
УСТАВ 
 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
 

„СТООС НЕТУЪРК  БЪЛГАРИЯ” 
 
 
 
Член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, УЧРЕДИТЕЛИ 
 

(1) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е: „СТООС Нетуърк България”. 
(2) Учредители на СДРУЖЕНИЕТО са физически лица, които обединяват 

усилията си за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.  
(3) СДРУЖЕНИЕТО се учредява като организация за осъществяване на 

общественополезна дейност. След вписването си в регистъра на съда, 
подлежи на вписване в Централния регистър при Министерство на 
правосъдието.  

(4) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице и се създава на основание 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
 
Член 2. СЕДАЛИЩЕ 
 

(1) СДРУЖЕНИЕТО със седалище гр.София. 
 
Член 3. СРОК  НА СЪЩЕСТВУВАНЕ 
 

(1) СДРУЖЕНИЕТО се учредява за неопределен срок. 
 
Член 4. ЦЕЛИ  НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
 (1) СДРУЖЕНИЕТО има за обща цел развитие на управленските науки, 
чрез откриване, споделяне, адаптиране и насърчаване използването на 
иновативни управленски подходи за изграждане на балансирана 
организационна среда. 
 
 (2) СДРУЖЕНИЕТО има за конкретни цели: 
 1. Да способства за популяризиране на нова визия за управление, извън 
традиционните модели в обществото. 
 2. Да подпомага инициативи за насърчаване на българските организации 
да адаптират и интегрират нови управленски похвати в ежедневната си 
дейност. 
 3. Да съдейства за изграждането на общност от предприемачи, експерти, 
обучители, студенти и други заинтересовани лица, ангажирани с идеята за 
управление от нов тип. 
 4. Да мотивира пълното ангажиране на интелектуалния и емоционалния 
потенциал на хората в организациите. 

5. Да съдейства за преодоляване на бариерите на комуникация  и 
подпомагане за качествена професионална реализация в организациите.  

6. Да развива дейности по изграждането и развиването на среда за 
споделяне на новаторски управленски идеи и знания. 



 
Член 5. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
  (1) СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява своите цели със следните средства: 

1.Организиране и подпомагане обучението и развитието на 
индивидуалния потенциал на специалистите по управление от нов тип чрез 
обменни срещи,   формални и неформални обучения и други подходящи 
методи. 

2.Организиране на присъствени и дистанционни срещи, образователни 
курсове, школи, семинари, лекции, конференции и други публични и 
образователни прояви, свързани с новите подходи в управлението 

3.Организиране на креативни работилници за иновативен мениджмънт, 
дизайн мислене и други методи с цел популяризиране творческите подходи  в 
бизнеса. 

4.Подпомагане провеждането на изследвания свързани с нови методи за 
управление и тяхното приложение и развитие  

5.Разпространяване на оценки и анализи по практически, научни, правни 
и образователни проблеми свързани с управленските подходи 

6.Разработка на продукти и материали във връзка с осъществяването на 
целите на СДРУЖЕНИЕТО 

7.Сътрудничество с държавни и общински органи, институции и структури 
за реализиране на целите, лобиране за създаване на подзаконова нормативна 
уредба, уреждаща прилагането на новите подходи и практики на управление. 

8.Предлагане на мерки за подобряване на дейността на държавни и 
общински институции и предприятия, свързани с прилагането на новаторските 
похвати и практики на управление и другите цели на СДРУЖЕНИЕТО. 

9.Установяване на връзки със сродни български и международни 
организации 

10.Информиране на обществото за дейността на СДРУЖЕНИЕТО чрез 
средствата за масова информация и печата. 

11.Осъществяване на съвместна дейност със сродни по цел организации 
в страната и чужбина 

12.Организация и участие в национални и международни прояви, 
програми и проекти 

13.Осигуряване на споделяне, обмен на информация и добри практики от 
страната и чужбина във връзка с новите подходи на управление 

14.Оказване на подкрепа на българските компании в планирането и 
организирането на кампании, свързани с интегрирането и разпространението 
на идеите за нови управленски подходи 
 
Член 6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

1.Откриване, споделяне, адаптиране и насърчаване използването на 
иновативни управленски подходи за изграждане на балансирана 
организационна среда 

2.Създаване на работни групи  за координиране и подпомагане 
дейността на СДРУЖЕНИЕТО.  

