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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТКАЗАНЛЪК
— г о

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова -  Кмет на Община Казанлък

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сграда общинска 
собственост с адрес с. Хаджидимитрово, УПИ I, кв.27 /бивш Младежки дом/ на 
Сдружение с нестопанска цел „ Бъдеще за децата“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на 
следващото си заседание.

МОТИВИ:
В Община Казанлък е постъпило заявление с вх. №63-04-22/25.09.2017 год. от 

Мария Гинева, изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, с искане за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект в с. Хаджидимитрово -  бивш 
Младежки дом. В общинския имот Сдружението ще предлага интегрирани услуги -  
социални грижи, здравеопазване, образование за възрастни, общностно развитие. С 
предоставянето на бившия Младежки дом в с. Хаджидимитрово на Сдружение Бъдеще 
за децата“ ще бъде даден старт на подготовката за реализация на проект „ Шанс за 
всяко дете“, който иска да въведе програмата „ Сигурен старт“ в България. Целта е да 
се създаде услуга за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности за 
намаляване на случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност 
за пълноценно ранно детско развитие на деца от малките населени места и от рискови 
общности. Целевата група са деца от 0 до 3 години и техните семейства. Проектът се 
финансира по програма „ Силата на семейството и общността“ на фондация „ Лале“ и 
фондация „ ОУК“.

Бившият Младежки дом в с. Хаджидимитрово от дълго време не се използва по 
предназначение сградата е в недобро състояние. Сдружение „ Бъдеще за децата „ се 
ангажира да извърши текущ ремонт на материалната база, в която да обособи голяма 
занималия с различни кътове, кухненски бокс и санитарен възел, да осигури отделен 
екип за обезпечаване на дейността, да го обучи според изискванията на методиката и да 
осигури функционирането на услугата по проекта в рамките на 24 месеца. Стойността 
на проекта е в размер на 79 912 лв., от които 65 950 лв. е външното финансиране и 
13 962 лв. собствен принос, изразяващ се в труд и материали. Община Казанлък няма 
финансов ангажимент по реализирането на програмата, както и за осигуряването на 
устойчивостта и.

По смисъла на Закона за общинската собственост, бившият Младежки дом в с. 
Хаджидимитрово, представлява УПИ с обща площ от 4 120,00 кв.м. ведно с 
построената в него масивна сграда на един етаж с площ от 230,00 кв.м. с година на 
построяване 1983, находяща се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, УПИ I, кв.27 при 
граници и съседи: северозапад -  улица; изток- УПИ II -  212, УПИ VII -  527; югозапад -  
улица, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №635/26.11.2008г.



Съгласно чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, безвъзмездно право 
на ползване върху имоти частна общинска собственост, се учредява без търг или 
конкурс след Решение на Общински съвет, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на 
съветниците.

С оглед на гореизложеното предлагам следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване върху следния 
общински имот: УПИ с обща площ от 4 120,00 кв.м. ведно с построената в него 
масивна сграда на един етаж с площ от 230,00 кв.м. с година на построяване 1983, 
находяща се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, УПИ I, кв.27 при граници и съседи: 
северозапад -  улица; изток- УПИ II -  212, УПИ VII -  527; югозапад -  улица, за който е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 635/26.11.2008г. на Сдружение 
„Бъдеще за децата“, ЕИК 123648231, регистрирано по ф.д.№1147/2003 г. на 
Старозагорски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „ 
Войнишка" №25, представлявано от Мария Павлова Гинева -  изпълнителен директор с 
ЕГН 740106ХХХХ.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи договор за учредяване на 
безвъзмездно ползване на следния общински имот: УПИ с обща площ от 4 120,00 
кв.м. ведно с построената в него масивна сграда на един етаж с площ от 230,00 кв.м. с 
година на построяване 1983, находяща се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, УПИ I, 
кв.27 при граници и съседи: северозапад -  улица; изток- УПИ II -  212, УПИ VII -  527; 
югозапад -  улица, за който е съставен Акт за частна общинска собственост 
№635/26.11.2008г.. със Сдружение „Бъдеще за децата“, ЕИК 123648231, 
регистрирано по ф.д.№ 1147/2003 г. на Старозагорски окръжен съд, със седалище и 
адрес на управление гр. Казанлък, ул. ,. Войнишка" №25, представлявано от Мария 
Павлова Гинева -  изпълнителен директор е ЕГН 740106ХХХХ., за срок от 24 месеца.

3. Утвърждава проекта на Договор за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на обект частна общинска собственост.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура -  Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 
чл.45, ал.1, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд -  Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък; 
Мария Павлова Гинева - изп. директор на СНЦ „ Бъдеще за децата"

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Сергей Тончев, началник отдел ИУС при Община Казанлък.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ: Галина Георгиева Стоянова, Кмет на Община Казанлък.

Предоставям доклада и в електронен вид. /



Приложения: 1. Акт за частна общинска собственост №635/26.11.2008г.
2. Писмо с вх. №63-04-22/25.09.2017 год. от Мария Гинева, изпълнителен 

директор на Сдружение “ Бъдеще за децата“ -  копие;
3. Решение №2340/02.07.2003 год. на Старозагорски окръжен съд -  копие;
4. Решение №24/12.03.2009 год. на Старозагорски окръжен съд-копие;
5. Решение №129/30.10.2014 год. на Старозагорски окръжен съд -  копие;
6. Удостоверение №003/14.04.2009 год. на Министерство на правосъдието

копие;
7. Удостоверение за актуално състояние изд. от Старозагорски окръжен изх. 

№1147/08.06.2017г. копие;
8. Устав на сдружение с нестопанска цел „ Бъдеще за децата“ -  копие;
9. Проект на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване

Съгласували: Здравко Балевски, началник отдел ПНО^Р 
Сергей Тончев, началник -  отдел ИУС 
Михаил Михайлов, заместник -  кмет

Изготвил: Снежана Станчева, мл. експерт ИУС
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ГОСПОЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Относно: Подкрепа за реализиране на проект „Шанс за всяко дете“ и прилагане на 
програмата „Сигурен старт“ в България“.

