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У С Т А В  

 

Н А   С Д Р У Ж Е Н И Е  

„ Ф О Р У М   З А  А Р А Б С К А   К У Л Т У Р А  ” 
 

 
                                               I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

             Чл. 1.  Сдружение „Форум за арабска култура”, наричано за краткост в текста 

на настоящия устав Сдружението, е независимо юридическо лице с нестопанска цел, 

което е учредено и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на 

Република България, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

този устав. 

 

            Чл. 2.  Сдружението е доброволна, независима и самоуправляваща се 

гражданска организация, която няма политически, религиозен и етнически характер. 

 

             Чл. 3.     Сдружението се учредява за извършване на дейност в частна полза 

съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Чл. 4.   Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително 

условие.  

 

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 5. Наименованието на Сдружението е „ФОРУМ ЗА АРАБСКА 

КУЛТУРА”. 

 

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на сдружението е: град София,  

Столична община – Район „ Възраждане ”, ул. „Пиротска”, ж.к. Зона Б - 18, бл.13, ет. 7, 

ап.36. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО.  СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.  

      ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ.  

 

Чл. 7. Дейността на Сдружението е насочена към осъществяването на следните 

цели: 

          7.1.  Създаване на предпоставки за стимулиране на диалога между 

българската и арабската култура;  

          7.2.  Насърчаване на процесите на сътрудничество между български 
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и чуждестранни обществени и частни институции в насока на разгръщане на съвместни 

инициативи в областта на българо-арабските отношения в сферата на културата, както 

и подпомагане на реализацията на такива проекти; 

                7.3. Взаимодействие и сътрудничество с държавната администрация, 

неправителствени организации, културни и образователни институции по актуални 

въпроси в сферата на българо - арабските отношения в областта на културата. 

 

Чл. 8. Сдружението осъществява целите си посредством следните средства:  

   

8.1. Организиране на национални и международни симпозиуми, 

семинари, конференции, дискусии и други инициативи по актуални въпроси на 

българо-арабските отношения, които са от значение за популяризиране на арабската 

култура в България, в частност – за популяризиране на художествена литература, 

музика, театър, арабско изобразително и приложно изкуство и др.; 

8.2.  Извършване на преводи на художествена и научно популярна 

литература от арабски и други езици с цел публикуването им на на уеб страницата на 

сдружението и популяризиране на арабската култура, без тази дейност да има 

търговски характер. 

8.3. Подготовка на авторски материали, посветени на събития, засягащи 

арабските страни.  

              8.4.  Осъществяване на други дейности с нестопански характер, които се 

считат за ефективни за постигане на целите, които Сдружението си е поставило. 
 

Чл. 9. За осъществяване на целите по  този устав Сдружението самостоятелно 

или съвместно с други лица и институции, както и с чуждестранни такива, има следния 

предмет на дейност: 

                       9.1.  Реализация на съвместни проекти в областта на популяризиране 

на арабската култура в България;  

                               9.2.   Информационно осигуряване на проектите по т. 9.1. в насока на  

подпомагане процесите на тяхното финансиране от заинтересовани фирми, национални 

и международни институции, организации и фондове. 

 

  ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ  

 

   Чл. 10. Сдружението осъществява дейността си на основата на принципите на 

доброволност на членството, изборност и мандатност на ръководните и контролни 

органи, периодична отчетност пред членовете на сдружението, равенство на правата, 

задълженията и отговорностите, гласност на решенията и действията на управителните 

му органи. 

           

IV.ЧЛЕНСТВО 
 

Придобиване на членство 

 

Чл.11 (1)   Членството в сдружението е доброволно.  Член на Сдружението може 

да бъде всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което приема условията на 

настоящия Устав и плаща редовно членски внос.  

(2)  Подписалите протокола от Учредителното събрание на Сдружението 

имат статут на членове – учредители. 

  



 3 

  Чл. 12 (1) Нови членове на Сдружението се приемат по тяхна писмена молба, 

адресирана до Управителния съвет, в която същите декларират, че приемат да 

съблюдават принципите на Сдружението и разпоредбите на настоящия Устав.    

                         (2) Управителният съвет приема нови членове и прекратява членство в 

Сдружението  с решение, взето с квалифицирано мнозинство - 2/3 (две трети)  от 

гласовете на присъстващите на заседанието членове.  

 

  Прекратяване на членство 

 

Чл. 13. Членството в Сдружението се прекратява: 

  1.   По собствено желание – с  молба до УС на сдружението; 

  2.   При смърт или поставяне под пълно запрещение; 

  3.   При прекратяването на юридическо лице - член на сдружението; 

  4.   Поради изключване;  

5.   При отпадане на членство.   

