сдружението; 
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25. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

26. изпълнява други задължения, предвидени в Устава, и упражнява правомощията, 

определени в ЗЮЛНЦ. 

            (2) Управителният съвет може да оправомощи някой от своите членове с едно или 

повече от правата по предходната алинея.  

Чл.36. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя 

на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свиква 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 

член на Управителния съвет. 

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието 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 по чл.35, ал.1 от Устава, се взимат с мнозинство от всички членове на 

Управителният съвет. При равни гласове, решаващ е гласът на Председателя на 

Управителния съвет. 

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание 

(неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения за това от всички членове на Управителния съвет.  

(6) За всяко заседание на Управителният съвет се съставя протокол, който се подписва 

от ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, за удостоверяване верността 

на съдържанието му. 

Чл.37. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите 

действия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на Съвета може 

да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

Чл.38. (1) Членовете на Управителния съвет прекратяват функциите си в следните 

случаи: 

1. при освобождаването им по решение на Общото събрание; 

2. с отправяне на предизвестие за напускане до Общото събрание; 
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3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. 

(2) В случаите по т.2 от предходната алинея, отправилият предизвестие за напускане 

член на Управителния съвет изпълнява своите функции до избор на нов член на негово 

място. 

 Чл. 39. Председател на Управителния съвет 

 Председателят на Управителния съвет се избира с единодушие от Общото събрание 

за срок от пет години и има следните правомощия:  

1. представлява сдружението пред всички органи на държавната и общинската 

администрация, съдебната власт, всички органи, институции, учреждения, ведомства, 

юрисдикции, нотариуси, съдебни изпълнители, всички юридически и физически 

лица, включително местни и чуждестранни такива, сдружения, фондации, 

организации, съюзи, търговски дружества и други, с правото да приема и отправя 

изявления от името и за сметка на сдружението,  да сключва сделки и да поема права 

и задължения без ограничение при спазване изискванията на Устава; открива и 

управлява банковите сметки на Сдружението; както и да извършва всякакви действия 

и да сключва сделки от името и за сметка на Сдружението, свързани с организацията 

и осъществяването предмета на дейност на Сдружението и постигане на целите, 

посочени в Устава; 

2. организира изпълнението на решението на Управителния съвет и oтчита своята 

дейност пред Управителния съвет; 

3. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;  

4. осъществява функции по публично представителство на Сдружението на 

национално и международно ниво, във всички случаи; 

5. сключва сделки, свързани с дейността на Сдружението; 

6. назначава служители в Сдружението и сключва трудови договори; 

7. предлага лица, в чиято полза да се разходват средства в съответствие с приетите 

правила на Управителния съвет; 

8. открива и управлява банковите сметки на Сдружението; 

9.  осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;  

10. извършва всякакви дейности по оперативно ръководство на Сдружението и по 

осъществяване на дейността му;   



 

15 

 

11. решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, в съответствие с Устава. 

VIII. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМУЩЕСТВОТО. 

Чл.40. Източници на средства на Сдружението са: 

1. дарения и спонсорство; 

2. приходи от участия в различни проекти и целеви програми за финансиране; 

3.  приходи от други дейности, свързани с осъществяване целите на 

Сдружението; 

4. приходи от допълнителната стопанска дейност, предвидена в закона и 

настоящия Устав; 

  5. членски внос, като неговата дължимост, размер, редът и начинът на 

внасянето му се определят от Управителния съвет; 

6. приходи от други източници, позволени от закона. 

Чл.41. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други 

вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, предвидени 

от закона.  

Чл.42. Разходване на имуществото 

  (1)  Сдружението разходва имуществото си за постигане на целите, посочени в 

настоящия Устав.  

 (2) Сдружението заплаща текущи разходи, заплати на щатнитя персонал и 

възнаграждения на привлечени експерти и професионалисти, съгласно решенията на 

Управителния съвет и в съответствие с одобрения от Общото събрание бюджет.   

 (3) Сдружението може и безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав, при стрикно 

спазване на ЗЮЛНЦ. 

(4) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се 

извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на юридическото лице с 

нестопанска цел.  

(5) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо 

мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, 

когато е в полза на: 
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1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права 

линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до 

втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на 

вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на 

вземане на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да 

наложат или възпрепятстват вземането на решения; 

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват 

членове на ръководни и контролни органи на сдружението. 

  (6) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 5, т. 1, 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. 

 Чл.43. (1) Цялата финансова дейност на Сдружението се ръководи и осъществява от 

Управителния съвет и Председателя.  

 (2) Отчетността и счетоводната документация на Сдружението се осъществяват 

съобразно специфичните изисквания на ЗЮЛНЦ, Закона за счетоводството и останалите 

приложими нормативни актове, действащи в Република България. 

(3)  Докладът за дейността на Сдружението се подготвя от Управителния съвет в 

съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ и съдържа данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности 

за набиране на средства; 

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и 

данни за дарителите; 

4. финансовия резултат. 

ІX. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ 
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Чл.44. (1) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

Чл.45. Сдружението се прекратява: 

1. с решение на върховния си орган – Общото събрание; 

2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато: не е учредено по 

законния ред; извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите 

и на добрите нрави; е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане 

на тероризма; е обявено в несъстоятелност. 

 Чл.46. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация по ред, 

предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при съответно приложение 

на разпоредбите на Търговския закон.  

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите, определени със 

закон - от ликвидатор. 

Чл.47. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 

Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване 

първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението. 

(2) 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. 

Чл.48. (1) Имуществото на Сдружението при прекратяването му, останало след 

удоволетворяване на кредиторите, се разпределя по решение на Общото събрание на 

Сдружението.  

(2) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят 

за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото. 
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(3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходните алинеи, то се 

предава на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да 

предоставя имуществото на възможно най-близка до целите на Сдружението, посочени в 

настоящия Устав, общественополезна дейност. 

Чл.49. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на Сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел, воден от Агенцията по вписванията. 

 

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда на този Устав 

и ЗЮЛНЦ. 

Чл.51. За тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящия Устав, както за 

неуредените в него въпроси, се прилагат разпоредбите на българско законодателство и 

ЗЮЛНЦ. 

Чл.52. Настоящият Устав е приет от учредителите на Сдружението с нестопанска цел, 

извършващо дейност в обществена полза „РЕТИНА БЪЛГАРИЯ”, и е изменен с Решение от 

13.05.2021г. на Общото събрание на сдружението. 

 
 Председател на Общото събрание: 

________________________ 

 

Петя Стратиева-Лукова 

 

 

Секретар на Общото събрание: 

________________________ 

Цветана Георгиева Дворска 

 

 
 