Сдружение „Бъдеще за децата“ стартира подготовката за реализация на проект „Шанс за всяко 
дете“, който иска да въведе програмата „Сигурен старт“ в България. Целта на програмата е да се 
създаде услуга за подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности за намаляване на 
случаите на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност за пълноценно ранно 
детско развитие на деца от малките населени места и от рискови общности. Целева група са 
деца на възраст от 0 до 3 години и техните семейства. Проектът се финансира по програма 
„Силата на семейството и общността“ на фондация „Лале“ и фондация „ОУК“. Стойността му е 
79 912 лв., 65 950 лв. е външното финансиране и 13 962 лв. собствен принос, изразяващ се в 
труд и материали.
Първата дейност по проекта е намиране на място, в което да се предлагат интегрирани услуги - 
социални грижи, здравеопазване, образование за възрастни, общностно развитие.
Организацията направи проучване в малките населени места на Община Казанлък за подходящо 
помещение отговарящо на изискванията на програмата. Ориентира се към място, в което има 
достатъчен брой деца, семействата са с различен етнически произход, има подходящо 
помещение в близост до централната част; на селото, до детска градина и училище. Спряхме се 
на подходящо в с.Хаджимидитрово /т.нар. Младежки дом/, направихме оглед на мястото и 
проведохме разговори с кмета на селото за възможността да се реализира този проект в 
населеното място.

ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С настоящото писмо бихме искали да ни подкрепите и да ни дадете Вашето разрешение 
сдружението да реализира проект за въвеждане на програмата „Сигурен старт“ в община 
Казанлък като ни предоставите безвъзмездно помещението в с.Хаджидимитрово за 
реализацията на дейностите.
Сдружението се ангажира да извърши текущ ремонт на материалната база, в която да обособи 
голяма занималия с различни кътове, кухненски бокс в него и санитарен възел. Също така да 
осигури отделен екип, да го обучи според изискванията на методиката и да осигури 
функционирането на услугата по проекта в рамките на 24 месеца.

Гр.Казанлък, ул. „Войнишка“ 25, тел. 0878 379 261,0431 6 28 66, www.speckids.org. e-mail: special_child@abv.bg
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Община Казанлък няма финансов ангажимент по реализирането на програмата, както и за 
осигуряването на устойчивостта й.
Дейностите по проекта няма да нарушават работата на услугите -  Център за обществена 
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, които управлява 
организацията, а ще ги допълва.
Госпожо Стоянова, за да удостоверим Вашето съгласие за реализацията на проекта ни е 
необходимо подкрепящо писмо, което да представим на финансиращата организация.

Сдружение „Бъдеще за децата“ благодари за подкрепата, която получава години наред от 
Вас и поверената Ви институция! Искрено се надяваме да продължаваме да работим, все 
така ползотворно в името на децата на Казанлък!



СТАРОЗАГОРСКИ 
ОКРЪЖЕН СЪД
ИЗХ. № 1147/ 08.06,2017 Г. 
ГР.СТАРА ЗАГОРА

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е
удостоверява, че в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел
per.5, том 1, стр. 98, парт. 49, по ф.д. № 1147/2003 г.
с решение № 2340 от 02.07.2003 год. е регистрирано
Сдружение с нестопанска цел
с наименование " БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА "
със седалище гр. Казанлък и
адрес на управление ул. Войнишка 25
което се представлява от Председателя на УС КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА 
ДИМИТРОВА, ЕГН и Изпълнителния директор МАРИЯ ПАВЛОВА
ГИНЕВА, ЕГН , Заедно или поотделно.

СДРУЖЕНИЕТО не е прекратено.

АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО Е СЛЕДНОТО:

Сдружение с нестопанска цел 
" БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА "
със седалище гр. Казанлък и 
адрес на управление ул. Войнишка 25

Настоящето се издава по молба на МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА

за да послужи пред Община Казанлък.



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
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Р Е Ш Е Н И Е
№ 129 от 30.10.2014 г. град СТАРА ЗАГОРА

В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
На 30 октомври през две хиляди и четиринадесета година
в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА
Секретар: ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА
като разгледа докладваното от съдия РУМЯНА БОНЧЕВА
фирмено дело 1147 по описа за 2003 г.

Производството е по ч л .5 9 5  и с л .о т  ГПК.
Постъпило е писмено заявление от КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА -  

П редседател на УС на СНЦ "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ", г р . К азанлък, 
за  вписване на НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - 
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО 
ПРОМЯНА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 
ПРОМЯНА В УСТАВА

От представените д о к а з а т е л с т в а ,е  видно, че няма пречки за  вписване 
на новите о б с то я те л с тв а .

Водим от гореизлож еното и на осн . чл .602  от ГПК, съдът,

ВПИСВА в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при 
Старозагорски окръжен съд по ф.дело № 1147/2003 г. - СНЦ "БЪДЕЩЕ 
ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" - гр. Казанлък 
том 1 per. 5 стр. 93 парт.49 

НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО 
от "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" 
на "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА"

ПРОМЯНА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
от гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 23, вх.Г, 
ап. 27
на гр. Казанлък, ул. Войнишка 25 

ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сдружението ще се представлява и управлява от председателя на УС 
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН и Изпълнителния
директор МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА, ЕГН , Заедно или поотделно.
ПРОМЯНА В УСТАВА
Прилага към делото заверено копие на изменения устав.

Р Е Ш И :

незабавно изпълнение, 
на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :(Р  ■;



Р Е Ш Е Н И Е
№ 129 от 30.10.2014 г. град СТАРА ЗАГОРА

В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
На 30 октомври през две хиляди и четиринадесета година
в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА
Секретар: ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА
като разгледа докладваното от съдия РУМЯНА БОНЧЕВА
фирмено дело 1147 по описа за 2003 г.

П роизводството е по чл .595  и с л .о т  ГПК.
Постъпило е писмено заявление от КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА -  

П редседател на УС на СНЦ "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ", г р . К азанлък, 
за  вписване на НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - 
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО 
ПРОМЯНА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 
ПРОМЯНА В УСТАВА

От п редставените д о к а з а т е л с т в а ,е  видно, че няма пречки за  вписване 
на новите о б с то я те л с тв а .

