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„ЕВРАЗИЙСКИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза
*************************************************************
РАЗДЕЛ I: СТАТУТ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО:
Статут
Чл.1 „ЕВРАЗИЙСКИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ - сдружение с
нестопанска цел е основано с решение на учредителите му – седем
дееспособни физически лица, български граждани, на 22.12.2015г. в
гр.София.
1. „ЕВРАЗИЙСКИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ - сдружение с
нестопанска цел, наричано по-нататък в текста на настоящия Устав за
краткост Сдружението се учредява и самоопределя да развива своята
дейност като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в обществена полза, в съответствие с разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
2. Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска
цел, самоопределило се съгласно чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ за осъществяване
на дейност в обществена полза от момента на вписването му в регистъра
при Софийски градски съд и има за седалище: гр.София, бул.”Витоша” №
103.
3. Сдружението има собствен печат, емблема и може да издава свой
официален бюлетин с материали за популяризиране на дейността си.
4. Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
5. Наименованието на Сдружението на английски език ще се
изписва Eurasia Club Bulgaria.
Цели на Сдружението и средства за постигането им
Чл.2. Сдружението си поставя следните цели:
1. Да пропагандира и да работи за разкриване и утвърждаване на
цивилизационния потенциал на проекта за всеобхватно евразйско
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партньорство като основа за формиране на ново духовно единство на
народите на Евразия.
2. Да съдейства за пълноценното и достойно участие на България в
развитието на партньорски отношения с всички страни от Евразия, в това
число Европейския съюз, страните от Черноморската икономическа зона,
Общността на независимите държави, Евразийския икономически съюз,
Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС, за създаване на
единно пространство на мира и сътрудничеството от Атлантика до Тихия
океан.
3. Да оказва конкретна помощ за издигане на потенциала, равнището
и авторитета на участието на българските стопански, културни,
образователни, спортни и други организации и сдружения в съвременните
световни интеграционни процеси с цел по-нататъшното икономическо,
социално и духовно развитие на нашата страна.
Чл.3. Средства за постигане целите на Сдружението са:
1. Развиване на информационна дейност за национални и
международни програми, проекти и мероприятия в сферата на
икономиката, екологията, културата, образованието, спорта и социалните
дейности, финансирани от различни общински, национални, европейски и
международни източници.
2. Разработване и внедряване на проекти за оптимално използване
на възможностите на икономиката в различните райони на България за
решаване на социални, икономически, културни, екологични и други
въпроси от национален или международен характер.
3. Изготвяне в подходяща за разпространение и ползване форма на
информационен бюлетин за постиженията на развиващите се на
територията на Република България икономически, образователни,
социални и други дейности, свързани с устойчивото развитие.
4. Организиране на семинари и практически обучения за
подпомагане и повишаване квалификацията на гражданите, работещи за
устойчиво социално, икономическо и културно развитие на Република
България.
5. Работа по проекти на Европейския съюз и други международни и
национални програми в областите: образование, култура, здравеопазване,
икономика, земеделие, околна среда, социални дейности, спорт, екология,
туризъм, свързани с постигане целите на Сдружението.
6. Организиране и провеждане на научни форуми, конференции,
семинари и други публични прояви, посветени на глобални, регионални
или национални аспекти, свързани със социалното, икономическото и
културно развитие на гражданите на територията на Република България.
7. Взаимодействие, сътрудничество и съвместна дейност с
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правителствени и други неправителствени организации, когато дейността
им съвпада с целите на Сдружението.
Чл.4. Сдружението няма да развива стопанска дейност, с
изключение на инцидентна такава, свързана с целите на основнатата му
дейност и средствата за тяхното постигане, а именно: Издателска,
информационна и рекламна дейност, консултантска дейност, отдаване
имущество под наем, организиране на публични прояви, концерти,
спортни празници, продажба на материални активи или дарено
имущество, която е посочена в чл.13, ал.1, т.6 от този Устав, от чиито
приходи не се разпределя печалба за членовете на Сдружението, а се
подпомага финансово дейността му.
РАЗДЕЛ II: ЧЛЕНСТВО:
Общи условия за членство в Сдружението
Чл.5
Член на Сдружението може да бъде местно или
чуждестранно дееспособно физическо лице или юридическо лице.
1.В случай, че поради форсмажорни обстоятелства Сдружението
остане с по-малко от седем души членове, Управителният съвет има
задължението веднага да инициира набиране на нови членове: физически
или юридически лица.
Приемане на нови членове
Чл.6. Приемът на нови членове става с решение на УС.
