
УСТАВ 
НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕП 
СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСПЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ 

 
ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. 
 
Сдружението с нестопанска цел "Сдружение за изследователски практики", наричано за 
краткост по-нататък Сдружението, е доброволно, независимо сдружение на лица, които имат 
интереси в областта на провеждането на изследователски дейности за сътрудничество във 
връзка с проекти в сферите на образованието, наблюдението на политики и околната среда и 
природозащитата. В дейността си се ръководи от принципите на Конституцията на Република 
България и от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
действащото законодателство. 
 
1.2. 
 
Сдружението е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в  
обществена полза. 
 
2. 
Наименованието на сдружението е "Сдружение за изследователски практики" (СИП), с право 
на изписване и на латиница "Society for Investigation Practices" (SIP). 
 
3. 
 
Адресът и седалището на Сдружението е град София 1303, район "Възраждане", "Зона Б-5", 
бл.11, ап.91. 
 
4.  
Сдружението има собствен печат. 
 
5. 
Сдружението се създава за неограничен срок. 
 
6. 
В дейността си Сдружението се ръководи от следните принципи: 

• Доброволно участие; 
• Взаимно уважение и толерантност; 
• Законност на действията; 
• Независимост при вземането на решенията. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
7. 
Целите на Сдружението са както следва: 

• Да съдейства за развитието на интердисциплинарна изследователска практика по 
отношение на социалните проблеми и  екологичните проблеми; 



• Да използва и развива иновативни и интердисциплинарни изследователски методики в 
областта на социалните науки и наблюдение на обществените политики; 

• Да създава и развива изследователските нагласи и да съдейства за повишаване на 
професионалната квалификация на хора, работещи в областта на научните 
изследвания, образованието, обществените политики и околната среда и 
природозащитата; 

• Да развива гражданското участие в процесите на вземане на решения и да способства 
за прозрачността на разработването на политики и участието на всички 
заинтересовани страни; 

• Да защитава демократичните права и свободи, включително свободата на словото. 
8. 
Средствата за постигане на целите на Сдружението, са както следва: 

• Провеждане на научни и изследователски проекти. 
• Организиране на семинари и дискусионни форуми, продуциране на аудиовизуални и 

образователни материали и развитие на технологично ноу-хау.  
• Иницииране на трансгранично сътрудничество с институции и организации със 

сходни дейности. 
• Кандидатстване за спонсорство към различни международни и национални 

институции и фирми. 
• Образователни и мултикултурни проекти. 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
 

9. 
9.1. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права 
върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху 
интелектуална собственост, както и всички други права, които действащото българско 
законодателство допуска до бъдат елементи на имуществото на юридическо лице с 
нестопанска цел. 
9.2. Сдружението изразходва имуществото си за постигане на целите по чл. 7 от настоящия 
Устав. 
 
10. 
Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки. 
 
11. 
Източници на средства за Сдружението са: 
11.1. Встъпителни вноски и годишен членски внос; 
11.2. Безвъзмездно финансиране, дарения; 
11.3. Приходи от стопанска дейност; 
 
12. 
Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет, 
приходите от която се използват за осъществяване на целите на Сдружението. 
 
13. 
Стопанската дейност се извършва при условията и реда на Търговския закон, Закона за 
счетоводството и данъчните закони. 
14. 
14.1. Предмет на допълнителната стопанска дейност е: организиране на семинари,  
конференции и дискусионни форуми; издаване и разпространение на литература; 



продуцирането на филми, сделки с недвижими и движими имоти; консултантски услуги, 
както и извършване на сделки с интелектуална собственост, включително технологично 
оборудване и ноу-хау. 
14.2. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на 
Управителния съвет на Сдружението. 
15. 
Сдружението не разпределя печалба. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ЧЛЕНСТВО 

16. 
Членството в Сдружението е доброволно и равнопоставено. 
 
17. 
17.1. 
Член на Сдружението може да бъде всяко лице, което споделя идеите на Сдружението и има 
интереси в областта на изследователската дейност и наблюдението на обществени политики. 
Учредителите на Сдружението са по право негови членове. 
17.2. 
Нови членове на сдружението се приемат по решение на Общото събрание, взето с 
единодушие, въз основа на писмена молба, адресирана до Управителния съвет. 
 
18. 
Всеки член на Сдружението има право: 
 
18.1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание; 
 
182. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението; 
 
18.3. Да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на Сдружението и 
неговите органи; 
 
18.4. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението; 
 
18.5. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му. 
 
19. 
 
Всеки член на Сдружението е длъжен да: 
 
19.1. Спазва устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 
 
19.2. Да плаща редовно членския си внос в размер и по ред, определен от Общото събрание. 
Годишната вноска за членство в Сдружението се внася в срок до 30 юни на текущата 
календарна година. 
 
