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 У С Т А В 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
 

" УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ "  
 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Наименование  

Чл.1.  Наименованието на сдружението е  сдружение  "УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ",  

наричано по-долу „сдружението”.  

 

Седалище и адрес на управление 

Чл.2. (1) Седалището на сдружението е гр. София, община Столична, район Триадица; 

          (2) Адресът на управление на сдружението е: гр. София 1612,  кв. „Иван Вазов“,  

ул. „Ярослав Вешин“ №68, бл.10, вх А, ет.6, ап.16. 

 

Срок  

Чл.3.  Сдружение  "УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ",  е учредено за неопределено време.  

 

 

II. СТАТУТ,  ЦЕЛИ  И  ПРИНЦИПИ 

 

Статут  

Чл.4.  Сдружение  "УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ" е българско юридическо лице с нестопанска 

цел в обществена полза, изразяваща се в развитието и утвърждаването на духовните ценности 

и културата, обединяващo лица, които признават устава на сдружението.  

 

Цели, Средства и Предмет  

Чл.5. (1)  Сдружение  "УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ" има за основна цел утвърждаване на 

християнски ценности  чрез театър, кино, мюзикъл, медия, литература, музика и всякаква 

форма на изкуство в България и чужбина. 

(2) Сдружение  "УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ" осъществява целите си със следните 

средства (способи и начини):  

1. Организиране на школи, курсове и семинари; 

2. Организиране и представяне на театрални постановки, кино и тв продукции, 

мюзикъли, и концерти; 

3.  Сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси; 

4. Участие в съвместни проекти с други организации от страната и чужбина, и 

представянето на чужд опит пред българската общественост; 

5. Организационно и финансово подпомагане на юридически и физически лица, 

държавни органи и органи на местната власт, които със своята дейност кореспондират с 

целите на сдружението;  

6.  Организиране и провеждане на благотворителни дейности и мероприятия; 

7.  Издаване на периодични издания с образователна и културна насоченост. 

          (3) Предмет на дейност: 

Сдружение  „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ”  осъществява обществено-полезна дейност 

изразяваща се в развитието и утвърждаването на духовните ценности и култура. 
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Стопанска дейност 

Чл.6. (1) Сдружение  „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ”  извършва стопанска дейност, само и 

единствено свързана с основния му предмет, приходите от която ще се използват за постигане 

на поставените цели. Тази дейност може да бъде следната: 

1. Организиране на представления, кино и тв продукции, постановки, школи, издателска и 

разпространителска дейност, връзки с обществеността;  

2. Информационни и образователни услуги; 

3. Изработване и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите на 

сдружението. 

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от 

Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на 

Управителния съвет на сдружението. 

 

Принципи  

Чл.7.  Сдружение  „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ”  се изгражда на следните принципи:  

          1.  Равенство, взаимно уважение между членовете, асоциираните членове, неговите 

деятели и любители без оглед на раса, религия и партийна принадлежност; 

          2. Право на глас на всеки пълноправен член, право на участие в управлението на 

сдружението, както и право да бъде информиран за дейността му;  

          3. Прозрачност и отчетност относно дейността и финансите на сдружението;  

          4. Участие в културни мероприятия организирани и от други организации.  

Политика на сдружението 
Чл.8.  Сдружение  „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ”:  

         1. Подпомага и организира практикуването на театралното, тв и кино изкуство;  

         2. Създава школи и организира спектакли;  

         3. Организира и администрира културни мероприятия и прояви;  

         4. Изгражда и стопанисва специализирани зали с цел развитие на културното равнище;  

         5. Подготвя хора от различни възрасти за достигане високи умения;  

         6. Сдружение  „УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ” може да се сдружава и с други 

неправителствени организации и сдружения със сходна дейност. 

 

III. ЧЛЕНСТВО 

 

Членски права и задължения 

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно.  Членовете се делят на пълноправни, 

наречени по-долу „членове“ и асоциирани. 

