
У С Т А В  

н а  с д р у ж е н и е  с  н е с т о п а н с к а  ц е л   

“ О Р Г А Н И З А Ц И Я  З А  С Ъ В Р Е М Е Н Н О  А Л Т Е Р Н А Т И В Н О  

И З К У С Т В О  И  К У Л Т У Р А  –  3 6  М А Й М У Н И ”  

СТАТУТ 

Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел “Организация за съвременно алтернативно 

изкуство и култура – 36 маймуни”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юри-

дическо лице с нестопанска цел и е регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел на Република България. 

(2) Сдружението е доброволна, неправителствена, неполитическа и религиозно 

неутрална организация на съмишленици – български и чуждестранни юридически и 

дееспособни физически лица. 

(3) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, и отговаря за 

задълженията си със своето имущество.  

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си под наименованието 

“ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – 36 

МАЙМУНИ”. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. З. Седалището на сдружението е в град София, п. код 1408, район “Триадица”, 

а адресът на неговото управление е: ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Ярослав Вешин”, блок 29, вх. 

Б, ет. 8, ап. 40. 

ЦЕЛИ 

Чл. 4. Основните цели на сдружението са:  

1. да подпомага развитието на разнообразно и стойностно съвременно българско 

изкуство и култура; 

2. да популяризира алтернативни практики в сферата на културата и изкуството и 

да съдейства за тяхното утвърждаване в публичната сфера; 

3. да работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и 

международно ниво; 

4. да подкрепя млади творци и нови форми в изкуството и културата; 

5. да работи за развитието на гражданското самосъзнание и гражданското 
общество в страната 

6. да популяризира ролята на изкуството като политически и социален коректив 

7. да популяризира българското изкуство и култура извън страната; 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 5. Изпълнението на своите цели сдружението постига като: 

1. инициира, подкрепя изпълнението и популяризира проекти в областта на 

културата и съвременното изкуство; 
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2. организира национални и международни срещи, семинари, работни срещи, 

конференции с творци от различни области на изкуството и културата; 

3. организира и участва на конкурси и срещи; 

4. подпомага изпълнението на проекти в областта на изкуството, отговарящи на 

целите на сдружението;  

5. участва в международни форуми и фестивали; 

6. участва в съвместни проекти с други неправителствени организации, 

отговарящи на целите на сдружението; 

7. взаимодейства с правителствени и неправителствени организации за постигане 

на целите на сдружението. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл.6. (1) Сдружението извършва нестопанска дейност в обществена полза. 

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 

предмета на основната дейност, като приходите се използват само за постигане на 

определените в устава или учредителния акт цели. 

(3) Сдружението не разпределя печалба. 

ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Предмет на основната дейност на сдружението е използването на посочените 

в чл. 5 средства и форми на дейността за постигане на поставените в чл. 4 цели. 

ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 8. За постигането на своите цели сдружението може да извършва допълнителна 

стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност и изразяваща се в: 

1. издаване и разпространение на литература, произведения на изкуството, 

звукозаписи и аудиовизуални произведения с цел популяризиране на целите и 

идеите на сдружението 

2. придобиване и отстъпване на авторски права и други сделки с интелекктуална 

собственост във връзка с целите на сдружението; 

3. продуциране на проекти на съвременното изкуство; 

4. провеждане на курсове, работни групи, семинари и лекции във връзка с целите 

на сдружението; 

5. професионални консултации в областта на изкуството 

6. превод и разпространение на литературни и критически текстове; 

7. друга незабранена от закона стопанска дейност, свързана с изпълнението на 

целите и задачите на сдружението. 

СРОК 

Чл. 9. Сдружението се учредява за неопределен срок. 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 10. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни български и 

чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и 

средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и гарантират със своята 

личност и репутация, че ще съдействат за осъществяванe на целите на сдружението. 
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ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 11. (1) Членството в сдружението е доброволно. 

(2) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатът за 

член подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и 

приема разпоредбите на настоящия устав. 

(3) Управителният съвет се произнася по молбата в едномесечен срок от внасянето 

. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 12. Членовете на сдружението имат следните права: 

1. да участват в управлението на сдружението; 

2. да бъдат информирани за неговата дейност; 

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; 

4. да ползват резултатите от дейността на сдружението на общо основание 

съгласно разпоредбите на този устав и правилата на сдружението за 

осъществяване на дейността му. 

Чл. 13. Членовете на сдружението са длъжни: 

1. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на 

ръководните органи на сдружението; 

2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на 

целите му; 

3. да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото 

имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на 

целите му и го злепоставят; 

4. да внасят в срок установените от компетентния орган съгласно настоящия устав 

имуществени вноски.  

Чл. 14. Правата и задължения на членовете, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване 

за юридическите лица. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на 

сдружението; 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението, 

съответно с прекратяването на юридическото лице; 

3. с изключването; 

4. с прекратяването на сдружението; 

5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и 

системно неучастие в дейността на сдружението. 

Чл. 16. (1) Член на сдружението може да бъде изключен по решение на 

Управителния съвет, когато: 

1. нарушава предвидените в чл. 13 на този устав задължения; 

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в 

сдружението несъвместимо. 

(2) Изключеният има право да обжалва решението на Управителния съвет за 

изключване пред Общото събрание сдружението. 



Устав на сдружение с нестопанска цел “Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни”, приет 

на ... декември 2006 г.           стр. 
4 

Чл. 17. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението: 

1. не е внесъл установената си членска вноска в срок от 6 месеца от падежа;  

2. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал 

на повече от две последователни заседания на общото събрание. 