 

Чл. 14. Член на Сдружението може да бъде изключен по реда на чл. 13, т. 4, 

когато системно нарушава Устава и/или при извършването на умишлени действия, 

които уронват или по друг начин накърняват традициите, престижа и доброто име на 

Сдружението. Преди изключването Управителният съвет задължително изслушва 

лицето или приема писмените му обяснения. Засегнатото лице има право да обжалва 

решението на УС пред Общото събрание на Сдружението. 

 

Чл. 15.  Отпадане на членство е налице, когато в продължение на повече от 30 

(тридесет) дни от определения с решение на Общото събрание срок за плащане,  член 

на Сдружението без основателна причина не е изпълнил задължението си за внасяне на 

дължимия членски внос, както и при системно неучастие в дейността на Сдружението. 

Фактът на неизпълнението се констатира от Управителния съвет по документи.  

Отпадането на членството се докладва на следващото Общо събрание и се отразява в 

документацията на Сдружението. 

 

Чл. 16.  При прекратяване на членството имуществените отношения между 

бившия член и неговите правоприемници, от една страна,  и Сдружението, от друга 

страна,  се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.  В 

случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва 

прихващане на вземанията му към сдружението при условията на чл. 39, ал. 3 от този 

устав. 

 

Чл. 17. В случаите на чл. 13, т. 4 и 5 от този устав членството се прекратява с 

решение на Управителния съвет, взето с мнозинството по чл.12, ал. 2.   

 

  Членски внос 

  Чл. 18 (1) Всеки член заплаща месечен членски внос в размер, определян 

ежегодно от Общото събрание на Сдружението по предложение на Управителния 

съвет. 

    (2) Членският внос е индивидуален и колективен, когато членове на 

Сдружението са юридически лица.  

 

Членствени права и задължения 
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Чл. 19. От момента на придобиване на членство в Сдружението всеки негов 

член е носител на правата, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

Чл. 20.   Всеки член на Сдружението е длъжен: 

     1.  Да внася членския си внос в размера, определен от Общото 

събрание; 

   2. Да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на 

неговите цели; 

   3.  Да съблюдава конфиденциалност на приеманите решения; 

              4.  Да съдейства за организационното и финансово укрепване на 

Сдружението; 

   5. Да пази авторитета на Сдружението и на отделните негови членове.

  

V.ИМУЩЕСТВО 

 

  Чл. 21.  Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и 

други вещни права, права върху интелектуална собственост, имуществени вноски на 

членовете, вземания и други имуществени права съгласно  действащото 

законодателството.  

 

  Чл. 22. Сдружението набира средства за осъществяване на своята дейност от : 
1.    Членски внос; 

2.    Общи или насочени към целеви фондове и дейности доброволни 

вноски и дарения от членове на или от трети лица; 

             3.   Субсидии; 
4. Приходи от имущество на Сдружението; 

5. Дарения и завещания. 

 

  Чл. 23.  Имуществото на Сдружението може да се влага в недвижими имоти, 

банкови сметки, ценни книжа, права върху интелектуална и индустриална собственост 

и по друг подходящ начин, гарантиращ неговото запазване и увеличаване, като се 

държи сметка за финансиране на идеалните цели на Сдружението. 

 

VІ.   ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО. 

        ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. 

 

Чл. 24 (1)  Органи на управление на Сдружението са:  

              -  Общо събрание;  

              -  Управителен съвет; 

    (2)  По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани и 

допълнителни органи – временни или постоянни, като експертни комисии, конкурсни 

комисии и други, съобразно потребностите на сдружението.  

 

  Общо събрание  

 Чл. 25 (1)  Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. В 

Общото събрание членовете участвуват лично или чрез представител с изрично 

пълномощно.  

                 (2) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание 

от представителите им по закон или от изрично упълномощено лице. В Общото 

събрание всеки член – юридическо лице се представлява от един представител. 
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Чл. 26 . Правомощия на Общото събрание: 

          1. Изменя и допълва Устава на сдружението; 

          2. Преобразува и прекратява сдружението; 

          3. Приема и изключва членове; 

          4.  Избира и освобождава членовете на Управителния Съвет 

          5. Разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет за 

прекратяване на членство;  

                                    6.  Взема решение за откриване и закриване на клонове и за 

участие в други организации; 

            7. Приема основните насоки и програми за дейността на 

сдружението; 

            8.    Приема бюджета на сдружението и годишния финансов отчет; 

            9.  Взема решения относно дължимостта и размера на членския 

внос; 

            10. Приема отчет за дейността на Управителния съвет; 

            11.Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат 

на закона и на Устава на сдружението; 

            12. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. 