1.Кандидатстването става с писмена молба до УС на Сдружението,
декларация, формуляр с лични данни, телефон, адрес, професия и мейл.
2. Членството се придобива след решение от УС с / 50+1 гласа/.
Членски права, задължения и отговорности
Чл.7. Всеки член на Сдружението има право да:
1. Участва в управлението на работата на Сдружението.
2. Бъде избиран в органите на Сдружението.
3. Гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това.
4. Бъде информиран за дейността на Сдружението.
5. Ползва от имуществото и от резултатите от дейността на
Сдружението във връзка с популяризиране на неговата дейност.
Чл.8. Всеки член на Сдружението е длъжен да:
1. Плаща в срок гласувания от Общото събрание членски внос.
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2. Участва в Събранията на членовете на Сдружението.
3. Съдейства с дейността си за постигане на целите на
Сдружението.
Чл.9. Отговорности на членовете:
1. За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера
на определения съгласно статута му членски внос.
2. Никой член не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Прекратяване на членството
Чл.10. Членството в Сдружението се прекратява с:
1. Едностранно волеизявление на члена, изразено писмено в молба
до Управителния съвет на Сдружението.
2. Изключване с решение на Управителния съвет на Сдружението,
взето с квалифицирано мнозинство от членовете на Управителния съвет
при констатиране на немотивирани, необосновани и противозаконни
действия на поети задължения, против решенията на Управителния съвет
или Общото Събрание на Сдружението или действия, които уронват
доброто име и престижа на Управителния съвет.
3. Смъртта или поставянето под пълно запрещение на члена, а ако
член е юридическо лице - при ликвидация или обявяването му в
несъстоятелност.
4. Прекратяването на Сдружението.
5. Отпадане от Сдружението поради системно неучастие в
дейността му, невнасяне на определените имуществени вноски, въз основа
на протоколите водени на провежданите Общи събрания или решенията на
Управителния съвет.
Видове членство
Чл.11 Членството в Сдружението може да бъде: редовно и почетно.
1. За почетен член на Сдружението може да бъде удостоена
личност, която може и да не е била активен член, но е оказала значимо
съдействие на Сдружението или на обществото. Почетният член има право
да присъства на Общите събрания без право на глас, но има право на
становище по въпроси, свързани с постигане на целите на Сдружението.
РАЗДЕЛ III: ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМУЩЕСТВО:
Чл.12 Всеки член на Сдружението, след неговата регистрация,
заплаща встъпителна вноска и ежемесечен членски внос.
1. УС на Сдружението определя диференцирана всъпителна вноска
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и годишен членски внос за физическите и юридическите лица, за местни и
чуждестранни лица.
2. Годишният членски внос може да бъде променян от УС, след
приемане на годишния финансов отчет.
3. Други вноски могат да бъдат събирани след решение на Общото
събрание, взето с мнозинство 50+1 от присъстващите.
4. Разходването на вноските по предходната алинея е само целево в
съответствие с гласуваното решение за тяхното събиране.
Чл.13 (1) Имуществото на Сдружението се набира и състои от:
1.Встъпителни вноски и годишния членски внос.
2.Парични или материални целеви помощи или спонсорство от
страна на дарители или спомоществователи, които не са членове на
Сдружението.
3.Целеви вноски на членовете или трансформираните от тях
материални блага и активи.
4.Дарения или завещания в полза на Сдружението на парични
средства или материални блага.
5.Приходи от наеми на движими и недвижими вещи на
Сдружението.
6.Приходи от дейност, свързана с целите на Сдружението, като:
продажба на материални активи или на дарено друго имущество в негова
полза, с цел разходване на получените средства за постигане на
определените в настоящия Устав цели, от чиито приходи не се разпределя
печалба за членовете на Сдружението.
(2).Имуществото се води на отчет от Управителния съвет на
Сдружението, а извършените разходи трябва да бъдат подчинени на
целите и предмета на дейност на Сдружението, в съответствие с
решенията на Управителния съвет и действащото българско
законодателство.
Чл.14 (1) Сдружението разходва имуществото си за:
1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности,
здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и
физическата култура, подпомагането на социалната интеграция и
личностната реализация на гражданите на територията на Република
България.
2. Защита и опазване на околната среда;
3. Популяризиране принципите и разширяване на Евразийската
идея, пространство и дейност.
(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да
осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в
този Устав и съгласно правилата на ЗЮЛНЦ.
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(3) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от
Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите
възможности на Сдружението по ред и правила за осъществяване на
дейността, които ще бъдат приети от Управителния съвет в 3-месечен срок
след регистрацията на Сдружението в Софийски градски съд.