(2) Горните обстоятелства се констатират по документите на сдружението от 

Управителния съвет, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в 

документацията на сдружението. 

Чл. 18. (1) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 

направените имуществени вноски. 

(2) Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи 

просрочените имуществени вноски в сдружението. Сдружението има право да прихваща 

задължения към прекратилия членството си член с вземанията си към него. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 19. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание. 

(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.  

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

(2) Членовете – физически лица участвуват лично, а юридическите лица – чрез 

своите представители. 

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено 

пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или повече заседания на Общото 

събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове 

едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 21. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава измежду членовете на сдружението членовете на 

Управителния съвет; 

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

4. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

5. приема бюджета на сдружението; 

6. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението. 

8. взема и други решения, предвидени в устава. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за останалите органи и 

членовете на сдружението. 

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. 

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със 

закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани 

пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на 

негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 

година от датата на вземане на решението.  
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СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива 

или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай 

управителният съвет в двуседмичен 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.  

(2) Управителният съвет може да свиква извънредно общото събрание, ако важни 

причини налагат това.  

(З) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(4) Поканата се изпраща най-малко седем дни преди насрочения за Общото 

събрание ден писмено, по факс или чрез електронна поща на членовете на сдружението 

на посочените от тях адреси. В случай, че поканата не може да бъде доставена на 

посочените адреси поради промяната им, поканата се счита за редовно връчена. 

КВОРУМ 

Чл. 23. (1) Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината от 

всички членове на сдружението. 

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място 

и при същия дневен ред и се смята за законно, колкото и членове да са се явили. 

ГЛАСУВАНЕ 

Чл. 24. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, като всеки член 

на Общото събрание има право на един глас. За определени случаи членовете на Общото 

събрание могат да решат гласуването да бъде тайно. 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 25. 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. 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Чл. 26. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

(2) Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите. 

(3) По въпроси, които не са включени в предварително обявения дневен ред, 

общото събрание не може да взема решения. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 27. (1) Управителният съвет се състои от не по-малко от три лица, членове на 

сдружението, избрани за срок от пет години. 

(2) Юридически лица, които са членове на Управителния съвет, се представляват 

на заседанията му от своите законни представители. 

(3) Управителният съвет се състои от председател и членове, избрани от Общото 
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събрание. 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 28. Управителният съвет: 

1. свиква редовни и извънредни Общи събрания; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на сдружението; 

4. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни 

права върху тях; 

5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

6. взема решение за участие в други организации; 

7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението; 

8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

9. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи 

отговорност за това; 

10. взема решение за създаване на помощни органи и комисии и наемане на 

консултанти и определя възнаграждението им; 

11. определя адреса на сдружението; 

12. приема и изключва нови членове на сдружението; 

13. избира от своя състав председателя на Управителния съвет, който представлява 

сдружението; 

14. извършва ликвидацията на сдружението или определя ликвидатор; 

15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 

16. приема вътрешни актове с изключение на устава; 

17. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 29. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 

председателя. 

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при 

писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на 

Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 

заинтересуваните му членове. 

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от друг определен от 

Управителния съвет негов член.  

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 30. (1) Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината от неговите членове. 

(2) 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. 

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 28, т.т. 

3, 4, 10 и 15 – с мнозинство от всички членове. 

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения 

за това от всички членове на управителния съвет. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл. 31. (1) Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет. 

(2) Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни 

действия с имущество на сдружението и да обременява с тежести недвижимите му имоти, 

освен по изрично писмено решение на компетентния за това орган съгласно този устав. 

(3) При продължително отсъствие на председателя по решение на Управителния 

съвет сдружението може да се представлява в този период и от друг член на УС. 

ИМУЩЕСТВО 

Чл. 32. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други 

вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, права върху 

интелектуална собственост и други права, регламентирани от закона. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 

Чл. 33. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на 

членовете, средствата от членски внос, допълнителната стопанска дейност, предвидена в 

настоящия устав, дарения от физически и юридически лица, завещания и спонсориране и 

други допустими от закона източници. 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 34. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от 

Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 35. Сдружението се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание; 

2. по решение на окръжния съд по седалището в предвидените от закона случаи. 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 36. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него 

лице – ликвидатор. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 37. Имуществото на сдружението, останало след удовлетворяването на 

кредиторите, се предоставя на определено от Управителния съвет, съответно 

ликвидатора, юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на 

общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 38. Този устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено в град 

София на … декември 2006 година. 

Чл. 39. Недействителността на някоя от клаузите на този устав не води до 

недействителност на целия устав. Недействителната разпоредба се замества от 

повелителните правила на закона. 

Чл. 40. За всички неуредени изрично в този устав въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите съотносими 
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норми на действащото българско законодателство.  

 

Този устав е съставен в два еднообразни екземпляра – единият за Софийски 

градски съд, а другият за сдружението и се подписва от всички присъствали на Общото 

събрание членове на сдружението, както следва: 

 

Гергана Юлиянова Димитрова, ЕГН …………… ........................... 

Розина Методиева Макавеева, ЕГН …………… ........................... 

Мирослава Илиева Мариянова, ЕГН …………….. ........................... 

София Николова Канева, ЕГН …………… ........................... 

Асен Добринов Канев, ЕГН ……………… ........................... 

Атанас Светлозаров Игов, ЕГН …………………… ........................... 

Елица Милкова Болградова ЕГН ……………… ........................... 