            13. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с 

тежести недвижимите имоти на Сдружението и учредяване на вещни права върху тях, 

както и отдаването им под наем. 

 

Чл. 27  (1)  Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко един 

път годишно от Председателя на Управителния съвет.    

    (2)  Общото събрание може да бъде свикано и извънредно по искане на 

Управителния съвет или на 1/3(една трета) от членовете на сдружението. В този случай, 

ако в срок от един месец от искането  Управителният съвет не отправи писмена покана 

за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението при 

спазване разпоредбите на закона. 

               

 Чл. 28. Общото събрание се счита за законно и може да взема решения, ако на 

заседанието присъствуват 2/3 (две трети) от всички членове на сдружението или техни 

представители. При липса на кворум  заседанието се отлага за един час по-късно на 

същото място и при същия дневен ред и може да взема решения независимо от броя на 

присъстващите членове. 

  

  Чл.  29.   Всеки член в Общото събрание има право на един глас. 

  

  Чл. 30 (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от гласовете 

на присъстващите. 

            (2) Решенията по чл. 26, т. 1 и т. 2 се вземат с квалифицирано  мнозинство 

от 2/3 (две трети) от гласовете на присъстващите. 

 

 Управителен съвет 

 

Чл. 31. Управителният съвет се състои от 5 ( пет) души.  

    

Чл. 32.  Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от 

Общото събрание за срок от 2 (две) години. 
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Чл.33   (1) Управителният съвет се свиква  на редовни заседания  най-малко 

веднъж на 6 (шест) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.  

               (2)  Всеки член на Управителния съвет може да поиска от 

Председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на конкретни въпроси.  

               (3) Управителният съвет може да бъде свикан извънредно от 

Председателя му и по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. 

 

Чл. 34  (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му 

присъстват 2/3 от неговите членове.  

    (2) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от 

гласовете на присъстващите. 

 

Чл. 35. Правомощия на  Управителния съвет: 

                    1.  Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 

сдружението; 

                     2. Приема организационно-управленската структура, реда за 

назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други 

вътрешни правила на сдружението; 

                     3.  Подготвя и внася в Общото събрание финансовия отчет за 

дейността на сдружението и проекта за бюджет. 

                     5.    Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

                      6.   Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са 

от изключителната компетентност на Общото събрание. 

  

Чл. 36. Председателят на Управителния съвет има следните правомощия: 

 1. Представлява Сдружението пред държавни и обществени органи и 

институции, правителствени и неправителствени организации, физически и 

юридически лица както в България, така и в чужбина; 

 2.  Председателства заседанията на Управителния съвет; 

3.  Председателства заседанията на Общото събрание; 

 4.  Свиква заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет; 

 5.  Сключва договори с трети лица от името на сдружението, назначава 

щатния персонал и определя възнаграждението му; 

6.Оперира с банковите сметки на сдружението и управлява имуществото 

му; 

                        7.  Назначава консултанти и специалисти за работа по проектите, по 

които работи Сдружението;  

             

 

Чл. 37. Заместник-председателят на Управителния съвет упражнява правата на 

Председателя в негово отсъствие или при предсрочно прекратяване на правомощията 

му до избиране на нов Председател. 

  

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 38 . Сдружението  се прекратява: 

  1.    С решение на Общото събрание; 

  2.    С решение на съда в предвидените от закона случаи. 
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VIII. ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл. 39 (1)  При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в 

случаите на преобразуването му. 

    (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението 

или от определено от него лице по реда и при условията на Търговския закон. 

                              (3)Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите 

на Сдружението,  се разпределя съгласно  решение на Общото събрание. 

 

    IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 40.   Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда и при 

условията, предвидени в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 Чл. 41. Относно тълкуването и прилагането на настоящия устав се прилагат 

разпоредбите на българското гражданско законодателство.   

  

Настоящият устав е приет единодушно от учредителите на Учредителното 

събрание на Сдружение с нестопанска цел ”Форум за арабска култура”, състояло се на 

7.09 2010 г. в  град София, които подписаха този устав: 

   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ - УЧРЕДИТЕЛИ:   1. _______________  (Руслан Трад) 

                             

 

     2. ______________   (Алевтина Плочева) 

 

 

     3. ______________   (Весела Георгиева) 

  

 

     4. ______________   (Десислава Янкова) 

  

 

     5. ______________   (Калоян Станев) 

  

 

     6. ______________   (Мая Ценова) 

  

 

     7.______________    (Ралица Трифонова)  

 

 

     8._______________  (Ана Минчева) 

 

 

     9._______________  ( Мариян Карагьозов) 
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