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УСТАВ 
НА ЦЕНТЪРА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 

 
 
I. Общи положения 
Член 1. Този Устав урежда дейността на Сдружение “Център на неправителствените 
организации в Разград”. 
Член 2. (1). Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, наричан по-
нататък Центъра, е доброволен и независим ресурсен център, учреден като юридическо лице 
с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. 

(2). Центърът осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите 
на Република България и този Устав. 
 
ІI. Наименование, седалище, адрес на управление и срок 
Член 3. Наименованието на Центъра е Сдружение “Център на неправителствените 
организации в Разград”. 
Член 4. Наименованието на Центъра може да бъде изписвано и на английски език, както 
следва Non-governmental Organizations Center Razgrad. 
Член 5. Седалището на Центъра е град Разград, община Разград. 
Член 6. Адресът на управление на Центъра е: град Разград, ж.к. “Освобождение”, №34, 
партер, п.к 237 
Член 7. Центърът не е ограничен със срок или друго прекратително условие. 
 
IIІ. Определение на дейността 
Член 8. Центърът се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена 
полза. 
 
IV. Мисия на Центъра 
Член 9. Мисия: Нашата мисия е да се застъпваме за гражданско участие в демократичните 
процеси на местно ниво. 
 
V. Цели на Центъра : 
Член 10. (1) Целите на Центъра са:  

1. Подпомагане развитието на демократичните институции,  
2. Подобряване предоставянето на социални услуги, и развитие на междусекторното 

сътрудничество за повишаване капацитета на гражданските организации; 
3. Подкрепа на реформата в полицията, мотивиране на представителите на 

етническите общностите да сътрудничат на полицията и да изпълняват много и 
различни роли;  

4. Съдействие за повишаване ролята на жените в етническите общности и 
подобряване взаимоотношенията между полицията и етническите малцинства;  

5. Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на  своите 
членове, както и на гражданските организации с идеална цел от гр. Разград и 
региона, както и на НПО от България и от други държави; 

6. Утвърждава името и мястото на неправителствените организации в обществото; 
7. Подобрява контактите и сътрудничеството между своите членове, 

неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите; 
8. Осигурява на Гражданските Организации информация за възможностите за 

финансиране на проекти на гражданските организации, консултации по изготвяне 
на проекти, както и обучение по нестопански мениджмънт и маркетинг на 
организацията; 
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9. Подпомага дейността на членовете си и стимулира развитието на 
благотворителността в региона на гр.Разград; 

(2) Дейността на Центъра  не може да бъде насочвана към друга цел, освен към 
приетите в този Устав 
 
VI. Задачи на Центъра: 
Член 11. Задачи на Центъра:  

(1).Да стимулира диалога и постигането на съгласие в общността при 
идентифициране на местните нужди и проблеми; 
(2). Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и 
бизнессредите за устойчиво местно развитие; 
(3). Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи 
обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги; 
(4). Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от 
общността в определяне приоритетите на местното развитие; 
(5). Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на 
общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.  

 
VII. Основни средства на Центъра:  
Член 12. (1)  Основни средства: 

1. Системно проучване и анализ на местните нужди на гражданите; 
2. Активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от 
гражданите проблеми; 
3. Повишаване потенциала на гражданските организации и групи за предлагане, 
управление и развитие на социални услуги, социалните предприятия и обществени 
фондове;  
4. Организиране на кампании за набиране на средства; 
5. Организиране на конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, 
определени от местните граждани и местните власти; 
6. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители 
чрез открити и ясни процедури и на конкурсен принцип. 
7. Подпомага дейността на организациите с нестопанска цел от региона на гр.Разград 
като: 
а/ Организира набирането и разпространяването на опит, познания и друга 

информация в сферата на организационното изграждане и практическо функциониране на 
юридическите лица с нестопанска цел; 

б/  Събира и поддържа информационни фондове местно развитие; 
в/ Предоставя техническа помощ и консултации по въпроси от правен, финансов и 

управленски характер; 
г/ Организира и координира съвместни дейности – кръгли маси, семинари, конференции, 
симпозиуми, дискусионни форуми и други; 
 
VIII. Членство, Права и Задължения 
Член 13. Пълноправен член на Центъра могат да бъдат всички български и чужди физически 
и юридически лица, редовно регистрирани съобразно действащата нормативна уредба, които 
приемат Устава и редовно плащат годишен членски внос. 
Член 14. Не могат да бъдат членове на Центъра държавни и местни органи на управление, 
политически партии, професионални съюзи и религиозни организации. 
Член 15. (1). Приемането на пълноправни членове се извършва от Общото събрание на 
Центъра по предложение на Управителния съвет въз основа на писмена молба за членство и 
декларация, че приемат условията на настоящия Устав за физически лица. За юридически 
лица приемането става въз основа на писмена молба за членство, към която се прилагат 
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доказателства за характера и основанието за извършваната от тях дейност - устав и 
удостоверение за регистрация, декларация , че приемат условията на настоящия Устав. 