(2) Член може да бъде само пълнолетно физическо лице, което притежава Сертификат 

за талант, издаден от УС, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е 

готово да поеме ангажимента да изпълнява неговия устав и да плаща редовно членския си внос 

в размера определен от Общото събрание за пълноправни членове.  

(3) Само членовете могат да бъдат избирани в Управителния съвет и да гласуват 

в Oбщото събрание на сдружението. 

(4) Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо 

лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е готово да 

поеме ангажимента да изпълнява неговия устав и да плаща редовно членския си внос в размера 

определен от Общото събрание на сдружението (ако такъв бъде предвиден).  

(5) Асоциираният член има всички права на член, включително право да присъства на 

заседанията на Общото събрание и да участва в обсъжданията, но няма правото да бъде 

избиран в управителния съвет и да гласува в общото събрание.  
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(6) Сертификат за талант изискван в ал. 2 се издадава от УС, след като членовете му се 

убедят, че съответният кандидат неуспоримо притежава такъв. 

(7)  Учредителите на сдружението са негови членове по право.      

      

Чл.10.  Всеки член на сдружението има право:  

1.  Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание; 

            3.  Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление; 

            4.  Да бъде информиран за дейността на сдружението. 

            5.  Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му. 

             

Чл. 11.  Всеки пълноправен или асоцииран член на сдружението е длъжен: 

            1.  Да внася ежемесечно членския си внос в размера определен от Общото събрание; 

            2.  Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели; 

            3.  Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия 

обществен авторитет. 

             

Чл. 12.  Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в 

случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да 

бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно, с нотариална заверка на 

подписа. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО 

 

Чл.13.  Върховен орган на сдружението е ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете му,  то се ръководи 

от УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, и Председател. 

  

ОБЩО  СЪБРАНИЕ 

Чл.14.  (1) Върховен орган на сдружението е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (ОС) на неговите членове.  

            (2) ОС има следните правомощия: 

1.  Взема решения за изменение и допълване на устава, като решенията по този 

пункт се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

2.  Приема други вътрешни актове. 

3.  Избира членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, като избира отделно Председател. 

4.  Приема и изключва членове; 

5.  Взема решение за откриване и закриване на клонове. 

6. Взема решение за участие в други организации, като решенията по този пункт се 

взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите; 

7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, като решенията 

по този пункт се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите; 

8. Взема решения за цялостната насока на развитие и програма за дейността на 

сдружението; 

9.  Одобрява  бюджета  на сдружението.   

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

11. Приема отчета за дейността на органите на сдружението. 

12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

 13. Взема всякакви други решения, предвидени в устава; 

14. Взема решения за изразходване на имуществото по чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ., като 

решенията по тази точка се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

присътващите. 
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           (3) Правата по ал.(1) т. 1,3,6,7,8,9,10,11,12 и 13 не могат да бъдат възлагани на други 

органи на сдружението. 

           (4) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението. 

            (5) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност 

и съответствие с устава. 

            (6)  Заинтересуваните членове на сдружението или негов орган могат да оспорват пред 

ОС, решения на органите на сдружението, които противоречат на закона, устава или 

предходно решение на ОС. Това искане се прави в едномесечен срок от узнаването им, но не 

по-късно от една година от датата на взимане на решението. 

            (7) Споровете по ал. (5) могат да бъдат отнасяни до съда по регистрация на сдружението 

от всеки негов член, негов орган или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-

късно от една година от вземане на решението. 

 

Свикване на общото събрание 

Чл.15.  (1)  ОС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно. 

              (2) ОС се свиква извънредно, по инициатива на управителния съвет или по искане на 

1/3 от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на 

сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено 

покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено 

искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

 (3) Събранията се свикват с покана по пощата, e-mail, SMS, SKYPE, телефон или друго 

далеко-съобщително средство, при гарантиране на условието за установяване, че поканата е 

получена от адресата, най-малко един месец преди насрочения ден, и се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението. 