19.3. В случай, че членственото правоотношение възникне след ЗО юни, заплащат се само 
50% от годишната вноска за членство. 
 
20. 
 
Членството в Сдружението се прекратява: 



 
20.1. С молба до Управителния съвет; 
 
20.2. Със смъртта и поставянето под пълно запрещение; 
 
20.3. При отпадане; 
 
20.4. С изключване. 
 
21. 
 
Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от 3/4 от членовете му 
при системно нарушаване на Устава или при извършване на действия, уронващи доброто име 
и престижа на Сдружението. 
 
22. 
 
Отпадането на членство е налице, когато има неплащане на 2 последователни годишни 
вноски, съгласно този устав, или неучастие в дейностите на сдружението за членство в 
продължение на 2 години. Отпадането се констатира от Управителния съвет по ред и с 
документи, предложени от Управителния състав и одобрени от Общото събрание и с 
надлежно решение, с което се прекратява членството, взето с мнозинство З/4 от членовете му. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
УСТРОЙСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 
23. 
Органи на Сдружението са: 
23.1. Общо събрание; 
232. Управителен съвет; 
24. 
24.1. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. 
24.2. В Общото събрание участват всички членове на Сдружението. Членовете на 
Сдружението могат да участват в Общото събрание чрез представител въз основа на писмено 
пълномощно. 
24.3. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. 
25. 
Общото събрание: 
25.1. Изменя и допълва устава; 
25.2. Приема други вътрешни актове; 
Определя броя на членовете на Управителния съвет; 
25.4. Приема и изключва членове; 
25.5. Избира и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет; 
25.6. Взема решения относно дължимостта и размера на встъпителните вноски и членския 
внос или на имуществените вноски; 
25.7. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 
25.8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 
25.9. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 
25.10. Приема бюджета на Сдружението; 
25.11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет 
25.12. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или 
други вътрешни актове, регламетиращи дейността на Сдружението; 



25.13. Одобрява годишния счетоводен отчет; 
25.14. Одобрява ред за уреждане на имуществени отношения при прекратяване на 
членството; 
25.15. Взема решения за създаване или за участие в търговски дружества, юридически лица с 
нестопанска цел или за сливането на Сдружението с друго. 
26. 
26.1. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или по 
искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, където се намира 
седалището на Сдружението. Ако в последния случай, Управителният съвет в месечен 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 натоварено 
от тях лице. 
26.2. Свикването на Общото събрание става чрез покана, която трябва да съдържа дневния 
ред, датата, часа, мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се 
свиква. 
26.3. Поканата се изпраща до членовете на сдружението по електронна или държавна поща, 
най-малко един месец преди датата на Общото събрание. 
26.4. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 
предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението най- 
късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общо събрание. 
При поискване те се предоставят на всеки член безплатно. 
26.5. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или 
техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с 
подпис или двустранна комуникационна връзка по телефон или интернет. 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 събранието. 
Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. 
26.6 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от 2/3 от всички членове. 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, колкото и членове да се явят. 
 
27. 
Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
28. 
Член не може да участва в гласуването при решаването на въпроси, отнасящи се до: 
28.1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия без ограничения, по съребрена 
линия – до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 
28.2. юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения. 
29. 
29.1. Решенията на Общото събрание се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 на 
присъстващите членове. 
29.2. Решенията за изменение и допълнение на Устава, за преобразуване или прекратяване на 
Сдружението, за създаване или участие на Сдружението в търговски дружества, юридически 
лица с нестопанска цел или за сливането му с друго сдружение се вземат с мнозинство от З/4 
от присъстващите; 
29.3. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно 
оповестени, не могат да се вземат решения, освен ако не присъстват всички членове на 
Общото събрание и те изразят съгласие дневния ред да бъдат допълнително включени за 
разглеждане нови въпроси. 
 



30. 
30.1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се 
води според изискванията на закона. Протоколът може да бъде подписан и с електронен 
подпис на някои от членовете. 
30.2. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите 
на гласовете. 
Към протоколите се прилага и списък на присъстващите и документите, свързани със 
свикването на Общото събрание. 
30.3. Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да изисква и да следи за точното 
записване на решенията в протокола. 
 
31. 
Управителният съвет на Сдружението се състои от три члена, които се избират за срок от пет 
години. 
 