(2). Членството възниква от решението на Общото събрание. 
Член 16. (1). Всеки член на Центъра има право на един глас в Общото събрание. 

(2). Всеки член на Центъра може да участва равноправно във всички форми на 
дейност и управление на Центъра. 
Член 17. (1). Всеки член на Центъра има право: 

1. Да се ползва от дейността му; 
2. Да участва в управлението му; 
3. Да се информира за състоянието на отчетността и дейността на Центъра като 

ползва съответната документация и иска разяснение; 
Член 18. (1). Всеки член на Центъра е длъжен: 

1. Да спазва Устава и решенията на ръководните органи на Центъра, когато те не 
противоречат на собствения му устав; 

2. Да плаща редовно членски внос; 
3. Да съдейства за постигане целите на Центъра. 

Член 19.  (1). Центърът не отговаря за задълженията на членовете си. 
Член 20. (1). Центърът не може да представлява никоя от членуващите в него организации, 
освен ако има писмено разрешение за това. 
Член 21. (1). Членството в Центъра се прекратява от Общото събрание на едно от следните 
основания с:  

1. Едностранно волеизявление до Центъра; 
2. Смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
3. Прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел; 
4. Изключването; 
5. При отпадане; 
6. При неплащане на членски внос в определените от Общото събрание срокове. 

 (2). Решението за изключване са взема от общото събрание при поведение, което 
прави по-нататъшното членство несъвместимо. 
            (3). Решенията на Общото събрание относно членството са окончателни. 
 
IX. Органи на управление 
Член 22.(1). Органи за управление на Центъра са Общото събрание /ОС/, Управителният 
съвет /УС/ и Настоятелството. 
            (2). В органите за управление на Центъра може да бъде избран само по един 
представител на членуващите организации и лица. 
            (3). В органите за управление на Центъра едно лице не може да бъде избирано на 
повече от една длъжност. 
 
X. Общо събрание 
Член 23. (1). Общото събрание е висш орган за ръководство на Центъра. В него участва по 
един упълномощен представител на всеки член на Центъра. 

(2). Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината по решение на УС или 
по искане на една трета от членовете на Центъра в населеното място, в което се намира 
седалището на Центъра. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено 
покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Центъра по 
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

(3). В поканата се указва времето и мястото на провеждане, предлагания дневен ред, 
реда за ползване на материалите по него и по чия инициатива то се свиква. Поканата се 
обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се 
намира управлението на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. 
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(4). Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината 
упълномощени представители и членове на Центъра. При липса на кворум, събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и се счита законно, 
независимо от броя на делегатите. Всеки представител има право на един глас. 

(5). Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния 
Съвет. 

(6). Общото събрание има право да : 
1. Определя главните насоки за развитието на Центъра; 
2. Изменя и допълва Устава; 
3. Определя членовете на колективните органи, избира и освобождава Управителния 

съвет и Настоятелството с явно гласуване измежду представителите на 
пълноправните си членове. Те трябва да се състоят от нечетен брой представители.  

4. Избира и освобождава с явно гласуване Председателя и заместник-председателите 
на Управителния Съвет и Секретаря на настоятелството; 

5. Прием нови членове на Центъра по предложение на Управителния Съвет; 
6. Приема Правилник за работа на Настоятелството и одобрява доклада му; 
7. Определя размера и вида на членския внос, както и начина на внасянето му; 
8. Обсъжда и приема годишния отчет на Управителния съвет и Настоятелството; 
9. Приема бюджет за дейността на Центъра и одобрява актуализациите в него; 
10. Определя възнагражденията на членовете на Управителния Съвет и 

Настоятелството, в случай че се вземе решение от Общото Събрание за такова 
възнаграждение; 

11. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Центъра; 
12. Взема решение за участие в други организации; 
13. Взема други решение, произтичащи от Устава и закона; 
14. Извършва всички други действия, които не противоречат на закона и Устава; 
15. Отменя решения на другите органи на Центъра, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Центъра. 
 (7). Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от общия брой на 
членовете си, но за изменение на Устава, прекратяване дейността на Центъра или за 
сливането му с друго юридическо лице, е необходимо пълно мнозинство от всички членове. 
 (8). По въпроси, които не са били предварително вписани и надлежно оповестени, не 
могат да се вземат решение. Това не се отнася за случаите на освобождаване на членове на 
Управителния Съвет и Настоятелството и за избиране на нови членове вместо тях. 
 (9). Правата по ал.6, т.2, 5, 8, 9, 11 и 15 не могат да се възлагат на други органи на 
Центъра. 

1. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
сдружението; 

2. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава. 

(10). Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
 (11). Член 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 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. 

 (13). Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото 
събрание въз основа на писмено пълномощно. 
 (14). Решенията на органите на Центъра, които са взети в противоречие със закона, 
Устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото 
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събрание по искане на заинтересованите членове на Центъра или на негов орган, отправено в 
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 
решението. 
 
XI. Управителeн съвет 
Член 24. (1). Управителният съвет е оперативен орган на Центъра. Той се състои от 3 до 7 
упълномощени представители на членуващите организации или лица и се избира за срок от 3 
(три) години. Юридически лица, които са членове на Центъра, могат да посочват за членове 
на УС и лица, които не са членове на Центъра. 
 (2). Заседанията на Управителният 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 УС в седмичен срок, то 
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.  При отсъствие на 
председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член. 
 (3). Управителния Съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват 
повече от половината от неговите членове. 
 (4). 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. 
 (5). Решенията на Управителния Съвет се приемат с явна гласуване и обикновено 
мнозинство от общия брой на членовете. Решенията от т.1 от преходни и заключителни 
разпоредби и чл.23 ал. 6, т.11 и 12 се вземат с мнозинство от всички членове. 
 (6). Управителният съвет може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, 
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 
всички членове на Управителния съвет. 
 (7). Управителният съвет : 

1. Свиква Общото събрание; 
2. Представлява Центъра, като определя обема на представителната власт на отделни 

негови членове; 
3. Прави предложение пред Общото Събрание за изменение и допълнение на Устава, 

за прекратяване или сливане с друго юридическо лице  с идеална цел; 
4. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
5. Избира и освобождава измежду членовете си Изпълнителния секретар; 
6. Разработва и предлага насоки за развитието на Центъра; 
7. Утвърждава годишния отчет и баланса и ги внася в Общото събрание; 
8. Отчита ежегодно дейността си пред Общото събрание; 
9. Прави предложения за приемане и освобождаване на членове на Центъра; 
10. Преценява необходимостта от сключване на граждански или трудови договори; 
11. Текущо приема актуализация на бюджета, за да предотврати пропускане на ползи 

или застрашаване интереси на Центъра. Решението се взема единодушно и 
подлежи на одобрение от Общото събрание; 

12. Обсъжда и решава всички други въпроси, които  не са  от изключителната 
компетентност на Общото събрание и не противоречат на този Устав; 

13. Заседава най-малко веднъж на три месеца; 
14. Разпорежда се с имуществото на Центъра при спазване изискванията на устава; 
15. Определя реда и организира извършването на дейността на Центъра, включително 

и тази в обща полза и носи отговорност за това; 
16. Определя адреса на Центъра; 
17. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в 

правата на друг орган. 
18. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава. 
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XII. Председател на Управителния съвет  
Член 25. (1). Председателят на Управителния Съвет се избира за срок от три години. 

(2). Председателят: 
1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на 

решенията на Общото Събрание и на Управителния Съвет; 
2. Представлява Центъра пред всички физически и юридически лица, както и пред 

държавни органи в страната и в чужбина; 
3. Назначава и освобождава от длъжност служители, работещи по трудови и 

граждански договори;  
4. Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на служителите; 
5. Командирова служители на Центъра в страната и в чужбина; 
6. Свиква Управителния Съвет на заседания; 
7. Ръководи заседанията на Управителния Съвет; 
8. Изготвя годишния отчет и баланса на Центъра и ги внася за утвърждаване в УС. 
9. Може да получи възнаграждение по предложение на УС и решение на ОС. 

Член 26. (1). Заместник-председателят на Управителния Съвет подпомага Председателя в 
дейността му, изпълнява функции, възложени му от него и го заместват при негово 
отсъствие. 
Член 27.(1). Изпълнителният секретар осъществява текущата дейност на Центъра и 
изпълнява решенията на Общото Събрание, Управителния Съвет и на Председателя. 