3.Разработване и реализация на проекти, програми и инициативи, 
самостоятелно или чрез други организации. 

4. Издателска дейност, издаване на електронен бюлетин и други издания 
в електронен вид свързани с осъществяване на целите на  СДРУЖЕНИЕТО,. 



5.Организира конференции, форуми и други събития, свързани с 
популяризиранета на  иновативните управленски методи. 
 
Член 7. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
 (1) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се набира от членски внос, дарения, 
спонсорство и всички незабранени от закона начини за финансиране на 
дейностите на СДРУЖЕНИЕТО, съобразно  неговите цели. 
 (2) Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от всички допустими от 
законодателството за този вид субекти права. 
 (3) При осъществяване на целите си, СДРУЖЕНИЕТО може да сключва 
всякакви възмездни и безвъзмездни правни сделки. 
 (4) Разходите на СДРУЖЕНИЕТО се извършват съобразно годишен 
бюджет, изготвен от УС и приет от ОС. 
 
Член 8.  ЧЛЕНСКИ ВНОС 
 
 (1) Членски внос се дължи за календарна година и се събира един път 
годишно. 
 (2) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание. 
 
Член 9. ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО 
 
 (1) СДРУЖЕНИЕТО може да получава дарения, суми от спонсорство и 
други. 
 (2) СДРУЖЕНИЕТО не може да приема дарения, когато волята на 
дарителя е в противоречие с целите и принципите на СДРУЖЕНИЕТО. 
 
Член 10.ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
 (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат физически, които 
приемат настоящия устав и са съгласни да работят за постигане целите на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

Членове на СДРУЖЕНИЕТО са лицата участвали в учредяването му. 
 (2)  Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадено 
заявление от лицето до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО и декларация, 
че приема устава му. 
 (3) Управителният съвет разглежда молбата в срок не по-късно от един 
месец  от постъпването й. Отказът на УС за приемане на съответния кандидат 
за член подлежи на обжалване пред Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО. В 
този случай УС е длъжен да свика Общо събрание в срок от два месеца от 
постъпване на жалбата. 
 
Член 11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 
 (1) Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право: 
 1. да участва лично  в дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 
 2. да участва и гласува лично в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО. 

3. да участва лично в Управителния и Контролния съвет на 
СДРУЖЕНИЕТО. 



 4. да изисква по всяко време отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и 
неговите управителни органи, както и да иска сведения по въпроси засягащи 
неговите интереси. 
 5. при съмнения в правомерността на решения и действия на органите на 
СДРУЖЕНИЕТО, всеки член има право да постави въпроса за разглеждане 
пред Общото събрание. 
 6. свободно и публично да изразява и отстоява становища по всички 
въпроси от дейността на СДРУЖЕНИЕТО и неговите постоянни и временни 
органи, да прави предложения и препоръки и да следи за реализацията им. 

(2) Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен: 
1. да спазва устава. 
2. да изпълнява решенията на Общото събрание и управителните органи 

на СДРУЖЕНИЕТО.  
3. да съдейства за постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО. 
4. да  плаща редовно членския внос. 

 
Член 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 
 
 (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява при: 

1.напускане, с писмено предизвестие отправено до Управителния съвет 
на СДРУЖЕНИЕТО, поне три месеца предварително. 

2.изключване. 
3.прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО. 
4.със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото 

лице член. 
5.при отпадане. 

 (2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен когато с действия 
накърнява доброто му име, не работи за постигане на неговите цели или ги 
възпрепятства, както и при системни нарушения на  настоящия Устав. 
Решението за изключване се взема от Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО с 
мнозинство от 2/3 от присъстващите по предложение направено от 
Управителния съвет. При вземане на решение, надлежно поканеният член 
предложен за изключване, или съответно представителят на юридическото 
лице, следва да бъде изслушан, в противен случай решението на Общото 
събрание е недействително.  

(3) Отпадането на член на СДРУЖЕНИЕТО може да стане при  системно 
неплащане на определения членски внос и системно неучастие в дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО. Решението, с което по документи се констатира настъпване 
на обстоятелствата за отпадане се взима от УС на СДРУЖЕНИЕТО, с 
обикновено мнозинство от присъстващите.  
 
