УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. 1/ Сдружение с нестопанска цел в обществена полза АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРИЯ, наричано за краткост „Сдружение“, е независимо самоуправляващо се сдружение
с нестопанска цел в обществена полза на физически лица, при възможно участие и на
юридически лица, обединени за постигане на целите, посочени в чл. 5 на настоящия Устав.
2/ Сдружението е юридическо лице със свой Устав.
3/ Сдружението се създава за неопределен срок.
Чл. 2. Наименованието на сдружението е Атлантически Съвет на България или съкратено
„АСБ” се изписва на български език и на английски език като Atlantic Council of Bulgaria
(ACB).
Чл. 3. Седалището на Сдружението е в гр. София.
Чл. 4. Сдружението се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в
обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.
II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 5. Сдружението си поставя следните Цели и ще използва следните Средства за тяхното
постигане:
a/ Цели на Сдружението:
1. Укрепване на ролята на България в НАТО и ЕС като достоен партньор и надежден
съюзник.
2. Пресичане на политическото влияние и пропагандна агресия на чужди държави срещу
България.
3. Информиране и образоване на българското общество за целите, задачите и
отговорностите, произтичащи от евроатлантическото членство на България.
4. Засилване на самочувствието, солидарността, отговорността, чувството за чест и
достойнство произтичащи от българското членство в Североатлантическия алианс.
5. Отхвърляне и нетърпимост към всички незаконни и антиконституционни действия и
прояви на българските институции като несъвместими със свободата и демокрацията;
6. Укрепване на енерегийната сигурност и независимост на Република България;

7. Играждане, утвърждаване и развитие на механизми, и инструменти за граждански
контрол върху управлението на страната.
8. Изграждане на образовани и демократично възпитани млади лидери, готови да
посрещнат предизвикателствата на 21-ви век.
9. Подготвяне на Национална стратегия за развитие на Република България през първата
половина на 21 век в институционален, отбранителен, икономически, образователен,
социален и културен аспект, както и оказване на обществено влияние върху държавните
институции за формиране на законодателство и неговото прилагане в съответствие с
приоритетните цели в Стратегията.
б/ Средства за постигането на целите:
1.

Събиране, анализ и размяна на информация и добри практики от български и
международни организации, с опит в реализирането на социално отговорни
инициативи;

2.

Изграждане на контакти и взаимодействие със сродни организации и
осигуряване на свободен достъп до информация;

3.

Системно проучване и анализ относно нуждите на гражданите и обществото,
чрез активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от
гражданите проблеми;

4.

Повишаване потенциала на гражданските организации и групи за развитие на
социално отговорните практики и прилагането им в обществото;

5.

Обединяване на съмишленици в групи и съвети за постигане на целите на
сдружението;

6.

Обучение на членовете на сдружението в приемането и развитието на социално
отговорните практики и прилагането им в ежедневната работа;

7.

Публикуване и предоставяне на информация, във връзка с дейността на
сдружението за нуждите на членовете и други заинтересовани страни, имащи
интерес към социално отговорните практики.

8.

Събиране, анализ и разпространение на информация в медийното пространство
съобразно целите на сдружението; провеждане на собствени проучвания и
предоставяне на информация на членовете; организиране на семинари, дискусионни
срещи и конференции; организиране на работни групи и комитети по определени
теми; организиране и участие в информационни нетуъркинг групи;

9.

Подкрепа на организации и институции в планирането и организирането на
социално отговорни инициативи и кампании, чрез осигуряване на специалисти,
информация, срещи с институции, организиране на събития и пресконференции,
подкрепа в медийната разгласа и пр.;

10.

Осъществяване – самостоятелно и съвместно с други български и чуждестранни
сдружения, организации и лица, на законодопустими мероприятия за обмен на
информация и сътрудничество;

11.

Издаване на брошури, дипляни и др. информационни материали за
популяризиране дейността на Сдружението;

12.

Участие в програми и проекти за реализиране на дейности, в полза на
обществото.