Водим от гореизлож еното и на осн . чл .602  от ГПК, съдът,

ВПИСВА в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при 
Старозагорски окръжен съд по ф.дело № 1147/2003 г. - СНЦ "БЪДЕИЦЕ 
ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" - гр. Казанлък 
том 1 per. 5 стр. 98 парт.49 

НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ПРОМЯНА В НАИМЕНОВАНИЕТО 
от "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" 
на "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА"

ПРОМЯНА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
от гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 23, вх.Г, 
ап. 27
на гр. Казанлък, ул. Войнишка 25 

ПРОМЯНА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сдружението ще се представлява и управлява от председателя на УС 
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН и Изпълнителния
директор МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА, ЕГН , Заедно или поотделно.
ПРОМЯНА В УСТАВА
Прилага към делото заверено копие на изменения устав.

Р Е Ш И :

анието подлежи на незабавно изпълнение. 
\ / — Рет?ението не подложи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :(р ■ >

Z
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№ 24 от 12.03.2009 г. град СТАРА ЗАГОРА
В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 
На 12 март през две хиляди и девета година 
в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА
С ек р етар : ХРИСТИНА ЗЛАТИЕВА
като разгледа докладваното от съдия АННА ТРИФОНОВА
фирмено дело  1’147 по описа за 2003 г.

Производството е по чл.595 и сл.от ГПК.
Постъпило е писмено заявление от МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА - 

управител на СНЦ "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ", гр. Казанлък, 
за вписване на НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - 
ПРОМЯНА ВИДА НА ДЕЙНОСТ 
ПРОМЯНА В УСТАВА

От представените доказателства,е видно, че няма пречки за 
вписване на новите обстоятелства.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.602 от ГПК, съдът,

ВПИСВА в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел при 
Старозагорски окръжен съд по ф.дело № 1147/2003 г. - СНЦ "БЪДЕЩЕ 
ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" - гр. Казанлък
том 1 per. 5 стр. 98 парт.49 .

НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
ПРОМЯНА ВИДА НА ДЕЙНОСТ
от Сдружение с дейност в частна полза 
на Сдружение с обществено полезна дейност

ПРОМЯНА В УСТАВА
Прилага към делото заверено копие на изменения устав.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението не подлежи на обжалване.

Р Е Ш И :

ТОМ
стрммца
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Р Е Ш Е Н И Е  2340
г р . СТАРА ЗАГОРА, 0 2 .0 7 .2 0 0 3  г .

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение в закрито 
заседание на 02 юли през две хиляди и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ
при секретаря МИМА ДЖЕНКОВА 
СЪДИЯТА ДИМИТЪР ХРИСТОВ

като разгледа докладваното от 
фирмено дело 1147,

по описа за 2003 г. и за да се произнесе, съобрази:
Производството е по чл.489 и сл .от ГПК, във връзка с чл.18 и сл. от 

ЗЮЛНЦ.
Постъпила е молба от ДИЛЯНА ИВАНОВА МОЧЕВА Председател на УС на Сдружение 

с нестопанска цел "БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ" за вписването му като 
Сдружение с нестопанска цел под горното наименование, със седалище 
ГР. КАЗАНЛЪК.

Съдът като взе предвид, приложените към молбата документи намира, че няма 
пречки за вписване на сдружението в съответния регистър на съда.

Предвид на изложеното и на основание чл.489 и сл. от ГПК във връзка с 
чл.18 и сл .от ЗШНЦ, съдът,

ВПИСВА В РЕГИСТЪРА ПРИ СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД КАТО 
Сдружение с нестопанска цел
НАИМЕНОВАНИЕ: БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

СЕДАЛИЩЕ: ГР.КАЗАНЛЪК
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 23, вх.Г, 
ап.27 '

СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ : Подпомагане учебната дейност на деца с увреждания 
чрез осигуряване на подходящи начини на обучение и учебни помагала и 
ангажиране на п реп одаватели , създаван е на специален център за  обучение и 
социална и н теграц и я , както  участие в различни проекти в об ластта  на 
образованието и соц . интеграция на деца с увреждания събиране на 
средства  от дарен и я , спонсорство и и зразходван ето  им в съ о тветстви е  с 
целите на сдруж ението.

С ЦЕЛ: Защита п равата  и и нтересите на д ец ата  с увреждания н това число 
-  правото им на о б разован и е , правото на безп латн а  медицинска помощ и 
рехабилитация и др . конституционни права и свободи, създаван е  на условия 
з а  достъпна социална среда за  нормалното и пълноценно реализиране като 
пълноправни членове на обществото на деца с увреж дания, създаван е  на 
дневен център за  обучение, обслужване, рехабилитация и социална 
интеграция на тери торията  на гр .К азан лък  за  деца с увреждания и тежки 
хронични забо л яван и я , социално подпомагане на сем ей ствата  с деца с тежки 
хронични забо л яван и я .

Р Е Ш И :



Чл.5б от ЗОС Приложение, fil

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М И Н И С Т ЕРС ТВ О  Н А  РЕ ГИ О Н А Л Н О ТО  РА ЗВИ ТИ Е И  БЛ А ГО У С ТРО Й С Т ВО  

ОБЩИНА: Казанлък ОБЛАСТ: Стара Загора 
Булстат:000817778 Дан. 1^40834878 Вписване по ЗС/ПВ

Служба по вли ш ан й та:
УТВЪРЖДАВАМ:... ID %  N  * о 6 < Г $ Г  1 Ч - V ? - Ш

/п одп и с и  и еч ат / / *  / п и ^  Ш  Я)И  ^  У3 ^ 3

КМЕТ НА ОБЩИНА: Q ^  й <h ̂  'ЙьДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
Стефан Христов Дамянов ™ Ц  0 VVS р- .......... ttY }0  4 ) ( \

/и м е,п р ези м е  и ф ам и л и и / I /и м ещ р ези и е  и ф а м и л и и / Д. . .