Член 13. ОБЩО СЪБРАНИЕ, ПРАВОМОЩИЯ 
 
 (1) Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО се състои от всички членове.  

1. Всеки член има право на един глас. 
2. В Общото събрание едно лице, член на СДРУЖЕНИЕТО може да 

представлява не повече от три члена въз основа на писмено пълномощно. 
(2) Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО: 
1. приема, изменя и допълва устава на СДРУЖЕНИЕТО. 



 2. избира и освобождава членове на Управителния съвет и Контролния 
съвет;  

3. определя възнагражденията на Председателя, заместник 
председателя и членовете на УС. 

4. приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на 
Контролния съвет. 

5. взема решение за изключване от СДРУЖЕНИЕТО. 
6. взема решение за реорганизация и прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО и  

за сливането му с друго.  
7. взема решения за откриване и закриване на клонове. 
8. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО. 
9. отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 

10. приема основните насоки и програма за дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

11. взема решения за участие в други организации.   
12. приема други вътрешни актове.  
13. взема решение за безвъзмездно разходване имуществото на 

СДРУЖЕНИЕТО. 
14. определя правилата за подбора на лицата и тяхното подпомагане за 

осъществяване на общественополезната  дейност на СДРУЖЕНИЕТО. 
15.Избира Председателя и Заместник председателя на УС. 

 Правомощията по  ал.2 от т.10,т.11,т.12 могат да се възлагат на други 
органи на СДРУЖЕНИЕТО.  

(3) Общото събрание се свиква с покана от Управителния съвет по 
негова инициатива или по искане на една трета от членовете на 
СДРУЖЕНИЕТО. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен 
срок не отправи писмено покана за свикване, Общото събрание се свиква от 
съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на 
заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждане и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува на интернет 
страницата на СДРУЖЕНИЕТО не по-късно от 30 дни преди насрочения ден за 
Общо събрание. 
 (4) Редовното годишно общото събрание се свиква по правило  през 
първото тримесечие на всяка календарна година. 

(5) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от  
членовете. Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой 
членове, макар редовно поканените да са всички, събранието се отлага с един 
час и се провежда независимо от броя на представените членове. 

(6) За дискусиите и решенията на общото събрание се съставят 
протоколи, подписани от председателя на събранието. 
  (7) По въпроси, които не са включени в обявения  в поканата дневен ред 
не може да се вземат решения. 

(8) Гласуването в Общото събрание е явно. 
 (9) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 
от присъстващите, освен в случаите когато този устав предвижда друго. 



 (10) За решения по чл. 13, ал. 2, т. 1, т. 5 и т. 6 от настоящия устав е 
необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието, а по чл. 13, ал. 
2, т. 13 и т. 14 с обикновено мнозинство от всички членове. 
 (11) За безвъзмедно разходване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО за 
осъществяване на общественополезна дейност е необходима мнозинство 2/3 
от всички негови членове, когато е в полза на лицата по чл. 41, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 
3, т. 4 и т.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

(12) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на 
въпроси отнасящи се до: 
 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, 
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. 
 
Член 14. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ. ПРАВОМОЩИЯ. 
 
 (1) Управителният съвет (УС) е висш орган за управление на 
СДРУЖЕНИЕТО в периода между заседанията на Общото събрание и се 
избира за срок от две години. 
 (2) УС се състои от пет до седем лица, определени по решение на 
Общото събрание. 

(3) В УС не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ 
мандат – съпрузи, роднини по права и по съребрена линия и по сватовство до 
втора степен.  

(4) Член  на УС може да бъде сменен от Общото събрание и преди 
изтичане на мандата му, ако не е в състояние да участва в работата му, ако 
действа систематично в разрез с целите на СДРУЖЕНИЕТО или ако други 
важни причини налагат това.  

(5) УС се свиква на заседание най-малко един път на три месеца. 
Свикването се извършва от Председателя, Заместник председателя или по 
искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят, съответно Заместник 
председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то 
може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. 
Заседанието се свиква чрез надлежно уведомяване за датата, часа и мястото 
на заседание и дневния му ред. В него участва с право на съвещателен глас 
Председателят на КС. 
 (6) Заседанието на УС е редовно, ако в него са взели участие най-малко 
2/3 от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна 
или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. 
Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от 
председателстващия заседанието. 
 (7) Управителният съвет: 
 1. представлява СДРУЖЕНИЕТО, както и определя обема на 
представителната власт на отделни негови членове. 
 2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание. 
 3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване 
изискванията на устава. 
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. 



