УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА
САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ“
Приет на Учредително събрание, състояло се в гр.София, на 17.09.2012 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и
Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението отговарят за задълженията на сдружението само до
размера на имуществените вноски. Членовете на сдружението не отговарят лично за
задълженията на сдружението.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл.2(1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ“.
(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към
наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е
седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за
неговия предмет на дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.София 1303,
район „Възраждане”, ул. „Странджа” № 89
Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

•

Определяне на дейността. Цели
Чл.5. (1) Сдружението е определено за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Сдружението има за цел да:
популяризира хобито търсене на самородно злато и издирване на метеорити като
хоби и развлечение на любителска основа;
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даде и популяризира сред гражданското общество ясно, точно и недвусмислено
определение на понятието „търсене на самородно злато и метеорити като хоби” във
всичките му форми и всяко нещо за него да бъде представено в истинския му вид и
познанието за него да стане достъпно за всеки човек по най-подходящия за него
начин;
стимулира гражданското общество към реални действия в съответствие със
законодателството на Р България;
създаде самочувствие и съзнание у българския гражданин, че е част от законово и
демократично гражданско общество, което отстоява правата си и съответно
изпълнява задълженията си;
развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието,
науката и културата и здравословния начин на живот;
защитава човешките права.
Средства за постигане на целите на сдружението
Чл.6. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Дарения;
2. Доброволен труд от страна на членовете;
3. Извършване на стопанска дейност;
4. Членски внос и/или имуществени вноски.

Предмет на дейност
Чл.7. (1) Предметът на дейност на сдружението е: поддържане на тясна връзка и
сътрудничество със сродни на дейността на сдружението правителствени,
неправителствени и научни организации в България, Европейския Съюз /ЕС/ и света;
организиране и/или участие в състезания, празници, юбилеи, тържества; организиране
и/или участие в дискусии, семинари, беседи, предавания, публикуване на статии и реклами
в медиите с цел популяризиране търсенето на самородно злато и метеорити като хоби;
провеждане на информационна и друга дейност за популяризиране целите и дейността на
сдружението у нас и в чужбина.
(2) Сдружението ще упражнява и стопанска дейност с цел осъществяване на
предмета на основната му дейност и ще използва прихода от тази стопанска дейност за
постигане определените в настоящия устав цели.
(3) Стопанската дейност ще се изразява в: организиране на срещи, семинари и
обучения на членовете си и на други лица, свързани с дейността и целите на сдружението;
издателска и разпространителска дейност; рекламна дейност и връзки с обществеността;
организация и провеждане на образователни курсове; клубна дейност; консултантски,
рекламни, информационни, програмни, образователни, посреднически услуги; продажба
на изготвени от членове и активисти на сдружението, както и самото Сдружение списания,
сувенири, дипляни, флайери и др. подобни с цел популяризиране дейността на
сдружението, отдаване под наем на недвижими имоти на сдружението, както и всяка друга
стопанска дейност, незабранена от закона, която е свързана с целите на сдружението,
подпомага постигането им и е подчинена на условията и реда, определени със законите,
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регулиращи съответния вид стопанска дейност.
II. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл.8(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат
физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя
целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което
споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия
устав.
Чл.9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да бъде информиран за дейността на сдружението;
4. да използва лични материални средства и технически средства, като сита, улеи,
драги, металдетектори и др. с цел откриване на частици самородно злато и паднали
метеорити.
Чл.10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на сдружението и решенията на Общото събрание;
2. да работи за постигане целите на сдружението и издигане на неговия обществен
авторитет;
3. да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в Устава или за което е
взето решение на Общото събрание или от Управителния съвет;
4. да изпълнява решенията на органите на управление на сдружението;
5. да спазва всички законови изисквания, при упражняване на хобито си;
6. да използва материалните технически средства единствено и само за откриване
на паднали метеорити и отломки от тях както и намиране на частици самородно злато;
7. да внася редовно членския си внос.
Чл.11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на
членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез
упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Придобиване на членство
Чл.12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет след
подаване на заявление и заплащане на членския внос. Със заявлението всеки член
декларира, че ще работи за постигане целите на сдружението и приема устава на
сдружението. Веднага след внасяне на членския внос и получаване на одобрение от
Управителния съвет или от член на Управителния съвет, ако той е упълномощен за това,
заявителят става пълноправен член на сдружението. Кандидатите – юридически лица
прилагат към молбата за членство преписи от документите за регистрация на същото и
заверен препис от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
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(2) Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея в десетдневен
срок от постъпването й. Приемането на членовете става с квалифицирано мнозинство (2/3
от членовете на УС).
(3) Членовете на Управителния съвет могат с решение да упълномощят някой от
членовете си да разглежда молбите на кандидат-членовете и да взема решение за приемане
или неприемане за член.
Прекратяване на членство
Чл.13(1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление от член на сдружението отправено до
Управителния съвет на дружеството;
2. със смъртта или поставянето под запрещение на член на сдружението;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. с прекратяване на сдружението;
6. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия
член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния
финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член
към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при
наличието на неморално, грубо и нелоялно поведение, както и при всякакви други
действия, извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват името и престижа на
Сдружението или неговите членове, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с
целите на сдружението. Решението за изключване се взема с явно гласуване и
квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете на УС) и може да се обжалва пред Общото
събрание на сдружението в едномесечен срок от вземането му.
(4) Обстоятелства за отпадането на членство са налице, когато има невнасяне на
встъпителната вноска, невнасяне на годишния членски внос в определения срок, невнасяне
на имуществени вноски и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се
констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се
прекратява членството.
III. ИМУЩЕСТВО
Чл.14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху основни и оборотни средства, дарения, доброволен труд от страна на
членовете, имуществени вноски от членовете на сдружението (членски внос), вземания и
други права в зависимост от действащите нормативни актове.
(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява
дейността, насочена за постигане на целите, определени в настоящия устав и съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Източници на средства на сдружението
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Чл.15(1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски
под формата на встъпителна вноска - членски внос, ако Управителния съвет на
сдружението е приел решение за това. Управителния съвет определя размера и начина на
събиране на вноските. Решението се взема с квалифицирано мнозинство (2/3 от членовете
на УС).
(2) По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят
целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на
Общото събрание или Управителния съвет. В решението се определя целта, размера и
начина на събиране на вноските. Решението се взема с квалифицирано мнозинство (2/3 от
членовете на УС).
(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под
формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под
наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.3 се определя от
Управителния съвет на сдружението.
(5) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Стопанска дейност
Чл.16.(1) Сдружението извършва стопанска дейност, свързана с основния му
предмет, съгласно чл. 7, ал. (2) и ал. (3) от настоящия устав.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени
от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на сдружението.