32. 
Управителният съвет: 
З2.1. Представлява Сдружението и определя с решение обема на представителната власт на 
отделни негови членове; 
32.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
32.3. Взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението; 
32.4. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи 
отговорност за това,; 
32.5. Избира ме›кду членовете си с явно гласуване Председател на Управителния съвет, 
секретар и касиер; 
32.6. Определя структурата, индивидуалния размер и формата на заплащане на 
административния персонал на Сдружението по предложение на председателя на 
Управителния съвет; 
32.7. Свиква Общото събрание и организира провеждането на заседанията на Общото 
събрание; 
32.8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 
32.9. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
32.10. Предлага ред за уреждане на имуществени отношения при прекратяване на 
членството; 
З2.11.Учредява награди и символи на Сдружението; 
32.12. Определя адреса на Сдружението; 
32.13. Предлага за изключване на членове, при условията на чл.20.4. на настоящия Устав; 
32.14. Предлага за прекратяване на членство поради отпадане, при условията на чл.20.3. на 
настоящия Устав 
32.15. Извършва ликвидация при прекратяване на Сдружението, като може да упълномощава 
определено лице за това. 
 
33. 
33.1. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. 
Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при искане на една трета 
от членовете му. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се 
свика от всеки от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на 
председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. 
33.2. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват 2/3 от 
неговите членове. 
33.3. 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 председателствуващия събранието. 
33.4. Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от 2/3, освен в случаите на 
чл. 32, т.т. д, З, 4, 5 ,6 и 15 на предходния член, които се вземат с мнозинство от всичките му 
членове. 
33.5. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове 
на Управителния съвет директно или чрез електронен подпис. 
33.6. За заседанията на Управителния съвет се води протокол в специална книга. 
Председателстващият заседанието и лицето, изготвило протокола удостоверяват с подписа си 
и отговарят за верността на съдържанието му. 
 
34. 
Заседанието на първия Управителен съвет се свиква веднага след приключване на 
заседанието на Учредителното Общо събрание. 
 
35. 
Председателят на Управителния съвет: 
35.1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание от името на Управителния 
съвет; 
35.2. Представлява Сдружението пред трети лица; 
33.1. Управлява имуществото на Сдружението; 
35.1. Свиква Управителния съвет на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от 
членовете му; 
35.5. Ръководи заседанията на Управителния съвет; 
35.6. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 
35.7. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира 
дейността му; 
35.8. Осигурява организационно - техническото обслужване на Сдружението, Управителния 
съвет и на дейността на Общото събрание; 
35.9. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет; 
35.10. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи 
дейността на Сдружението. 
 
36.  
Секретарят на Сдружението: 
36.1. Води книгите на Сдружението; 
36.2. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението. 
 
37.  
Касиерът на Сдружението ръководи и координира дейността, свързана с управлението на 
финансите, 
планиране и отчитане на финансовите средства на Сдружението, като: 
37.1. Съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за 
дейността на Сдружението и ги представя за обсъждане в Управителния съвет; 
37.2. Разработва проект за бюджет и програма за дейността на Сдружението за следващата 
година и я внася за обсъждане и приемане от Управителния съвет; 
37.3. Координира текущите разплащания. 

ГЛАВА ШЕСТА ГОДИШНО 
П Р И КЛ ЮЧ ВАН Е 

38. 
38.1. Ежегодно до края на месец февруари Касиерът на сдружението съставя за изтеклата 



календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението и ги 
представя за обсъждане и приемане от Управителния съвет. 
38.2. Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на 
Сдружението, внесен от Управителния съвет. 

ГЛАВА СЕДМА ПРЕКРАТЯ ВАНЕ НА 
СДРУЖЕ Н И ЕТО 

39. 
Сдружението се прекратява при: 
39.1. С решение на Общото събрание; 
39.2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато: 
а) Дейността му противоречи на закона, обществения ред или на добрите нрави; 
б) обявено е в несъстоятелност. 

ГЛАВА ОСМА 
ЛИКВИДАЦИЯ 

40. 
40.1. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 
40.2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той може да определи лице, което да 
извърши необходимите действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото 
имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението. 

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ 

1. 
(1) По всички въпроси, неуредени в този устав, се прилага Законът за юридическите лица с 
нестопанска цел, както и действащата в страната нормативна уредба. 
(2) Този устав е приет на Общо събрание на Сдружението, проведено в гр. София на 04.11. 
2019 г. 
(3) Настоящият устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра  
(4) Неразделна част от настоящия устав са подписите на членовете на Сдружението, 
присъствали на Общо събрание на Сдружението, проведено в гр. София  
 
Членове на „Сдружение за изследователски практики”: 
 

1. Вера Павлова Стаевска 
 

2. Бояна Цочева Василева 
 

3. Тамара Александрова Константинова 
 

4. Снежка Асенова Каратотева 
 

5. Ростислав Христофоров Бекчиев 
 