 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. определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО. 
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава 
не спадат в правата на друг орган. 
 9. изпълнява задълженията  предвидени в устава. 

(8) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите. 

(9) В случаите по чл. 14,  ал. 7, т. 3 и т. 6  от този устав, както и при 
вземане на решения свързани с ликвидацията на СДРУЖЕНИЕТО се изисква 
мнозинство от всички членове на УС.  
 
Член 15. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ 
 

(1) Председател и заместник председател на УС се избират от Общото 
събрание на СДРУЖЕНИЕТО  със срок на мандата равен на срока, за който е 
избран УС. Те не могат да бъдат избирани за повече от два последователни 
мандата. 

(2) Председателят организира дейността на ОС и УС, ръководи и 
контролира текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО, съгласно одобрените от ОС 
насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите, извън 
изричната компетентност на общото събрание и управителния съвет, 
представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица. 
 (3)Заместник председателят ръководи работата на УС при отсъствие на 
Председателя, представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица. 

(4)Мандатът на председателя, съответно на заместник председателя се 
прекратява: 
 а) по желание, заявено писмено в УС и прието от ОС; 
 б) с решение на Общото събрание, съгласно чл.14 ал.4 от този устав; 
 в) при трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си 
или при поставянето му под запрещение; 
 г) при прекратяване на членството му. 
   
Член 16 ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, СПОРОВЕ 

(1)Общото събрание може да освободи избраните от него лица от 
заеманата от тях длъжност за нарушение на Устава  на СДРУЖЕНИЕТО, 
злоупотреба с власт или неизпълнение на задълженията. 

(2)Решението за освобождаване трябва да е конкретно и обосновано. 
Преди да се гласува такова решение, на лицето трябва да се осигури 
възможност да бъде изслушано от Общото събрание. 
 
Член 17. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 

(1) СДРУЖЕНИЕТО се представлява заедно и поотделно от 
Председателя на УС   и  Заместник председателя на УС. 
 
Член 18. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. СЪСТАВ. ПРАВОМОЩИЯ. 



 
 (1) Контролният съвет (КС) се състои от 3 (трима) членове, физически 
лица, избрани пряко от ОС с двугодишен мандат. 

(2) В КС не могат да бъдат избирани едновременно за един и същ мандат 
– съпрузи, роднини по права и по съребрена линия, както  и по сватовство до 
втора степен.  

(3) КС избира между членовете си председател, който присъства  на 
заседанията на УС. 
 (4) КС следи за спазване разпоредбите на Устава, изпълнението на 
решенията на ОС и УС, проверява финансовото състояние на СДРУЖЕНИЕТО 
и се грижи за опазване, увеличаване, целесъобразно разходване и използване 
на имуществото му. 
 (5) КС прави редовно ревизии един път годишно, а при необходимост  и 
извънредни такива. 
 
Член 19. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
 (1) СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
 1. с решение на Общото събрание. 
 2. с решение на съда, по иск на прокурора или на всеки заинтересован, в 
предвидените от закона случаи. 
 
Член 20.ЛИКВИДАЦИЯ  
 

(1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено 

от него лице. 
(3) Ако ликвидатор не е бил определен по ал. 2, той се определя от 

Окръжния съд по седалището на СДРУЖЕНИЕТО. 
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, 

редът за ликвидация и правомощията на ликвидаттора се прилагат съответно 
разпоредбите на Търговския закон. 

(5)Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори по възможност кредиторите 
на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – 
чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвиживото имущество 
на СДРУЖЕНИЕТО. 

(6) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 
1. учредителите и настоящите и бивши членове. 
2. лица, били в състава на органите му или негови служители.    
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. 
 
Член 21. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 

(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се 
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, 



определено за извършване на общественополезна дейност със същата или 
близка нестопанска цел. 

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1 то се предава 
на общината по седалището на СДРУЖЕНИЕТО.   
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 &1. Настоящият устав е приет на учредително събрание, състояло се на  
18 юни 2014 год. 
 
 
 
 


