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УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Федерация на български фолклорни групи”
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 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.
1.1. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
1.2. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
Наименование
Чл. 2. Наименованието на Сдружението е “Федерация на български фолклорни
групи”. Наименованието на Сдружението, изписано на английски език е „Federation of
bulgarian folklore groups”
Седалище и адрес на управление
Чл. 3.1.Седалището на Сдружението е: България, обл. Разград, гр. Завет
3.2. Адресът на управление на Сдружението е: гр. Завет, ул. Лудогорие 19а
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок.
Чл. 5. Сдружението се определя като юридическо лице за общественополезна
дейност, насочена към развитието и утвърждаването на духовните ценности и културата
(съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел).

ІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ
Основни цели на Сдружението:
-

Да развива, популяризира и утвърждава българския музикален и танцов
фолклор; да запази традициите на българския фолклор и да утвърждава в
обществото значимостта му, както и да го популяризира сред най-широка
публика, посредством съвременните информационни технологии;
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-

Да работи за познаването и съхраняването на българските традиции, за да
осигури приноса им към следващите поколения, търсейки съвременни форми и
начини за популяризиране на фолклорното ни наследство.

-

Да насърчава сътрудничество между фолклорните групи и да ги подкрепя с
подходящи национални и международни прояви;

-

Да взаимодейства с подобни международни сдружения и фондации, както за
популяризирането на българския фолклор в чужбина, така и за гостуването у нас
на фолклорни групи от други страни;

-

Да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и
държавни органи

Дейности на Сдружението:
-

Да организира и подпомага създаването и разпространението на продукти,
представящи и популяризиращи българския музикален и танцов фолклор;

-

Организирането на концертна дейност в страната и чужбина ;

- Взаимодействие с държавни, обществени и частни институции за
осъществяването на проекти за развиване и подпомагане дейността на фолклорните
групи;
- Да насърчава и координира национални и международни срещи с експерти, по
въпроси, свързани с целите, проблемите и дейностите на фолклорните групи.

- Поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане
целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на
Сдружението;

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 6. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически
лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението. Членовете
могат да бъдат редовни и почетни.
6.1. Членството в сдружението е доброволно.
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6.2. Кандидатът за редовен член подава писмена заявление до Управителния
съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
Кандидатите - юридически лица представят със заявлението удостоверение за
актуално състояние и решението на управителните си органи за членство в
сдружението.
6.3. Управителният съвет внася заявлението за гласуване задължително на
следващото си заседание. Членството се придобива от датата на решението на
Управителния съвет.
6.4. Почетни членове могат да бъдат граждани и организации, които имат особени
заслуги и отношение към осъществяването на целите на Сдружението, както и
физически лица, които поради своето служебно или обществено положение,
функциите си или доказания си опит са в състояние да допринесат значително за
постигане целите на Сдружението. Почетните членове могат да участват в работата на
Общото събрание със съвещателен глас.
Чл.7. Членовете на сдружението имат следните права:
7.1. Да участват в управлението на Сдружението;
7.2. Да бъдат информирани за неговата дейност;
7.3. Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива,
възложени с решение на тези органи;
7.4. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно
разпоредбите на този Устав.
Чл. 8. Членовете на сдружението са длъжни:
8.1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на
ръководните органи на Сдружението;
8.2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на
целите му;
8.3. Да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и
бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
8.4. Членовете на Сдружението внасят членски внос до 31 март на текущата година
Чл. 9. Прекратяването на членството в Сдружението настъпва при наличие на
следните основания:
9.1. С подаване на заявление на член на Сдружението
9.2. При прекратяване на юридическото лице