Чл.6. Предмет на дейност на Сдружението е:

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Да подпомага развитието и задълбочаването на трансатлантическите отношения и
стратегическото партньорство на Република България със САЩ и останалите съюзни
държави от НАТО.
Да подпомага укрепването на единството и солидарността в рамките на Европейският
съюз и активната роля на Република България във външната политика и сигурността на
съюза.
Да подпомага развитието на сектора за национална сигурност и устойчивостта на
страната срещу съвременните и бъдещи рискове и заплахи.
Да насърчава сътрудничеството между институциите, нестопанските организации и
бизнес средите за устойчиво развитие и да съдейства за разширяване на възможностите
за пряко участие на гражданите при определяне приоритетите за развитие на отделните
региони и на страната;
Да подпомага и осъществява инициативи за граждански контрол над държавните,
общинските и др. органи, чрез стимулиране на диалога и постигане на съгласие при
идентифициране на нужди и проблеми;
Да подпомага общественото, икономическо и социално развитие, чрез утвърждаването
на демократичните устои на гражданското общество;
Да подпомага съхраняването на националното и културното наследство и изгражда
високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна
идентичност;
Да насърчава и подпомага осигуряването на свободен обмен на информация и идеи с
организации със сродна дейност;
Да участва в инициирането, разработването и изпълнението на национални и
международни програми и проекти;
Да осигурява допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите и
предприема всякакви инициативи и извършва всякакви дейности, в съответствие със
законите на Република България.
За осъществяване на своите цели Атлантическият съвет на България ще се опира на
законите в страната, на авторитета, инциативността и професионалния опит на своите
членове и съмишленици, както и на сътрудничеството със сродни неправителствени
евроатлантически организации.

III. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Основните принципи на членство в Сдружението са:
- Доброволност на членството;

- Правото на всеки член да избира и да бъде избиран в ръководните Органи на
сдружението;
- Изборност и мандатност на ръководните органи.
Чл. 8. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически
лица, които приемат и спазват настоящия Устав.
Чл. 9. Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл. 10. Кандидатът за член на Сдружението подава писмено заявление по образец до
Управителния съвет, в което се декларира приемането на Устава на сдружението. Членството
се придобива с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В
случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което
взима окончателно решение.
Чл. 11. Членовете на Сдружението имат право:
1/ да участват в дейността и управлението му;
2/ да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
3/ да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
4/ да осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
5/ да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и
да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.
6/ да напускат Сдружението при спазване на условията, предвидени в Устава.
Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:
1/ да спазват Устава и изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет на
Сдружението;
2/ да съдействат за осъществяване целите на Сдружението, да участват активно в заседанията
на Общото събрание и да опазват имуществото;
3/ да плащат редовно членския си внос;
4/ да работят за издигане авторитета на Сдружението и да не извършват действия или
бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
5/ да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на
цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението;
6/ да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за собствено или
на други физически или юридически лица облагодетелстване.
Чл. 13. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидения в Устава
членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Членските права и

задължения, с изключение на имуществените, не подлежат на прехвърляне и не преминават
върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
Чл. 14. Членството се прекратява:
1/ с едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението. В този
случай членството се счита прекратено от датата на депозиране на заявлението.
2/ със смъртта или с поставянето под пълно запрещение;
3/ за членовете - юридически лица - с прекратяването им;
4/ с изключване;
5/ при отпадане
6/ с прекратяване на Сдружението.
Чл. 15.1/ Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет,
когато:
- нарушава предвидените в чл.12 задължения;
- при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
2/ Решението за изключване от Сдружението се приема от Управителния съвет на
Сдружението. Решението за изключване се приема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3
всички негови членове и може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението в
едномесечен срок, считано от получаване на писменото съобщение за изключване.
3/ От Сдружението се изключват членове, които не внесат дванадесет вноски на членския си
внос. Отпадането на член от Сдружението се констатира по документи и с решение на
Управителния съвет при системно неучастие в дейността на Сдружението за повече от една
година.
Чл. 16. При прекратяване на членството, внесеният членски внос не се възстановява.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 17. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
Чл. 18. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на Общото
събрание участват в него лично или чрез упълномощен представител.
Чл. 19. Компетентност на Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