 (4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на 

общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

 

Кворум 

Чл.16.  (1) ОС се счита за редовно ако присъстват най-малко половината  плюс  един член.  

              (2) Ако не се явят необходимия брой лица за образуване на кворум, събранието се 

отлага за след един час и се провежда при същия дневен ред с присъстващите лица. 

 

Гласуване 

Чл.17. (1)   Всеки член на общото събрание има право на един  глас. 

             (2) Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите, като 

решенията по т.1, 6 и 7 от чл. 7 на настоящия устав се взимат с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите. 

             (3)   Никой член няма право да гласува по въпроси отнасящи се до него, негов съпруг, 

роднини по права  линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен 

включително и по сватовство - до втора степен включително, както и отнасящи се до 

юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането 

на решения. 

            (4)   Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на 

писмено пълномощно. 

              Преупълномощаване не се допуска. 

 

Вземане на решения 

Чл.18.  (1)   Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство. 

              (2) Решенията по т. 1, 6 и 7 от чл. 7 на настоящия устав се взимат с квалифицирано 

мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

             (3) По въпроси, невключени в обявения дневин ред, не могат да се вземат решения. 
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.19.  (1) УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ – УС се състои от 3 или 5 души, които се  избират 

от ОС за срок от седем години, като изпълнява дейността си до избирането на нов. 

             (2) ОС избира един от членовете на УС за негов председател. 

    

Правомощия на управителния съвет 

Чл.20.  (1)  УС има следните правомощия : 

1. Определя обема на представителната власт на всеки негов член.  

2.  Осигурява изпълнението на решенията на ОС. 

3.  Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на 

изискванията на устава.  

4.  Подготвя и внася в ОС проект за  бюджет. 

5.  Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението.    

6.  Определя реда и организира извършване на дейността на сдружението  

носи отговорност за това 

7.  Взема решения за образуване на фондове за дадени проекти. 

8. Подготвя щатно разписание и щатна таблица за наетите по трудов договор лица. 

  9. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и   

чужбина. 

10. Взима решение по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност 

на ОС. 

 

Заседания на Управителния съвет 

Чл.21.  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ провежда своите редовни събрания веднъж на 6 месеца.  

 

Чл.22. (1) Събранията на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се свикват от  председателя  чрез 

отправена писмена покана, в която е отразен дневният ред,  денят, часа и мястото на 

събранието или като ги уведомява за следващата дата на провеждането му. 

              (2) Извънредно събрание може да се свика от всеки член на УС. 

 

Кворум, решения 

Чл.23.  (1) Управителният съвет взима решения при кворум най-малко 2/3 от състава му. 

  (2) За присъствуващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга 

връзка удостоверяваща по несъмнен начин самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола 

от председателстващия събранието. 

  (3) Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по 

чл.14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и тези по чл.20 ал.1, т. 3 и 6 от настоящият устав се взимат с пълно 

мнозинство. 

   (4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, 

ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 

членове на УС. 

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл.24. (1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на сдружението е член на Управителния съвет. 

 (2) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ има следните правомощия: 

1. Представлява сдружението, в случаите на определената му от УС представителна 

власт на основание чл. 31 т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 от настоящия Устав. 

2.   Организира изпълнение на решенията на УС; 

3. По решение на ОС председателят и членовете на УС могат да получават  

възнаграждение. 
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V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 
 

Чл.25. (1)  Имуществото на сдружението  се състои от: 

1. Дарения и завещания на парични средства, членски внос, ценни книжа, 

дялово участие, движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост 

и други; 

2. Приходи от стопанисване на притежаваните от сдружението имущества;  

3. Извършване на стопанската дейност съгласно чл.6 от настоящия устав; 

4. Други позволени от закона източници. 

(2) Сдружението изразходва имуществото си съобразно изискванията на чл. 41 от 

ЗