Сдружение в обществена полза „Гражданска платформа за ефективно разделение
на властите”

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
“ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА
ВЛАСТИТЕ”
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА ЗА
ЕФЕКТИВНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ”, наричано по-долу за
краткост „Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел по
смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружението е доброволно обединение на физически лица и
юридически лица за осъществяване на дейност в обществена полза –
развитие на гражданското общество в Република България и
осъществяване на реформа за ефективно разделение на властите чрез
прилагане
на
принципа
на
тяхното
взаимоограничаване
и
взаимозависимост.
(3) Сдружението е юридическо лице, отделно от учредителите, и
отговаря за задълженията си със своето имущество. То не отговаря за
задълженията на учредителите.
Чл. 2. Учредители и членове на сдружението могат да бъдат
български дееспособни физически лица и юридически лица.
СРОК
Чл. 3. Сдружението се учредява за неопределено време.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 4. Сдружението ще осъществява дейността си под
наименованието „Гражданска платформа за ефективно разделение на
властите”, което се изписва на латиница „ Grazhdanska platforma za
efektivno razdelenie na vlastite”.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. Седалището на сдружението е: Република България, oбщина
Столична, район Сердика, ул. „Индустриална” №11, 1202 София.
Чл. 6. Адресът на управлението е: ул. „Индустриална” № 11.
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ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 7. Целите (1) на сдружението са:
1. Гражданска платформа за ефективно разделение на властите е
непартийно сдружение. Неговата мисия е да стане носител на идеята,
че ефективното разделение на властите в политическата система
чрез прилагането на принципа на взаимоограничаване и
взаимозависимост на властите е най-важната крачка по пътя към
възхода на България.
2. Ценностите, които обединяват и диктуват нашето поведението са
моралът, отговорността и желанието за прозрачност на
институциите. Етичният кодекс на сдружението описва моралните
ценности и основните норми, които диктуват поведението на всеки
един член на сдружението. Кръгът от хора, обединени около
крайната цел на сдружението е безпартиен и не се стреми да участва
на избори.
3. Крайната цел на сдружението e осъществяване на конституционна
реформа за постигане на ефективно разделение между
изпълнителна
и
законодателна
власт,
за
да
може
осъществяването на тези власти да се случва според принципа
на тяхната взаимозависимост и взаимоограничаване. Този
механизъм е описан във вътрешен документ на сдружението,
озаглавен юридически кодекс на целите, и не подлежи на
промяна. Членовете на гражданската платформа са обединени
около тази теза, и се стремят да влияят, по демократичен начин на
политическите партии, парламентарно представени и не, за да се
ангажират с конституционна реформа за постигане и прилагане на
целта описана по-горе.
(2) За постигане целите на сдружението и за осъществяване на
основния предмет на дейност се използват следните средства:
1. Срещи с широката общественост в населените места на Р България,
за да се представи и популяризира идеята, че ефективното
разделение на властите в чл. 7, ал. 1 и подробно описан в
юридическия кодекс на целите е основно средство за промяна на
статуквото в политическaта система. То е основен начин партиите да
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2.

3.

4.

5.