5. приема бюджета на Сдружението;
6. приема отчета за дейността на Управителния съвет и програма за следващия отчетен период;
7. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или други
вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
8. взема решения за дължимостта и размера на членския внос;
9. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или
настоящия Устав.
Чл.20. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно като редовно Общо събрание.
То може да бъде свикано и извънредно по всяко време от Управителния съвет или по искане на
една трета от членовете на Сдружението, когато важни причини налагат това.
Чл. 21. Общото събрание се свиква от от Управителния съвет по негова инициатива или по
искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният
съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или
Упълномощено от тях лице.
Чл. 22. Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа,
мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
Чл. 23. Поканата за събранието се публикува в интернет сайта на Сдружението и/или се
изпраща на личните и-мейли, предоставени от членовете на Сдружението, най-малко един
месец преди насрочения ден.
Чл. 24. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината му членове. При
липса на кворум събранието се отлага с един ден по-късно на същото място и при същия
дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 25.1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
2/ Никой член или негов представител в Сдружението няма право да гласува по въпроси,
отнасящи се до предявяване на искове срещу него, неговия съпруг, неговите възходящи и
низходящи роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия и по сватовство до
четвърта степен.
Чл. 26.1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
2/ Решенията по чл. 19, т.1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл. 27. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на
Сдружението.
Чл. 28. Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или
решения на Общото събрание може да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на
заинтересованите членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но
не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.29. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от
председателстващия Общото събрание и от лицето, изготвило протокола. Към всеки протокол
се прилагат документи, проекти и др., при наличие на такива.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 30. Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет
Чл.31.1/ Управителният съвет се състои от 11 /единадесет/ члена, които се избират от Общото
събрание за срок от 5 /пет/ години.
2/Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани до два пъти.
Чл.32. Управителният съвет:
1. Свиква Общото събрание и определя дневния ред;
2. Осъществява ръководна дейност в съгласие с Устава и закона и осигурява изпълнението на
решенията на Общото събрание;
3. Избира двама съпредседатели на Управителния съвет, имащи равни права, отговорности и
компетентности, които представляват Сдружението пред национални и международни
юридически и физически лица, във връзка с осъществяване на целите и предмета на дейността
на Сдружението.
4. Приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружението и определя
начините за провеждане на дейността му;
5. Прави предложения за промяна в Устава на Сдружението;
6. Разглежда постъпили заявления за членство в сдружението и взема решения за приемане на
нови членове;
7. Определя обема на представителна власт на членовете си.
8. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
9. Ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проектобюджет;
10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
11. Организира извършването на дейността на Сдружението;
12. Приема Правилник за работата си;
13. Упражнява контрол за правилното събиране и изразходване на средствата на Сдружението;
14. Определя адреса на сдружението;
15. Взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, освен тези, които
са изключително от компетентността на Общото събрание.
Чл.33. 1/Заседанията на Управителния съвет се свикват от съпредседателите най-малко веднъж
на три месеца, като те се ръководят от единия от тях,. Съпредседателите са длъжни да свикат

заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако
съпредседателите не свикат заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се
свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
2/ При отсъствие и на двамата съпредседатели заседанието се ръководи от определен от
Управителния съвет негов член.
Чл.34. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на
Управителния съвет.
Чл.35. За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от
председателстващия заседанието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността
на съдържанието му.
Чл.36. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от всички присъстващи членове,
като решенията по чл. 32, т.4 и т.8 се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния
съвет.
Чл.37. Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспорва решение на Управителния
съвет, което е взето в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото
събрание, като внесе жалба до Общото събрание на следващото му заседание.

V. ИМУЩЕСТВО
Чл. 38. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права
върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други
права, в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл. 39. Източници на имуществото на Сдружението са:
1. членски внос.
2. дарения,
3. завещания,
3. допълнителна стопанска дейност, разрешена от Закона за юридически лица с нестопанска
цел.
Чл. 40. Всички членове на Сдружението са длъжни при приемането си да направят еднократна
вноска в размер от 100 /сто/ лв., както и периодични имуществени вноски под формата на
членски внос. Месечният членски внос е в размер на 2% от нормативно установената
минимална работна заплата в страната.
Чл.41. По решение на Общото събрание, членовете на Сдружението могат да правят
допълнителни целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с
решение на Общото събрание. В решението си, Общото събрание определя целта, размера и
начина на събиране на вноските. Решението се взима в мнозинство 2/3 от членовете на
сдружението.

Чл. 42. Членовете на сдружението могат да предоставят парични средства под формата на заем
или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на
лихвите по заемите или наемите се определя от Общото събрание на Сдружението.
Чл.43. Сдружението, чрез Управителния съвет, може да получава дарения от физически или
юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 44. Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на
основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея единствено за
постигане целите на Сдружението.
Чл. 45. Сдружението разходва имуществото си за дейностите съобразно целите на
сдружението и средствата за постигането им по този Устав.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 46. 1/Сдружението може да прекрати съществуването си по решение на:
2/ Общото събрание на Сдружението, взето с мнозинство три четвърти от присъстващите
3/ Съда - в предвидените от закона случаи.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 47.1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението.
4/ Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя поравно между
членовете на Сдружението.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 48. Сдружението има свой печат, знак, флаг и бланка, които се одобряват от Управителния
съвет. Изключителните права върху символите принадлежат само на Сдружението.
Сдружението приема свой Правилник за организацията на дейността си в едномесечен срок от
деня на съдебната регистрация.
За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и другите относими законодателни разпоредби.
Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза, наречено Атлантически Съвет на България,
проведено на 15 юни 2017 г. в
гр. София.
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