3

9.3. Управителният съвет може да прекрати с 2 / 3 мнозинство членство до
следващото Общо събрание на членове, които не отговорят на изискванията и вече не
изпълняват условията за членство в Сдружението. Те трябва да имат възможност за
изслушване от Общото събрание.
9.4. Членове, които не са платили членския си внос до края на календарната
година, са фактически изключени.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. Органите на управление на Сдружението са:
10.1. Общо събрание;
10.2. Управителен съвет;
10.3. Председател на Управителния съвет;
10. 4. Контролен съвет.
Чл.11. Общото събрание:
11.1. Изменя и допълва устава;
11.2. Приема планове, програми и други решения за постигане целите и задачите
на Сдружението;
11.3. Избира членовете на Управителния съвет, Председателя и Контролния съвет;
11.4. Обсъжда и приема годишния отчет, внесен от Управителния и Контролния
съвети и освобождава членовете му от отговорност;
11.5. Приема годишния бюджет;
11.6. Решава въпросите, свързани с последиците от прекратяването на
Сдружението и го прекратява;
11.7. Утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове
и изключва членове на сдружението;
11.8. Приема символиката на Сдружението по предложение на Управителния
съвет.
11.9. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез
делегати най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум,
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и
се провежда независимо от броя на явилите се членове; Членовете на Сдружението
имат право на един глас. Всеки член на Сдружението може да представлява не повече
от двама други членове на Сдружението, въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
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11.10. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на
присъстващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или
сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от членовете;
11.11. Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.
11.12. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва
от председателствалия събранието и неговия протоколист.
11.13. Общото събрание се провежда веднъж годишно - редовно Общо събрание.
Свикването се извършва чрез покана до членовете. Поканата съдържа дневен ред,
датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание. Времето от публикуване
на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30
дни.
11.14. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния
съвет или от 1/3 от членовете - извънредно Общо събрание.
Чл. 12. Управителният съвет се състои най-малко от 3 (трима) члена с мандат от 5
(пет) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.
Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца.
12.1. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя на
Управителния съвет, в отправена най-малко 7 (седем) дни преди датата на
провеждане на заседанието писмена покана, в която се съдържа проект за дневен ред.
Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя да свика
заседание за обсъждане на отделни въпроси.
12.2. Заседанието е законно, ако на него присъстват най-малко половината от
членовете на Управителния съвет.
12.3. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите членове.
Чл.13. Компетентност на Управителния съвет:
13.1. Разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание
планове и програми, отчети и други;
13.2. Осъществява ръководството на Сдружението и взема решения по тези
въпроси;
13.3. Приема, предлага за утвърждаване приемането и за изключване членове на
Сдружението;
13.4. Разпределението на функциите между членовете на Управителния съвет се
извършва по предложение на Председателя на Управителния съвет с решение на
Управителния съвет;
13.5. Изготвя и предлага за утвърждаване символиката на Сдружението.
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13.6. Освобождаването на членове на Управителния съвет става с решение на
Общото събрание по тяхно писмено искане или по мотивирано предложение на член
на Сдружението.
13.7. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,
които са от компетентността на Общото събрание.
Чл.14. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.
14.1. Председателят на Управителния съвет:
(1) представлява Сдружението пред трети лица;
(2) свиква заседанията на Управителния съвет;
(3) ръководи заседанията на УС и ги председателства;
(4) в негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от Председателя
Секретар на Управителния съвет, избран от Управителния съвет;
(5) организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;
(6) разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи
отговорност за това;
(7) изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
(8) съхранява и води документацията на Сдружението.
Чл. 15. Контролният съвет се състои от 3 / трима / члена, избрани за срок от / 5 / пет
години.
15.1. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат лица, които са в
трудовоправни отношения със сдружението или са роднини на Управителния съвет и
на председателя по права линия съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от
първа степен.
15.2. Контролният съвет осъществява контрол върху дейността на Управителния
съвет и председателя по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.
15.3. При констатирани нарушения Контролният съвет уведомява общото събрание
на сдружението, а при данни за извършено престъпление – и органите на
прокуратурата.

V. ИМУЩЕСТВО
Чл.16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху движими и недвижими вещи, права на интелектуална собственост,
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ценни книжа, участия във фирми и дружества, както и други права, предвидени и
допустими от българското законодателство.

VІ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 17. Издръжката на Сдружението се осигурява от:
17.1. Членски вноски на членовете;
17.2. Дарения от физически и юридически лица;
17.3. Спонсорство;
17.4. Други придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от
закона.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 18. Сдружение „Федерация на български фолклорни групи“ се прекратява с
решение на Общото събрание или с решение на Разградски окръжен съд.
Чл. 19. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът
се определя от Управителния съвет, извън случаите, когато се назначава служебно
лице от съда.
Чл. 20. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване на Сдружението от Разградски окръжен съд.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Неуредените в Устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България
законодателство.
Настоящият Устав е приет на общо събрание, проведено на 10.01.2015 г.
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