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Сдружение с нестопанска цел 
“КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ”- СМОЛЯН” 

със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, Смолянска област, 
ул. “Дичо Петров” № 5

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  /1/ Сдружение  с  нестопанска  цел  “КЛУБ  ПРИЯТЕЛИ  НА  РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ”- СМОЛЯН”, наричано по-долу за краткост
“СДРУЖЕНИЕТО”,  е  юридическо лице,  регистрирано  съгласно  разпоредбите  на  Закона  за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето
имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на
предвидените в този Устав имуществени вноски.

/3/ СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в частна полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

ІІ. Н А И М Е Н О В А Н И Е

Чл.2. /1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение с
нестопанска  цел  “КЛУБ  ПРИЯТЕЛИ  НА  РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ
„СТОЮ ШИШКОВ”- СМОЛЯН”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

/2/ Всяко  писмено  изявление  от  името  на  сдружението  трябва  да  съдържа  неговото
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

/3/ Сдружението  има  свой  кръгъл  печат  с  надпис  “КЛУБ  ПРИЯТЕЛИ  НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ”- СМОЛЯН”

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на  СДРУЖЕНИЕТО е  гр.  Смолян,  Община Смолян,  а  адресът  на
неговото управление е на ул. “Дичо Петров” № 5. 

ІV. Ц  Е  Л  И

Чл.4.  Сдружението  се  създава  за  подпомагане  дейността  на  Регионален  исторически
музей „Стою Шишков”– Смолян,  както и опазване,  и съхраняване на културното наследство
(исторически, археологически, етнографски или архитектурно-художествени ценности, както и
нематериално  наследство)  чрез  обединяване  усилията  на  обществеността,  държавните  и
общински органи, институции и организации.  

Основните цели на сдружението са:
-  Подкрепа  и  помощ на всички инициативи на  Регионален  исторически  музей „Стою

Шишков”– Смолян, директно или индиректно (вкл.и финансова подкрепа), както и на всякакви
инициативи, отнасящи се до делата на музея;

- Да поощрява и улеснява откупки и дарения на реликви и произведения на изкуството с
цел обогатяване на съществуващите колекции, както и оказване на съдействие по отношение
консервацията и реставрацията на музейните ценности;

  - Подпомагане на Музея за увеличаване на движимото и недвижимото имущество, както
и неговото ефективно стопанисване и целесъобразно използване;
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      - Подпомагане на Музея в издателската дейност;
      - Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на задачите на

сдружението.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са:
а/ Дарения;
б/ Спонсорство;
в/ Завещание;
г/ Членски внос и други приходи в съответствие с законите на Република България.

VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на сдружението е: 
        Поощряване посещаемостта в музея, както и осъществяване на съвместна дейност със
сродни институции, организиране на срещи с дейци на културата и изкуството, осъществяване
на  подкрепа  при  провеждане  на  конференции,  семинари,  проекти  в  областта  на  историята,
археологията, етнографията, изкуството, подпомагане извършването на дарения или откупки на
експонати  в  полза  на  музея,  както  и  сътрудничество  по  отношение  на  други  инициативи,
касаещи изложби, експозиции, прегледи и т.н.

VІІ. С  Р  О  К

Чл.7. Сдружението не е ограничено със срок.
 

VІІІ. Ч Л Е Н С Т В О

Чл.8./1/ Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически
лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.
        /2/  Членовете се разделят на следните категории:

а/ редови;
б/ почетни.

        /3/ Редовите членове могат да бъдат:
         а/ граждани с принос за развитието на музея;

б/физически лица и юридически лица, съдействащи за осъществяване на контакт с други
организации или такива, които се явяват спонсори на музея.

/4/  Редовите членове са  физически лица или юридически лица,  чиито членски внос  е
фиксиран от Общото събрание, както и членските вноски, намалени за ученици и пенсионери.

/5/ Почетните членове са физически лица или юридически лица, играещи особено важна
роля за музея:

а/  с  принос  и  дарения,  подпомагащи  финансово  неговата  дейност  –  за  реставрация,
консервация, обогатяване на колекциите на музея;
       б/ обвързани морално и духовно с музея.

А/ ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.9./1/ Членството в сдружението е доброволно.
/2/  За  придобиване  на  редово  членство  кандидатът  подава  писмена  молба  до

управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав
и  ще  плаща  определената  вноска.  Кандидатите  –  юридически  лица  представят  с  молбата
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преписи  от  документите  си  за  регистрация  и  от  решението  на  управителните  си  органи  за
членство в сдружението.

/3/  Управителният  съвет  внася  молбата  за  гласуване  задължително  на  следващото
заседание на общото събрание.  Членството се  придобива от датата  на решението на общото
събрание. 

/4/ Плащането на членския внос и получаването на карта, са акт на присъединяване към
Сдружението и съгласие с този Устав.

/5/  Почетен член се избира от Управителния съвет и за неопределено време.
/6/ Удостояването с почетния знак на Сдружение “КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ”– СМОЛЯН” и свидетелство се извършва само
публично. Те са акт на присъединяване към Сдружението и съгласие с този Устав.