Информацията за реда и правилата, по които ще се извършва
подборът, е публична и подлежи на вписване в Централния регистър при
Министерство на правосъдието за сдруженията с нестопанска цел.
(4) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е
необходимо мотивирано решение, взето от Управителния съвет на
Сдружението 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.
(5) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по
предходната ал.4, 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 Сдружението или са
сключени при общи условия, публично обявени.
Чл.15. Всички парични средства се депозират от Председателя на
Сдружението в открита на името на Сдружението банкова сметка. Теглене
на суми от сметката се извършва от Председателя на Сдружението или
натоварено от него лице, след решение на Управителния съвет.
Чл.16. До края на м.март всяка година Управителният съвет е
длъжен да свика Общото събрание на Сдружението, на което да представи
финансов отчет за набраните и разходваните през изтеклата календарна
година парични средства и заприходеното имущество на Сдружението.
РАЗДЕЛ IV: ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО:
ВИДОВЕ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО:
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Чл.17. Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание на членовете – върховен орган на Сдружението.
2. Управителен съвет – управителен и изпълнителен орган на
Сдружението.
Общо събрание на Сдружението. Правомощия
Чл.18(1) Общото събрание на Сдружението се състои от всички
негови членове.
(2) Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира за срок от пет години членовете на Управителния съвет
на Сдружението.
4. Взема решение за участие в други организации;
5. Потвърждава и приема също така, парични или апортни вноски.
6.Приема основните насоки и програма за дейността на
Сдружението.
7.Приема проекто бюджета на Сдружението.
8.Решава и други въпроси, в хода на дейността на Сдружението,
които не са от изключителната компетентност на останалите органи.
(3) Правата по предходната алинея, т.1, 3, 6, не могат да се
възлагат на други органи на Сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и в съответствие с Устава.
Свикване и провеждане на Общо събрание на Сдружението
Чл.19 Общото събрание се свиква по решение на Управителния
съвет на редовни заседания най-малко един път годишно, когато се приема
годишния финансов отчет, доклада за дейността на Сдружението и
отчетите на останалите негови органи.
1. Извънредни заседания могат да се свикват по искане на
Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението,
чрез Управителния съвет. Ако в последния случай Управителният съвет не
свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от съда по
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
2. Общото събрание на Сдружението се свиква с писмена покана,
подписана от Председателя на Сдружението, в която се посочват дневния
ред, деня, часа и мястото на провеждане, както и по чия инициатива се
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свиква събранието. Поканата се изпраща по пощата на адреса или по еmail на всеки от членовете и се поставя на мястото за обявления в
сградата, където се намира управлението на Сдружението и се обявява в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агецията по
вписванията, най-малко един месец преди насрочената дата.
3. Събранието се счита законно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. Ако не се явят нужния брой членове,
Събранието се отлага за един час по-късно и се провежда като законно при
същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.
Чл.20 (1) В Общото събрание на членовете на Сдружението всеки
член има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването
на въпроси отнасящи се до:
1. Него, негов/а/ 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 който той е управител или може да наложи
или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от един от членовете
на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно, като
преупълномощаване не се допуска.
(4) Всички решения на Общото събрание се вземат с явно гласуване
и обикновено мнозинство от присъстващите, но за изменение на Устава, за
прекратяване на Сдружението или за сливането му с друго сдружение с
нестопанска цел или за събиране на допълнителни целеви вноски от
членовете е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите, с
изключение на решението за прием на нови членове, което се взема с
единодушие от присъстващите на събранието членове.
(5) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния
ред не могат да се вземат решения.
Управителен съвет
Чл.21. 1.Управителният съвет се състои от 17 /седемнадесет/ лица –
членове на Сдружението и се избират с явно гласуване от Общото
събрание за срок от пет години.
2. Избира един от свойте членове за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СДРУЖЕНИЕТО за срок от пет години с квалифицирано мнозинство.
Чл.22. Управителния съвет:
1.
Осигурява изпълнението
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на

решенията

на

Общото

събрание.
2.
Предлага на ОС диференциран размер на всъпителната
вноска и годишния членски внос, съгласно чл.12 /2/, /3/.
3.
Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване
на изискванията на Устава.
4.
Подготвя и внася за гласуване в Общото събрание проект за
бюджет.
5.
Подготвя и внася за гласуване в Общото събрание Годишен
финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението.
6.
Приема нови членове на ЕКБ с мнозинство 50+1 гласа
7.
Изключва членове на УС с мнозинство 50+1 глса
8.
Изключва членове на ЕКБ с мнозинство 50+1 гласа
9.