А К Т №  6 3 5
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА С О Б С Т В Е Н О С Т / ^ V

Регистър 1 _ 127 . /  */V 
Картотека 20 V - & \  J  
Досие 6 ^  /

' ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ: 26.11.2008

2.ТТРАВНО ОСНОВАНИЕ чл.56, чл.2,ал 1,т.2 от ЗОС

З.ВИД И ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТА:

урегулиран поземлен имот ,с обща площ 4 120,00 кв-м- 
( четири хиляди и сто и двадесет кв.м.)
сграда/бивш Младежки дом/

А к т .ч а ст  изцяло Р -м ер: 230.0 ( двеста и тридесет кв.мЛ Ет-: 1 (един): 
к -ц и я: масивна Г -н а  я а  п о ст  1983 ( хиляда деветстотин осемдесет и трета)

i

.̂МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
НА ИМОТА:

област Стара Загора, община Казанлък, гр.(с.) с.Х.Димитрово

кв: 27 УПИ: I Заповед: №12 от 1987г. 
пл. №: местност:

ж.к.: ул: №: 
бл: вх: ет: anJV*:

5ЛТАНИЦИ НА ИМОТА: северозапад-улицадоток-УПИ 11-212,УПИ VI1-527;югозапад-улица;

J |

« .Д а н ъ ч н а  о ц е н к а  н а

И М О Т А  К Ъ М  М О М Е Н Т А  Н А  
У Т В Ъ Р Ж Д А В А Н Е  Н А  А К Т А :

17649,50

7.БИВШ СОБСТВЕНИК 
НА ИМОТА:

Община Казанлък



8.СЪСОБСТВЕНИЦИ:
.... i

ням а

i)
1
if

9.НОМЕР И ДАТА НА 
СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО 
АКТОВЕ

ням а |

' (’
|
i

—

10.ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Име Основание Дата
От кмета на общината на основание чл.12,ал.5 от Закона за 
общинската собственост -

(Акт за предоставяне,право,срок,приобретатели)

11.РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ С ИМОТА (ЧАСТ ОТ ИМОТА): tI
. '

(Акт за разпореждане,описание,приобретатели)

12.АКТОСЪСТАВИТЕЛ: I

Пенка Желева Миронова , гл.експерт
(трите имена и длъжност)

13.ЗАБЕЛЕЖКИ:

Подпис:.



Д О Г О В О Р
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ ...................... / ..................... 2017г.

Д нес,................. 2017г., в гр.Казанлък в изпълнение на Решение № .................
на Общински съвет -  Казанлък, се сключи настоящият договор между:
1.ОБЩ ИНА КАЗАНЛЪК, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, 

бул.Розова долина №6, ЕИК 0001817778, представлявана от Галина Георгиева 
Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Нели Дончева Атанасова, гл.счетоводител, 
наричана по-долу СОБСТВЕНИК 
и
2.Сдружение „Бъдеще за децата“, ЕИК 123648231, регистрирано по 

ф.д.№1147/2003 г. на Старозагорски окръжен съд, със седалище и адрес на 
управление гр. Казанлък, ул. „ Войнишка“ №25, представлявано от Мария Павлова 
Гинева с ЕГН , в качеството и на изпълнителен директор, наричано по-
долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛ“

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/. СОБСТВЕНИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за безвъзмездно 
ползване общински обект: УПИ с обща площ от 4 120,00 кв.м. ведно с
построената в него масивна сграда на един етаж с площ от 230,00 кв.м. с година на 
построяване 1983, находяща се в с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, УПИ I, кв.27 
при граници и съседи: северозапад -  улица; изток- УПИ II -  212, УПИ VII -  527; 
югозапад -  улица, за който е съставен Акт за частна общинска собственост 
№635/26.11.2008г.
121. Недвижимият имот по ал. 1 се предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за обезпечаване 
на неговата дейност и влиза в сила от датата на подписване на договора за срок от 
24 месеца.

II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.2. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПОЛЗВАТЕЛЯ, спокойно и 
безпрепятствено ползване на общинския обект, предмет на настоящия договор.
Чл.З. СОБСТВЕНИКЪТ има право на достъп до обекта в рамките на необходимото, 
за да се увери, че ПОЛЗВАТЕЛЯ спазва задълженията си по договора.
Чл.4. След прекратяване на договора, СОБСТВЕНИКЪТ има право да получи 
предоставеният общински обект във вида, в който го е предал ведно с направените 
подобрения, без да дължи обезщетение за тях, като връщането се извършва с 
протокол в два екземпляра, съставен от комисия с представители и от двете страни.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ



Чл.5. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да си служи с предоставения общински обект 
съобразно предназначението му и при условията на настоящия договор.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва предоставения му общински обект за 
осъществяване на други дейности, извън посочените в настоящия договор.
/3/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да предоставя или да отдава под наем на трети 
лица общинския обект, предмет на настоящия договор.
Чл.6. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за 
предоставения му общински обект.
/2/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплаща всички разходи, свързани с 
експлоатацията на предоставения общински обект /ел.енергия, топлоенергия, вода, 
охрана, такса смет, данък сгради и др./, като открие партиди на свое име пред 
съответните организации.
Чл.7. Всички разходи за дребни поправки и текущи ремонти, дължащи се на 
обикновеното ползване на обекта, са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Чл.8. Всички извършени от ПОЛЗВАТЕЛЯ трайни подобрения в предоставения 
общински обект са за негова сметка и при прекратяване на договора остават в 
полза на Община Казанлък.
Чл.9. /1/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно СОБСТВЕНИКА 
за посегателства, извършени от трети страни върху предоставеният общински 
обект, предмет на настоящия договор.
/2/. Всички действия по изготвяне на проекти свързани с конкретната дейност, 
процедури за издаване на Разрешение за ползване от РДНСК -  гр.Ст.Загора или 
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта издадено от Главния 
архитект на Община Казанлък се извършват от и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
/3/. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не отговаря за вредите, причинени от трети лица върху 
общинския обект, освен ако се докаже, че с действията си е спомогнал да бъдат 
причинени такива вреди.
Чл.10 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да пожарообезопаси общинския обект и да спазва 
всички изисквания по пожаробезопасност при неговата експлоатация.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.11 Настоящият договор се прекратява:
1. Едностранно, без предизвестие - при използване на общинския обект 

не по предназначение, констатирано от длъжностни лица от 
общинска администрация ;

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
3. С едномесечно предизвестие на всяка една от страните;
4. При прекратяване на дейностите от ПОЛЗВАТЕЛЯ по изпълнение 

на социалната
5. При отпадане на нуждата от предоставения имот

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. При възникнали спорове на тълкуването на договора или за неуредени в 
договора въпроси, същите се решават по споразумение между страните, а при 
непостигане на такова-от компетентния съд.
Чл.13. Изменения и допълнения към настоящия договор се правят само по взаимно 
съгласие на страните, чрез писмени споразумения, след вземане на решение на 
Общински съвет-Казанлък, които стават неразделна част от договора.



Чл.14. За неуредените в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-два 
за СОБСТВЕНИКА и един за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ЗА СОБСТВЕНИКА: ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ГАЛИНА СТОЯНОВА

СДРУЖЕНИЕ „ БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ 
МАРИЯ ГИНЕВА

Кмет на Община Казанлък

Нели Атанасова
Гл. счетоводител

Изпълнителен директор

съгласували: Здравко Балевски, началник -  отдел ПНОЧР и ОП 
Михаил Михайлов, заместник- кмет

Изготвил: Снежана Станчева, мл. експерт ИУС



У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

“БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА ”

Приет на учредително събрание състояло се в гр. Казанлък на 17.06.03г. Уставът е изменен и 
допълнен по решения на Общото събрание на сдружението, от 30.06.2004г., на 13.06.2008г. и 
07.11.2013

РАЗДЕЛ I.
СТАТУТ И НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за децата ” наричано по-долу за краткост 
“сдружението” е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

(3) Сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за децата ” е сдружение на физически лица , 
създадено за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието сдружение с 
нестопанска цел “БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

РАЗДЕЛ II.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за децата ” е в гр. Казанлък, а 
адресът на управление е ул. Войнишка“ 25

РАЗДЕЛ III.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.

Чл. 4. Сдружението има за своя основна цел подобряване качеството на живот на децата, 
младежите и семействата в неравностойно положение, създаване на условия за тяхното социално 
включване в обществото.

Чл. 5 (1) Подцели на сдружението са:
1. Подобряване на социалната търпимост и толерантност към децата, младежите и семействата 

в неравностойно положение;
2. Насърчаване на социалната солидарност към децата, младежите и семействата в 

неравностойно положение;
3. Насърчаване участието на децата, младежите и семействата в неравностойно положение в 

обществения обмен;
4. Създаване и поддържане на добри практики за комуникация между лицата в неравностойно 

положение и държавните, местни и обществени институции;
5. Оказване на подкрепа на децата, младежите и семействата в неравностойно положение при 

упражняване на техните граждански права;



6. Повишаване образователния капацитет на заинтересованите субекти и техният социален и 
граждански опит.

(2) Основни целеви групи в дейността на Сдружението при реализиране на насоките по ал. 1 са:
1. Деца в неравностойно положение -  деца, живеещи в ситуация на бедност, страдащи от 
неграмотност или отпаднали от образователната система, деца без родители или с един родител; 
деца на родители с ограничени родителски права или лишени от родителски права; деца, лишени от 
родителска грижа, без оглед на основанието; деца, настанени в специализирани институции; деца 
със специални образователни потребности; деца с увреждания и хронични заболявания; деца в риск и 
жертви на трафик и насилие, на експлоатация на детския труд; деца, извършители на 
противообществени прояви; деца от семейства на бежанци и др.

2. Младежи в неравностойно положение: младежи с ментални и /или физически увреждания; 
младежи, напускащи специализирани институциии за грижи до навършване на пълнолетие; младежи, 
страдащи от зависимости и др.

3. Семейства в неравностойно положение

Чл. 5. Средствата, с които сдружението постига своите цели са:
1. Разработване и предоставяне на достъпни социални услуги, насочени към всяка една от 

целевите групи по чл. 4 от Устава
2. Провеждане на програми за обучение в родителски умения - предназначено за родители, 

кандидати за осиновители и кандидати за приемни родители;
3. Популяризиране дейностите на сдружението сред деца и младежи с изявени дарби;
4. Популяризиране дейностите на сдружението сред деца и младежи със специфични 

потребности и техните семейства;
5. Разработване и изпълнение на образователни, превативни и интеграционни програми, 

насочени към младежи с отклоняващо се поведение и техните семейства;
6. Разработване и изпълнение на програми за превенция изоставянето на деца, и насърчаване 

на семейните връзки, за реинтеграция на децата в родните им семейства;
7. Разработване и предоставяне на социални услуги за самотни родители и семейства в риск;
8. Разработване и изпълнение на програми за превенция на деца в риск и техните семейства, 

превенция на насилието и отпадането от училище;
9. Участие в проекти и програми на правителствени и неправителствени организации в страната 

и извън нея, имащи сходни с тези на сдружението цели;
10. Защита правата и интересите на децата и младежите в неравностойно положение, в това 

число -  правото им на образование, правото на безплатна медицинска помощ и 
рехабилитация и др. конституционни права и свободи.

11. Развитие на партньорски взаимоотношения със законодателната и изпълнителната власт на 
местно, регионално и национално равнище.

12. Организиране и провеждане на инициативи за набиране на средства за материално 
подпомагане на семейства, отглеждащи деца с увреждания, както и материално подпомагане 
на лечението, рехабилитацията и обучението на децата с увреждания.

13. Разработване на проекти в рамките на национални и международни програми за финансиране 
на социални дейности.



14. Популяризиране на доброволчеството при изпълнение програмите и проектите на 
организацията.

15. Разработване и изпълнение на програми за мотивиране и активно включване в обществения 
живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, 
културен, религиозен или здравословен характер.

16. Създаване, разпространение и мултиплициране на ефективни модели в областта на 
социалната работа.

17. Популяризиране на резултатите от дейността, добри практики и модели на работа сред 
обществото, чрез средствата за масова информация, пресконференции, брифинги, др; 
подготовка и представяне на публикации, изследвания, тествани методики на работа, 
алтернативни услуги, др.