(2). За своята дейност се отчита пред Председателя на Управителния Съвет и 
Управителният Съвет, когато той заседава. 
 
XIII. Настоятелство  
Член 28. (1). Настоятелството е надзорен и контролен орган на Центъра.  

(2). Настоятелството се състои от 3 до 5 човека, които може да са членове на Центъра. 
(3). Членовете на Настоятелството се избират и освобождават с решение на Общото 

събрание. Членовете на Настоятелството имат мандат три години. 
Член 29. (1). На своето първо заседание Настоятелството избира измежду своите членове 
Секретар, който ръководи оперативната дейност и подготвя заседанията на Настоятелството  

(2). Председателят участва с право на съвещателен глас в заседанията на 
Управителния съвет. 
Член 30. (1). Дейност и функции на Настоятелството: 

1. Следи за правилното опазване и използване на имуществото на Центъра.; 
2. Контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването 

на принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в 
работата на Центъра; 

3. Участва в разработването на управленски системи и процедури за нормалното 
функциониране на организацията; 

4. Има право да получава информация за дейността и за общите насоки в работата на 
Центъра. и неговата програмна политика; 

5. Популяризира мисията, целите и дейността на Центъра. в обществото; 
6. Oбществен гарант за спазване на закона и Устава на Центъра. 

Член 31. (1). Свикване на Настоятелство 
1.  Настоятелството се свиква на редовно заседание от своя Председател най-малко 
веднъж годишно; 
2.  Настоятелството може да се свика и по инициатива на 1/10 от членовете на 
организацията или на Управителния съвет. 
3.  Заседанието се ръководи от Председателя на Настоятелството или от упълномощен 
негов заместник. 
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XIV. Представителство 
Член 32. Представителство. Сдружението се представлява от председателя на Управителния 
съвет или от изрично упълномощено от него лице. 
 
XV. Стопанска дейност на Центъра  
Член 33. (1) Стопанска дейност  

1. Центърът осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с 
основната му дейност;  
2. Стопанската дейност на Центъра има за предмет извършването на консултантска, 
образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена, маркетингова 
дейност;  предоставяне на социални услуги; организиране на социални предприятия; 
създаване на обществени фондове, както и всяка друга допълнителна стопанска 
дейност, незабранена от закона; 
3. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват 
единствено за постигане на целите на Центъра, без възможност за разпределяне на 
печалба. 

 
XVI. Имущество 
Член 34. (1). Имуществото на Центъра се състои от пари (в т.ч и валута), ценни книги, вещи, 
вещни права, интелектуална собственост, произведения на изкуството и други, необходими 
за неговата дейност, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от 
имуществото на българско юридическо лице. 
 (2). Членовете на Центъра могат да внасят за неговата дейност недвижими и движими 
вещи (помещения, технически средства и други). 
 (3). Имуществото на Центъра се формира от членски внос (в т.ч. и във валута), 
дарения и завещания от страната и чужбина, продажби на имущество, лихви и други 
приходи, разрешени от закона.   
 (4). Центърът набира средства от местни и международни финансиращи организации 
за изпълнение на утвърдени проекти както и от местни, регионални и централни власти. 
  
XVII. Преходни и заключителни разпоредби 
#1. Центърът се прекратява и ликвидира при условията и способите, предвидени в закона. 
#2. По предложение на Управителния Съвет с решение на Общото Събрание Центърът може 
да дарява имуществото си на юридически лица. 
#3. Центърът има кръгъл печат с надпис "Център на неправителствените организации в 
Разград" 
#4. Центърът издава карти на своите членове. 
#5. Центърът ползва шрифтовото изписване на наименованието си на български и английски 
език, и графичен знак, регистриран по установения ред. 
#6. За неуредените в този Устав въпроси се прилага специалното законодателство за 
юридическите лица с нестопанска цел. 
#7.  С приемането на измененията в Устава се прекратява дейността на Контролния съвет 
като орган на управление. 
#8.  Промените в този Устав са приети на Общо събрание на Центъра на неправителствените 
организации, проведено в Разград на 06.04.2004 г. Уставът е подписан от всички членове и 
подлежи на регистриране в Разградски окръжен съд.     
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Наименование на сдружение     представлявано от  ЕГН           подпис 
 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………………………………………… 

 