Взема решение и утвърждава помощни комисии и секции
по проблемни и местни въпроси, техните председатели и състав.
Председателите са членове на УС. В състава на комисиите и секциите
могат да бъдат включвани експерти не членове на Сдружението.
10.
Организира и ръководи дейността на Сдружението.
11.
Взема решения по въпроси, които съгласно законовите и
подзаконови нормативни актове и Устава, не са в правомощията на други
органи.
12.
Изпълнява задълженията си, предвидени в Устава на
Сдружението.
Чл.23 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят
от Председателя на Сдружението. Председателят на Сдружението е
длъжен да свика заседание на УС по писмено искане на 1/3 от членовете
му. Ако Председателят на Сдружението не свика съвета в седмичен срок,
то свикването се извършва от заинтересованите членове, поискали
свикването.
1. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието
присъстват повече от половината негови членове.
2. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или
друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява с подписите на всички
присъствали на заседанието членове и водилият протокола протоколчик в
протокола от заседанието.
3. Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички негови
членове без забележки и възражения.
Председател на Сдружението. Членове на Управителния съвет
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Чл.24 Председателят на Сдружението е и председател на
Управителния съвет, който се избира от УС на Сдружението с
квалифицирано мнозинство при явно гласуване за срока на мандата на УС.
1. Председателят на Сдружението представлява Сдружението и
ръководи по право Управителния съвет. При отсъствие на Председателя,
Сдружението се представлява от упълномощен от него друг член на
Управителния съвет.
2. УС в съответствие с пълномощията си, може да делегира права
на Председателя за еднолично вземане на решение по определени въпроси.
Чл.25 След избора на членовете на Управителния съвет, същите
могат да изберат от състава си и секретар, който отговаря за водената от и
със Сдружението кореспонденция, организира и отговаря пред
Управителния съвет за изпълнението на всички текущи
задачи,
произтичащи от решения на Общото събрание или Управителния съвет на
Сдружението.
РАЗДЕЛ V: ОТЧЕТНОСТ И КНИГИ В СДРУЖЕНИЕТО:
Чл.26 (1) В Сдружението се водят книги за протоколите от
заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет, които се
подписват от протоколчика и водилия събранието или заседанието.
(2) Ежегодно Управителният съвет изготвя доклад с данни относно:
1. Осъществените дейности, разходваните за това средства,
връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите
резултати.
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
другите дейности, постъпили в Сдружението.
3. Финансовия резултат.
(3) Всеки годишен финансов отчет на Сдружението, подлежи на
независим финансов одит, при условията на Закона за счетоводството.
Чл.27 (1) Сдружението е длъжно да представя до 31 май на всяка
година информация за дейността си през предходната година пред
Централния регистър при Министерство на правосъдието за сдруженията с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
(2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:
1. Преписите от съдебните решения за регистрация на промени, ако
са настъпили такива през предходната календарна година.
2. Списъкът на лицата, били в състава на управителните органи.
3. Информация за дейността по чл.38 от ЗЮЛНЦ и чл.14, ал.1 от
този Устав.
4. Годишен финансов отчет, заверен от независим финансов одит.
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5. Годишният доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от този
Устав.
6. Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични
вземания.
7. Промени в Устава, ако са настъпили такива.
Чл.28. Министърът на правосъдието има право да изисква от
Сдружението текуща информация за обстоятелствата, подлежащи на
вписване.
РАЗДЕЛ VI: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.29 (1) При вземане на решение за прекратяване на дейността на
Сдружението, Общото събрание на членовете след гласуване на решението
за това, избира Ликвидатор на Сдружението, който е длъжен по
възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните
парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на
движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението.
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му.
3. Ликвидаторите освен дължимото им се възнаграждение, ако
такова е гласувано при тяхното назначаване за такива.
4. Съпрузите на лицата по предходните т.1 – 3.
5. Роднините на лицата по предходните т.1 - 3 по права линия - без
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.
6. Юридическите лица, в които лицата по предходните т.1 - 5 са
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на
решения.
(3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите,
се предоставя по решение на съда на друго юридическо лице с нестопанска
цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата
или близка нестопанска цел.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната
алинея, то се предава на общината, в която е седалището на Сдружението.
Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на
възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружението.
Чл.30. За неуредените в Устава въпроси се прилагат съответните
разпоредби на ЗЮЛНЦ и действащото българско законодателство.
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Настоящите допълнения и изменения в Устава на „Евразийски клуб
България” са приети от Общото събрание на Сдружението на
06.06.2017 г.
Уставът е регистриран с Решение на СГС на 9.01.2018 г
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