Чл.17.
съвет(УС).

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Органите на сдружението са Общото събрание (ОС) и Управителен

Състав на Общото събрание
Чл.18. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете
на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на
писмено пълномощно.
(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото
събрание.
Представителство
Чл.19(1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само
физическо лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание
на сдружението.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
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Компетентност на Общото събрание
Чл.21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други актове;
3. приема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на
несъстоятелност;
6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
7. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
8. приема бюджета на сдружението;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
Провеждане на общо събрание
Чл.22(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно
Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след
учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано и по всяко време от Управителния
съвет - извънредно Общо събрание.
Свикване на Общото събрание
Чл.23(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква
по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание,
Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се
свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в интернет сайта на
Асоциацията, като по възможност членовете на Асоциацията се уведомяват и по телефон
и/или и-мейл, които са предоставени лично от тях със заявлението за членство. Поканата
трябва да бъде публикувана в интернет сайта на Асоциацията най-малко четиринадесет
дни преди неговото провеждане.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане
на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Списък на присъстващите
Чл.24. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират с документ за самоличност и/или пълномощно.
Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
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Кворум
Чл.25. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на
кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред
и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.
Право на глас
Чл.26. Всеки член има право на един глас.
Конфликт на интереси
Чл.27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по
права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство
- до втора степен включително.
Мнозинство
Чл.28(1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от
присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл.29(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които
не са били посочени в поканата.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието
им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Протокол
Чл.30(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се
води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на
събранието, и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Управителен съвет
Чл.31(1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години.
(3) Управителният съвет се състои най-малко от три лица, членове на сдружението.
Управителният съвет избира от своя състав Председател.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл.32(1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които
представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
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2. не са поставени под запрещение;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл.33.(1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията
си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да
изпълнява това си качество.
(2) По решение на Управителният съвет, Председателя му може да представлява
сдружението.
(3) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото
на сдружението.
(4) Управителният съвет взема решения за отдаването под наем на недвижими
имоти, собственост на сдружението и се разпорежда с имуществото на сдружението при
спазване изискванията на Устава и решенията на Общото събрание.
(5) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението.
(6) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
сдружението.
(7) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на
сдружението.
(8) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото
събрание.
(9) Управителният съвет взема решение за размера на всъпителната вноска на
кандидат членовете и размера на годишния членски внос.
(10). Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,
които са от изключителната компетентност на Общото събрание.
Чл.34. (1) Управителния съвет взема решения ако присъстват повече от половината
от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не
може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен тези, за които в Устава е
посочено, че се взимат с мнозинство от 2/3 или единодушно.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички
членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е
противопоставил. 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 председателствуващия заседанието на съвета.
(4) Управителният Съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. за създаване на клон;
4. разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на
устава;
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5. определяне на реда и организиране на дейността на Сдружението;
(5) Всеки член на Съвета може да свика заседание на Управителния Съвет за
обсъждане на отделни въпроси.
Чл.35. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на
Председателя на Управителния Съвет. Председателят може да бъде сменен от по всяко
време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет
настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са
свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за
извършване на определени действия, след като изрично е получил съгласието на
Управителния Съвет. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести
недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от
Управителния Съвет.
(3) Председателят на Управителния Съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези,
които се назначават от Управителния съвет;
3. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от
Управителния съвет.
4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства,
касаещи дейността на сдружението.
Отговорност на Управителния съвет
Чл.36(1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите на сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Задължение за водене на книги
Чл.37(1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на
колективните си органи.
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно.
V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл.38. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.
Съдържание на отчета за дейността
Чл.39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
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Приемане на годишното приключване
Чл.40. Отчетът за дейността се внася за разискване и одобрение от свиканото за
целта Общо събрание.
VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.41. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване обществено полезна дейност.
Чл. 42. Сдружението може да се да се влива, слива, отделя и разделя в друг вид
сдружение за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 43. След отделяне или разделяне сдруженията отговарят солидарно за
задълженията, възникнали до преобразуването им.
Чл. 44. Членовете на сдруженията, които са се слели или влели, стават членове на
новото сдружение, а членовете на сдружението, което се е разделило - членове на
новообразуваните сдружения, по техен избор.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.45. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. 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 обявено в несъстоятелност.
Чл.46.(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от избрания от Управителния съвет или назначения
от съда, в случай на прекратяване на сдружението по чл. 45, т.3, ликвидатор, който може да
бъде и Управителят на сдружението или член на Управителния съвет. Той извършва
предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото
имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) 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.
Чл.47.(1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за
извършване на дейност в частна полза със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на
общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да
предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на
прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
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VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден
в самия него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав
се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на
Учредително събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА “БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”,
състояло се на 17.09.2012 г. в гр.София.
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