18. Организиране на групи за неформално образование на деца и младежи в неравнопоставено 
положение с цел ограмотяване, обучение в групи за самоподготовка, клубове по интереси, 
обучителни курсове и др.

19. Организиране и провеждане на семинари, обучения, дискусии, срещи, публични обсъждания, 
кръгли маси, форуми и други прояви касаещи социалното включване деца и семейства в 
неравнопоставено положение.

РАЗДЕЛ IV.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 6. (1) Сдружението има за свой предмет на дейност подпомагане на деца, младежи и 
семейства в неравностойно положение, защита на техните социални и културни права; 
Деинституализация и реинтеграция на деца и младежи; Обучение в умения за самостоятелен живот и 
социално включване на деца и младежи със специални потребности; Подкрепа на деца с 
поведенчески проблеми и деца с противообществени прояви; Участие в подготовката и обсъждането 
на нормативни актове в социалната сфера; Участие в местни, национални и/или международни 
социални и/или културни програми за насърчаване и включване на лицата в неравностойно 
положение; Разработване, внедряване и изпълнение на социални услуги и др., като всяка една от 
посочените дейности се осъществява в съответствие с установения в страната правов ред и по 
специално с нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и всички останали отраслови 
нормативни актове, а извършването на всяка друга дейност, за която се изисква допълнително 
членство, разрешение, регистрация или одобрение от публичен орган или частно лице, след 
получаването му.

(2) Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с неговата основна 
дейност и цели, като:

1. Възмездна реклама на стопански субекти по време на мероприятия, организирани от 
сдружението.

2. Организиране на курсове, обучителни семинари, школи, уъркшопове и др. при спазване на 
разпоредбите на нормативните актове за това;

3. Възмездно преотстъпване на трети лица за ползване на собствена или наета материална 
база при стриктно спазване на действащите в страната нормативни актове.

4. Издателска, информационна и консултантска дейност в областта на социалните услуги.
5. Други дейности, незабранени със закон и отговарящи на изискванията на тази алинея.
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(3) Средствата, получени от допълнителната стопанска дейност се използват по реда и за постигането 
на определените от сдружението цели с този Устав. Изпълнението и контролът върху извършваната 
стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.

(4) Сдружението и неговите членове не могат да разпределят печалба.

РАЗДЕЛ V.
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 7. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо 
лице, което приема и спазва настоящия Устав, участва в дейността на сдружението и плаща редовно 
установените в този Устав имуществени вноски.

Чл. 8. (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Членственото правоотношение възниква по решение на Общото събрание въз основа на 

писмено заявление, подадено от кандидата до Управителния съвет, в което мотивира причините за 
членството си и декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав . Заявлението 
задължително се придружава от писмени препоръки от двама редовни членове на сдружението.

(3) Кандидатите юридически лица представят и оригинал на решение по чл.25, ал.1, т.6 от 
ЗЮЛНЦ за участие в Сдружението, както и копие от документ за първоначална регистрация и копие на 
документ, отразяващ актуалното състояние на юридическото лице, съгласно приложимия закон

(4) Управителния съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание 
на Общото събрание, но не по-късно от шест месеца от постъпване на заявлението в деловодството 
на Сдружението. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

(5) Отказът на Общото събрание не подлежи на обжалване.
(6)
(7) Управителният съвет води книга на членския състав на Сдружението. В книгата се 

отбелязва и датата на внасяне на встъпителната имуществена вноска с оглед определяне момента на 
възникване на членственото правоотношение.

Чл. 9. Членовете на сружението имат следните права:
1. Да участва в работата на Общото събрание
2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;
3. Да участва във всички форми на дейността на Сдружението по ред, определен от 

Управителния съвет.
4. Да ползва материалната база по ред, определен от Управителния съвет.
5. Да представя писмено пред ръководните органи и контролните органи на сдружението 

жалби и предложения, отнасящи се до дейността на Сдружението, неговите членове и до собствените 
му членствени права;

6. Да иска и получава информация от компетентните дружествени органи по въпроси, касаещи 
дейността на сдружението.

Чл. 10. Членовете на сдружението имат следните задължения:
1. Да спазват разпоредбите на настоящия Устав и законите на страната;



2. Да полагат лични усилия според възможностите си за постигане целите на Сдружението;
3. Да пазят доброто име на Сдружението
4. Да внасят ежегодно и в срок определените имуществени вноски;
5. Да уважават традициите на Сдружението, да работят за увеличаване имуществото на 

сдружението и за издигане на авторитета му;
6. Да присъстват редовно на заседанията на Общото събрание;
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в 

случай на прекратяване на членството. Отделни членствени права и задължения могат да бъдат 
предоставяни другиму по ред, определен от Управителния съвет на Сдружението, но при всички 
случаи чрез нотариално упълномощавани и ако по естеството си тези права и задължения следва да 
бъдат изпълнени лично от членовете на сдружението.

Чл. 13 Членските права и задължения за непрехвърлими и не преминават върху други лица 
при смърт или прекратяване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 14.(1 )Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление от страна на членовете, отправено до Управителния 

съвет на сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, респ. прекратяване на юридическото 

лице, член на сдружението;
3. при отпадане.
(2) Отпадане е налице в следните случаи:
1. при системно неучастие в дейността на сдружението. Под системно неучастие се разбира 

неизпълнението на две или повече решения на органи на сдружението, неявяване без уважителни 
причини на две или повече заседания на органи на сдружението, в които лицето има правото и 
задълженито да участва по правилата на този устав. В този случай, прекратяването на членството 
настъпва автоматично с осъществяване на горния фактически състав от датата, следваща датата, на 
която или до която най-късно е трябвало да бъде изпълнено решението или на която е било 
проведено заседанието. Отпадането се констатира от Управителния съвет на сдружението, който 
докладва отпадането на първото заседание на Общото събрание.

2. при неплащане на имуществени вноски в продължение на повече от 2 години. Смята се, че 
неплащането на две годишни вноски е настъпило в момента, в който изтича срока за плащане на 
последно дължимата от тях по време. Отпадането се констатира от Управителния съвет въз основа 
на книгата за членския внос и се отразява в негов протокол. За отпадането се уведомява Общото 
събрание на негово следващо заседание.

Чл. 15. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по 
предложение на Управителния съвет, когато с действията си нарушава законите на страната, устава 
или уронва доброто име на Сдружението,.

Чл. 16. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените 
вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да заплати просрочените парични 
вноски за периода на членството му.

РАЗДЕЛ VI.
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО.
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Чл. 17. Органи на на сдружението са:
А/ Общо събрание
Б/ Управителен съвет
В/ Председател на Управителния съвет
Г/ Изпълнителен директор

Чл. 18. (1) Общото събрание е върховен колективен орган на сдружението, в работата на 
което участват лично всички индивидуални членове, а юридическите лица участват чрез чрез своите 
законни представители. Всеки член има право на един глас при вземане на решения от Общото 
събрание.

2) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно друг 
член на сдружението да ги представлява на едно или неограничен брой 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. 20. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им 

/в случай, че се приеме че дейността им ще е платена/
3. приема правилник за реда за социално подпомагане на семейства с деца с увреждания.
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението
7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението
8. приема годишния бюджет на сдружението и отчета за неговото изпълнение;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществествените вноски;
11. приема годишния отчет за дейността на управителния съвет и годишния счетоводен отчет 

на сдружението
12. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения за прекратяване дейността на Сдружението.
13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или 

настоящия Устав;
14. взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението в случаите 

по чл.41, ал.З от ЗЮЛНСЦ.

Свикване

Чл. 21.(1) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно, които трябва да 
бъдат проведени не по-късно от 31 март на съответната година.
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(2) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението. 
Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на 
сдружението.

Чл. 22. Годишните и извънредните заседания, се свикват по инициатива на Управителния 
съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. Когато искането е направено от членове на 
Сдружението, същото следва да е в писмена форма и да съдържа предложение за дата, час, място и 
дневен ред на заседанието. В случай, че Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи покана 
за свикване на Общо събрание до всички членове, то се свиква от окръжния съд по седалището на 
Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 23 Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата за 
Общото събрание се връчва лично на всеки член на организацията най-малко един месец преди 
Общото събрание и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението, 
най-малко един месец преди насрочения ден

Чл. 24. Към датата на получаване на покана по предходния член писмените материали, 
свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на 
сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Заседания и кворум
Чл. 25. (1) Заседанията на Общото събрание са публични, освен ако с решение ad hoc на 

самото Общо събрание не бъде прието заседанието да се проведе при закрити врата. Заседанието се 
ръководи от Председателя на УС. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от 
Изпълнителния директор на сдружението.

(2) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При 
липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за 
редовно, колкото и членове да се явят.

(3) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се 
отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява 
се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл. 26. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.
Чл. 27 (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (1/2 плюс един 

гласа) от присъстващите. Решението се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2) Член на Общото събрание или негов представител не може да участва в гласуването в 

случаите, в които се приема решение за:
- Предявяване на искове срещу него
- Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към 

Сдружението
- При решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг/а, роднини по права линия без 

ограничение, по съребрена линия -  до четвърта степен, включително, или по сватовство -  до втора 
степен, включително.

Чл. 28. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в 
поканата дневен ред на заседанието.

Гласуване
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Протокол
Чл. 29. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от 

председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на 
съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по 
свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на 
заседанието и взетите от него решения в протокола.

Контрол

Чл. 30. Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда 
по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на 
общото събрание или съотвествието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от 
узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 31. Управителния съвет се състои от 5 лица, членове на сдружението. Членовете на 
сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, 
нечленуващи в сдружението.

3) За член на УС може да бъде избирано лице, членувало най-малко една година в Сдружението, 
освен при определяне на членовете за първия мандат на УС.

(4) За всяко място в УС могат да се издигат повече от една кандидатура. За избран се счита този 
кандидат, който е получил повече от половината гласове на присъстващите на ОС. Ако никой от 
кандидатите не получи необходимия брой гласове, се провежда повторно гласуване,в което участват 
само двамата кандидати, набрали най-много гласове на първото гласуване. За избран се счита този, 
който получи повече гласове.

(5) Между членовете на УС не може да има роднински връзки по права линия -  без ограничения, по 
съребрена линия -  до четвърта степен, или по сватовство -  до втора степен включително.

(6) Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 години, като неговите членове 
могат да бъдат преизбирани неограничено

(7) ОС избира от състава на УС Председател и касиер.

Чл. 32. Всеки член на УС има право да подаде оставка, без да посочва мотивите за това. 
Освобождаването от задълженията настъпва от момента на получаване на писменото заявление за 
напускане на УС. В този случай УС е длъжен да свика извънредно ОС за избиране на нов член.

Правомощия

Чл. 33. Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
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2. осъществява дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание;
3. избира и освобождава изпълнителния директор на Сдружението и определя 

възнаграждението му.
4. свиква Общото събрание
5. взема решения за придобиване и разпореждане с имущество на Сдруженето доколкото това 

не противоречи на чл.41, ал.З и ал.4 от ЗЮЛНСЦ и определя пълномощията на изпълнителния 
директор в тази област;

6. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
7. изготвя годишен отчет за дейността на Сдружението и организира публикуването му след 

неговото приемане от Общото събрание;
8. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и 

тази в обща полза, и носи отговорност за това.
9. определя структурата си и разпределението на функциите между членовете си;
10. взема решение за участие в други юридически лица с нестопанска цел или търговски 

дружества.
11. приема правила за набиране на средства и разходването им;
12. избира и назначава касиер
13. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на 

общото събрание на сдружението;
14. приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност

Заседания
Чл. 34. Заседанията на управителния съвет се свикват от Председателя по негова 

инициатива, но не по-рядко от веднъж на 2 месеца, както и по писмено искане на всеки един от 
неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото 
поискване, тогаво се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 35 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете 
на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, 
гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участието му в обсъждането и 
вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за 
това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 36. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово 
отсъствие от избран от Управителния съвет негов член.

Решения
Чл. 37. (1) Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по 

чл. 33, т. 3 и 6 от устава, както и по правомощията предвидени в чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ с мнозинство от 
всички членове.

(2) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, 
увреждащи интересите и имуществото на дружеството.

Контрол
Чл. 38. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание 

решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно
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решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но 
не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет
Чл. 39. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, 

уреждащи имуществото и интересите на сдружението.

Чл. 40 . Председателят на управителния съвет
1. Представлява сдружението пред държавни органи, юридически и физически лица и други 

организации в страната и чужбина.
2. Свиква заседание на Управителния съвет по своя инициатива или по инициатива на не по- 

малко от 1/3 от членовоте му. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок от 
постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

3. Ръководи заседанията на УС
4. Подписва протоколите от заседанията на УС
5. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението.
6. Организира изпълнението на решенията на УС
5. Сключва договори свързани с дейността на Сдружението;
6. Разпорежда се с финансови активи на Сдружението
7. Координира дейността с Изпълнителния директор, следи за дейността му и му оказва 

подкрепа при реализацията на неговата оперативна дейност;
8. Утвърждава правилници и стратегии за развитието на организацията.
9. Прави предложения за промени в проектобюджета.

Чл. 41. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни 
действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл. 42 (1) За реализиране на дейностите на Сдружението може да бъде избран и назначен 
Изпълнителен директор. Изпълнителният директор се избира и назначава от Управителния съвет. 
Член на УС може да бъде избиран за изпълнителен директор, с изключение на лицето, избрано за 
Председател. Длъжностната характеристика на изпълнителния директор се изготвя и утвърждава от 
Управителния съвет. Изпълнителния директор се отчита за дейността си пред Управителния съвет.

(2) Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решения на ОС и/или УС заедно или поотделно с Председателя;

2. Назначава и освобождава персонала на сдружението, ръководи и координира неговата дейност.

3. Представлява сдружението пред държавни органи, юридически и физически лица и други 
организации в страната и чужбина.

4. Разработва планове за развитие на организацията;



5. Представлява сдружението при кандидатстване, управление и изпълнение на проекит, подкрепящи 
и финансиращи дейността на сдружението, както и договор с донорски организации, подписва 
партньрски споразумения.

6. Изготвя текущи отчети за финансовото състояние на сдружението.

7. Разработва годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет

8. Отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края на всяка 
финансова година.

9. Управлява имуществото на сдружението;

(3) Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти 
на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

Представителство на сдружението

Чл. 43. Сдружението ще се представлява заедно или поотделно от Председателя на УС и 
Изпълнителния директор, а в тяхно отсъствие -  от избрано от отсъстващия упълномощено лице. 
Упълномощаването следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

РАЗДЕЛ VII.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 44. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни 
права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона. 
Придобиването и разпореждането с имущество се извършва по реда на този устав и съгласно целите 
на сдружението.

Дружеството разкрива банкови сметки в български левове и валута и извършва разпореждане 
с паричните средства в тях съгласно утвърдения бюджет.

РАЗДЕЛ VIII.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.45. (1) Приходите на сдружението се формират от:

• Годишен членски внос

• Дарения и спонсорство
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• Допълнителна стопанска дейност по чл.5, т.5 от устава

• Такси за организирани от сдружението социални услуги, услуги, извършвани от сдружението въз 
основа на договор с трети лица и експертни услуги.

• Приходи от благотворителни прояви

• Приходи от наеми.

• Други източници, разрешени от закона.

Чл. 46 Размерът на членския внос е 12 /дванадесет/ лева платими годишно. Промяната на размера на 
членския внос е от компетентността на общото събрание.

РАЗДЕЛ IX.

РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл. 47. (1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за 
постигане на целите, определени по реда на този закон.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от юридическото лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, се извършват в зависимост от 
целта и финансовите възможности на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и 
правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е 
общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от 
върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - 
без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на 
решението;

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на 
решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат 
или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на 
ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица 
са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките 
са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.
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РАЗДЕЛ X.

КОНТРОЛ И ОТЧЕТ

Чл. 48. Ежегодно в предвидените от закона срокове УС изготвя доклад за дейността си и 
годишен счетоводен отчет.

Чл. 48а. Финансовата година на сдружението започва от 01.01. и приключва на 31.12., като 
първата финансова година започва от датата на вписване на сдружението в ТР при ОС Ст. загара и 
приключва на 31 декември същата година.

РАЗДЕЛ XI.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 49. Общото събрание и управителния съвет на сдружението водят книги за протоколите от 
всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите ги 
удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

РАЗДЕЛ XII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50 .Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание. В този случай общото събрание посочва ликвидатор 

измежду членовете на Управителния съвет, и определя реда за разпределение на имуществото, 
което е останало след удовлетворение на кредиторите.

2. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
- не е учреден по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на 

добрите нрави;
- е обявен в несъстоятелност.
Чл. 51. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
Чл. 52. Ликвидатор се избира от УС, а когато прекратяването на сдружението се извършва по 

реда на чл. 13 ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ от ОС по регистрация на сдружението.
Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични 

средства, движимото имущество и едва след това да пристъпи към осребряване на недвижимите 
имоти на сдружението.

Чл. 53. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя 
безвъзмездно на друго сдружение с нестопанска цел, със сходен предмет на дейност. Избора на 
сдружението се извършва от ОС.

Чл. 54. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска от ОС 
заличаване на вписването на сдружението.
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Чл, 55. Вписването на сдружението се заличава и по искане на прокурора или Министъра на 
правосъдието, когато

1. сдружението извършва дейност в нарушение на закона
2. е останало с членове под установения от закона минимум за срок по-дълъг от 6 месеца
3. системно не внася в срок публични задължения
Заличаването на вписването не освобождава сдружението и членовете на УС от 

задълженията и отговорностите по този устав.

РАЗДЕЛ XIII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел 
“Бъдеще за децата с увреждания”, проведено на 17.06.03г, и изменен и допълнен с решения на 
Общото събрание на сдружението, проведени на 30.06.2004г., на 13.06.2008г. и на 07.11.2013 год.

2. Списъкът на учредителите, подписали Устава, ведно с новоприетите членове в 
сдружението да се счита неразделна част от този Устав.

14