бъдат поставени в положение на отговорност пред народа, източник
на цялата държавна власт.
Използване на всички демократични механизми за обществен натиск
върху политическите партии с цел същите да бъдат въвлечени в
осъществяването на реформата според чл. 7, ал.1 подробно описана в
юридическия кодекс на целите.
Осъществяване на контакти с изявени обществени личности,
ползващи се с доверие и авторитет в българското общество, за
сътрудничество в осъществяването на целите на сдружението
описани в чл. 7, ал.1 .
Установяване на връзки с други граждански движения, с държавни и
общински институции, медии, неправителствени, благотворителни,
синдикални, работодателски организации и други професионални
гилдии за сътрудничество в осъществяването на целите на
сдружението описани в чл. 7, ал.1.
Осъществяване на контакти със сродни международни организации
със сходен предмет на дейност за сътрудничество в осъществяването
на целите на сдружението описани в чл. 7, ал.1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8. (1) Сдружението се самоопределя за осъществяване на
дейност в обществена полза, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 9. Сдружението има за предмет на дейност:
Сътрудничество с всички държавни органи и институции,
обществени, граждански, правителствени и неправителствени
организации, както и привличане на лица, осъществяващи
общественополезна дейност в областта на развитие на гражданското
общество в синхрон с целите на сдружението, описани в чл. 7,
организиране на дискусии относно влиянието на политическите партии в
обществения живот при сегашната система и ефектът от
въвеждането на реформата, упомената в чл. 7, ал. 1; разработване и
популяризиране стратегии за разширяване ролята на гражданското
общество във функционирането на държавата и промяна на
политическия модел у нас; индивидуално или съвместно участие в
проекти, свързани със законодателни промени и провеждане на реформи в
областта на законодателната и изпълнителната власт, включително
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проекти за промяна на Конституцията; провеждане на образователни
курсове и семинари относно повишаване на политическата и правна
култура
на
гражданите;
осъществяване
на
контакти
с
общественозначими личности и интелектуалния елит в България с цел
популяризиране на идеята за развитие на гражданското общество и
ефективното разделяне на властите чрез прилагане на принципа на
тяхната взаимозависимост и взаимоограничаване.
Чл. 10 (1) Сдружението може да осъществява допълнителна
стопанска дейност само в рамките, очертани от основната й нестопанска
дейност.
(2) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност,
ще се използват единствено за постигане целите на сдружението, като се
изключва разпределяне на печалба по какъвто и да било ред и начин.
Чл. 11. Сдружението може да сътрудничи с местни и чуждестранни
физически и юридически лица, организации, сдружения с нестопанска цел
и държавни институции във връзка с осъществяване на целите си,
упоменати в чл. 7.
I I. ЧЛЕНСТВО
ИЗИСКВАНИЯ. ПРИЕМАНЕ
Чл. 12. Членуването в сдружението е доброволно.
Чл. 13. Член на сдружението може да бъде всяко българско
дееспособно физическо лице и юридическо лице, което се съгласява с
предмета на дейност на сдружението и неговите цели, упоменати в чл. 7, и
приема основните принципи, залегнали в Устава.
Чл. 14. Всяко лице, което желае да бъде прието за член в
сдружението, отправя устно волеизявление, като се съгласява да даде
личните си данни, имена, ЕГН и постоянен адрес на сдружението само и
единствено за осъществпването на крайната цел, упомената в чл. 7.
Чл. 15 Членуването в сдружението поражда права и задължения само
във връзка с постигането на крайната цел по чл. 7. Всеки един от
членовете се ползва с индивидуалното си и/или обществено положение по
негово усмотрение, доколкото това не противоречи на крайната цел на
сдружението. Индивидуалните възгледи на всеки един член на
сдружението не могат да са в разрез с целите на сдружението, упоменати в
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чл. 7. Сдружението не прави оценка на индивидуалните възгледи или
политически пристрастия на своите членове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 16. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в управлението на сдружението.
2. Да бъде информиран за неговата дейност.
3. Да се ползва от имуществото му.
4. Да се ползва от резултатите на неговата дейност по реда,
определен с този устав.
Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на
имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при
смърт, съответно при прекратяване.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
1.
2.
3.
4.

Чл. 18. Членството в сдружението се прекратява:
С едностранно писмено волеизявление до сдружението.
Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на
сдружението.
С изключването.
С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл. 19. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на
Управителния съвет, когато:
1. Поведението му прави по-нататъшното членство несъвместимо.
2. Пречи за осъществяването на целите на сдружението.
3. Нарушава юридическия кодекс на целите с действия или
изявления.
4. Нарушава моралния и етичен кодекс на сдружението.
III. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 19. Органи на сдружението са:
1. Общото събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 20. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се
състои от всички негови членове. Членовете-юридически лица изрично се
представляват от своите законни представители или чрез писмено
упълномощено лице.
Чл. 21. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет ;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации, международни съюзи
и сдружения, за учредяване на нови такива в страната и чужбина,
като определя тяхната дейност;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението с
оглед постигане на крайната цел упомената в чл. 7, ал.1, т. 3;
7. приема основни насоки и програми за дейността на сдружението;
8. приема бюджета на сдружението;
9. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. отменя решения на други органи на сдружението, които
противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на сдружението;
11. взема решение за разпореждане с имуществото на сдружението;
12. избира Председателя.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи
на сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по
негова инициатива или по искане на една трета от членовете на
сдружението в населеното място, в което се намира седалището на
сдружението.
(2) Ако в двуседмичен срок Управителният съвет не отправи писмено
покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или упълномощени от тях лица.
Чл. 23. (1) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да
съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия
инициатива се свиква.
(2) Поканата се поставя на видно място в сградата, в която се намира
седалището и адреса на управление на сдружението, най-малко един месец
преди датата на заседанието на Общото събрание.
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Чл. 24. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от
половината от членовете или техни пълномощници.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и
членове да се явят.
Чл. 25. Всеки член на Общото събрание има право на глас.
Чл. 26. Член на сдружението няма право на глас при решаване на
въпроси, отнасящи се до:
a. него, негов съпруг/съпруга или роднина по права линия – без
ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
сватовство – до втора степен, включително;
b. юридически лица, в които той е управител или може да наложи
или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите;
(2) Решенията по чл. 21, ал.1, т. 1, 3, 6 и 7, 8, 9, 10 се вземат с
мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са били предварително оповестени и
вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения.
Чл. 28. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от
председателстващия и лицето, изготвило протокола.
(2) Към протокола се прикрепя списък на присъстващите на
заседанието на ОС.
(3)
Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от
заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на
колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и
отговарят за верността на съдържанието му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 29. (1) Управителният съвет е ръководен орган на сдружението.
Управителният съвет се състои най-малко от три лица, които са членове в
сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание
по предложение на Председателя.
(3) Управителният съвет се избира за срок от три години.
(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя
на сдружението или по предложения на 1/3 от членовете на Управителния
съвет.
(5) Заседанията се ръководят от Председателя на сдружението.
Чл. 30. Управителният съвет:
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1. Приема и изключва членове на сдружението.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото
на сдружението при спазване
изискванията на Устава.
4. Подготвя
и внася за утвърждаване в Общото събрание
проектобюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
сдружението.
6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
Устава не спадат в правата на друг орган.
7. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
8. Взема решение за излъчване на представители на определен брой
членове на сдружението в рамките на дадена област, община или
населено място, които да представляват членовете от съответното
населено място на Общото събрание. Броят на представителите се
определя на база членска маса.
Чл. 31. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на
заседанието му присъстват повече от половината от неговите
членове.
(2) Присъстващо е лице, което се явява на заседанието лично или с
което има двустранна телефонна, телеконферентна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща
участието му в обсъждането и вземането на решения, като този факт
се отразява в протокола.
(3) Гласуването на член на Управителния съвет по реда на ал. 2 се
удостоверява в протокол от председателстващия заседанието.
(4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда
заседание, ако протоколът за това бъде подписан от всички членове,
без забележки и възражения.
Чл. 32. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите.
Чл. 33. Управителният съвет може, при необходимост и по
предложение на Председателя, да избере от своя състав изпълнително
бюро, което осъществява цялостната оперативна дейност на сдружението и
организира решаването на текущите задачи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 34. (1) Председателят на сдружението представлява сдружението
пред трети лица.