Б/ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.10. Членовете на сдружението имат следните права:
- да участват в управлението на сдружението;
- да бъдат информирани за неговата дейност;
- да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване

на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези
органи;

- да се ползват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този
Устав.

Чл.11. Членовете на сдружението са длъжни:
-  да  спазват  разпоредбите  на  този  Устав  и  да  изпълняват  решенията  на  ръководните

органи на сдружението;
-  да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
-  да  издигат  авторитета  на  сдружението,  да  спомагат  за  увеличаване  на  неговото

имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го
злепоставят;

- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.
Чл.12.  Членските  права  и  задължения,  с  изключение  на  имуществените,  са

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.13.  За  задълженията  на  сдружението неговите  членове носят  отговорност  само до

размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да
предявяват права към личното им имущество над този размер.

В/ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14.Членството в сдружението се прекратява:
-  с  едностранно  писмено  волеизявление,  отправено  до  управителния  съвет  на

сдружението;
- със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата

личност на член на сдружението;
-  с изключването;
-  с прекратяване на сдружението;
-  при  отпадане  поради  не  внасяне  на  установените  годишни  имуществени  вноски  от

редовите членове и системно неучастие в дейността на сдружението;
- по решение на Общото събрание, в случай че членът е показал недоброжелателност

(директна или индиректна) към музейната институция и е навредил с действията си.
Чл.15. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по

предложение на управителния съвет, когато:
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-  нарушава предвидените в чл.11 задължения;
-  извърши  други  действия,  които  правят  по-нататъшното  му  членство  в  сдружението

несъвместимо.
Чл.16/1/ Отпадането  се  счита  настъпило  с  вземането  на  решение  за  това  от  общото

събрание, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок;
2.  е  преустановил участието си в дейността  на сдружението,  като не е  присъствал на

повече от 3 /три/ последователни заседания на общото събрание и др. 
/2/  Горните  обстоятелства  се  констатират  от  управителния  съвет  по  документите  на

сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на
сдружението.

Чл.17. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените
имуществени вноски.  Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи
просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ІХ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18./1/ Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е
управителният съвет.

/2/ Органите се избират с гласуване, като всеки член (независимо дали е физическо лице
или представлява ЮЛ) има право само на един глас.

/3/ Дейността на органите на управление на сдружението е безвъзмездна и няма право на
заплащане.

Х. О Б Щ О   С Ъ Б Р А Н И Е

Чл.19./1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
  /2/ Общото събрание бива специално – когато се свиква с цел промяна на Устава или в

случаите на организационна промяна на ръководните органи и обикновено (редовно) – свиква се
от  Управителния съвет, когато той счита, че се налага.

   /3/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
  /4/ Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно

физическо  лице  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.

А/ КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.20. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
3. Приема и изключва членове;
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
5. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
6. Приема бюджета на сдружението;
7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
8. Приема отчета на дейността на управителния съвет;
9. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона,

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
10.  Взема решения  по всички други въпроси,  поставени  в  неговата  компетентност  от

закона или настоящия Устав; 
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Б/ С В И К В А Н Е
Чл.21. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението

по негова  инициатива с  писмена покана,  поне 5 (пет)  дни по-рано от датата  на  събранието.
Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на
сдружението. Общото събрание се свиква най-малко един път годишно.

Чл.22. Една  трета  от членовете  на  сдружението имат право да  поискат управителния
съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от
датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане
на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.  

В/ ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ
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 се поставя на мястото за обявления в сградата,  в която се намира управлението на
сдружението, най-малко 10 дни преди насрочения ден. 

Чл.24. Към датата на обнародване 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.

Г/ К В О Р У М
Чл.25./1/ Общото събрание е законно, ако присъстват поне 25% (двадесет и пет процента)

от членовете на обикновено (редовно общо събрание) и поне половината от всички членове при
специално общо събрание. 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.
       /2/ 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.

/3/ Общото събрание се ръководи от председателя, а в негово отсъствие – от някой от
членовете на управителния съвет.

Д/ Г Л А С У В А Н Е
Чл.26. При гласуване всеки редовен член на сдружението има право на един глас.

Е/ Р Е Ш Е Н И Я
Чл.27.  Решенията  на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50 % + 1

гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.20, т.1 и 4 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3
от присъстващите.

Чл.28. /1/ Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения
в поканата дневен ред на заседанието.

/2/ При решаване на въпроси от особена важност, касаещи музейната институция и за
постигане на целите на сдружението, могат да се ползват един или повече съветници-нечленове,
имащи съответната квалификация в сектора, както и експерти-нечленове.

/3/ Трудът на тези специалисти е безвъзмезден и не подлежи на заплащане.

Ж/ П Р О Т О К О Л
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.
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/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 на него решения в протокола.

ХІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.30./1/  Управителният  съвет  се  състои  от  3-7  /три  -  седем/  лица  –  членове  на
сдружението.  Членовете  на  сдружението,  които  са  юридически  лица,  могат  да  посочат  за
членове на управителния съвет лица, не членуващи в сдружението.

/2/ По право в управителния съвет влиза един от уредниците на музея.

А/ М А Н Д А Т
Чл.31. Управителният съвет се избира за срок от 3 (три) години, като неговите  членове

могат да бъдат преизбирани неограничено.

Б/ П Р А В О М О Щ И Я
Чл.32. Управителният съвет:
1.  Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете

си;
2.  Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3.  Разпорежда  се  с  имуществото  на  сдружението  при  спазване  изискванията  на  този

Устав;
4.  Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5.  Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6.  Определя  реда  и  организира  извършването  на  дейността  на  сдружението  и  носи

отговорност за това;
7.  Определя адреса на сдружението;
8.  Приема правила за работата си;
9.  Санкционира  с  изключване  всеки  член,  който  без  основателен  мотив  е  отсъствал

последователно  от  четири  събирания  на  УС.  В  случай  на  изключване  на  един  или  повече
членове, УС остава само, ако има минимума членове. В противен случай в най-кратък срок се
организират нови избори чрез гласуване.

10.  Разглежда  и  обсъжда  предварително  въпросите  и  проблемите,  които  подлежат  на
разглеждане от Общото събрание.

11. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на
общото  събрание  на  сдружението  и  има  власт  върху  извършването  на  всички  дейности  и
инициативи на сдружението.

В/ З А С Е Д А Н И Я
Чл.33. Заседанията   на  управителния  съвет  се  свикват  от  председателя  по  негова

инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на 1/3 от
неговите  членове.  Ако председателят  не  свика  заседание  в  седемдневен  срок  от  писменото
поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл.34./1/ Заседанието е редовно, ако на него присъстват поне четирима от членовете на
управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

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

/3/ Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите
на чл.31.

Чл.35. Заседанията се ръководят от председателя на УС, а в негово отсъствие – от избран
от УС негов член.

Г/ Р Е Ш Е Н И Я
Чл.36/1/ Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези

по чл.31, т. 3 и 6 и чл.14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.
/2/ При равни гласове решаващ е гласът на председателя.

Д/ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.37. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си,

увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ХІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.38./1/ Управителният съвет избира от своя състав председател. Председателят на УС
се избира за срок от три години.

/2/  Управителният  съвет  може  да  избере  до  двама  заместник-председатели,  които  да
заместват председателя в негово отсъствие.

Чл.39./1/ Председателят свиква всички заседания на Общото събрание. Той представлява
сдружението на база решенията на УС.
     /2/Председателят  има  власт  върху  ръководството  и  контрола  на  всички  дейности  и
инициативи на сдружението, смятани за полезни от Общото събрание.

Чл.40. Председателят  има  право  да  предлага  за  санкциониране  всеки  член,  при
необходимост за това.

ХIIІ. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.41. Източниците на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете,
стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица,
спонсорство или друга форма.

А/ ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.42.  Имуществените вноски на членовете  се  определят по вид и размер от общото

събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
Чл.43. Всички членове на сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 10

(десет) лева, намалени съответно за ученици и пенсионери на 5 (пет) лева, като заплащането
става до  края на първото тримесечие на текущата година.

Б/ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.44. /1/ Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност за набавяне

на  средства:  търговска  дейност,  свързана  с  изготвянето  на  рекламни  материали  –  дипляни,
картички, календари и др. под., организиране на курсове, на временни експозиции и др. 

 /2/ Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на
основната  дейност,  предвиден  в  настоящия  Устав,  и  ще  ползва  приходите  от  нея  само  за
постигане целите на сдружението.
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/3/ Извършването  на  дейността  по  алинея  първа  се  подчинява  на  условията  и  реда,
определени със законите, които я регулират.

/4/ Сдружението не формира и не разпределя печалба.
                    
В/ РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Чл.45./1/ Сдружението  може  безвъзмездно  да  разходва  имущество  и  да  осъществява

дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
/2/ Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите

и  финансовите  си  възможности  съгласно  обявения  ред  и  правилата  за  осъществяване  на
дейността. 

/3/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, 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.

ХIV. П Р Е К Р А Т Я В А Н Е

Чл.46. Сдружението се прекратява:
1. По предложение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание с мнозинство; 
2. По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ. 

ХV. Л И К В И Д А Ц И Я

Чл.47./1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.

 /2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14,
ал.3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

         ХVІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този  Устав  е  приет  на  Учредително  събрание  за  създаване  на  СДРУЖЕНИЕ  С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
„СТОЮ  ШИШКОВ”-  СМОЛЯН”,  проведено  на  25.09.2008  г. в  гр.  Смолян,  а  нанесените
променени на 15.12.2014г.

§2. Списъкът на учредителите,  подписали Устава да се счита  неразделна част от този
Устав.

§3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от
повелителните му правила.

                   ЧЛЕНОВЕ:

1.....................................................................                              .....................................
2.....................................................................                              .....................................
3.....................................................................                              .....................................
4.....................................................................                              .....................................
5.....................................................................                              .....................................
6.....................................................................                              .....................................
7.....................................................................                              .....................................
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