8 | 10

Сдружение в обществена полза „Гражданска платформа за ефективно разделение
на властите”

Чл. 35. (1) Председателят ръководи и свиква заседанията на
Управителния съвет.
(2) При писмено искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет
Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет.
(3) Ако в едноседмичен срок след постъпване на писменото искане
Председателят не свика заседание на УС, то може да се свика от всеки
един от заинтересованите членове.
(4) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от
определен с обикновено мнозинство член на УС.
Чл. 36. Председателят планира и организира цялостната дейност на
сдружението, в координация с Управителния съвет.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 37. Сдружението се представлява от Председателя на сдружението,
който се избира с решение на Общото събрание, прието с обикновено
мнозинство.
IV ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ
ИМУЩЕСТВО
Чл. 38. Имуществото на сдружението се състои от пари, право на
собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи,
права на интелектуална собственост и други имуществени права,
регламентирани от действащото законодателство.
Чл. 39. Имуществото се формира от:
1. Приходи от реклама, телевизионни и други права за
разпространение;
2. Дарения, завещания и спонсорство;
3. Предоставени средства от държавата, общините, национални и
международни организации;
4. Приходи от допълнителна стопанска дейност по чл. 10 от Устава
5. Приходи от управление на собствено имущество.
Чл. 40. (1) Сдружението може безвъзмездно да изразходва имуществото
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.
БЮДЖЕТ
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Чл. 41. (1) Финансовата дейност на сдружението се извършва в
съответствие с годишния бюджет.
(2) По решение на Общото събрание могат да се създават целеви
фондове.
(3) Изпълнението на бюджета се реализира от Управителния съвет.
Чл. 42.
(1) Сдружението изготвя ежегоден доклад за дейността си, който
съдържа данни относно:
1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката
им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати.
2. Размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от
другите дейности за набиране на средства.
3. Финансовият резултат.
(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на
юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейснот се представят на хартиен или
електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и
интернет страницата на публичния регистър.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 43. Сдружението се прекратява:
1. С решение на Общото събрание;
2. С решение на Софийски градски съд по седалището му в
предвидените в чл. 13 от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 44. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация
от Управителния съвет или определено от него лице.
(2) Ликвидацията и разпределението на имуществото на сдружението,
останало след удовлетворяване на кредиторите, се извършва в
съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава. Имущество, останало
след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на
друго юридическо лице със същата или близка нестопанска цел, но не
може да се разпределя между членовете на сдружението.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 45. За неуредените от този Устав въпроси се прилага
действащото в Република България законодателство.
Чл. 46. Този Устав е приет на Общото събрание на сдружението на
04.04 2014 г. и влиза в сила от датата на подписването му от членовете.

10 | 10

Сдружение в обществена полза „Гражданска платформа за ефективно разделение
на властите”

11 | 10

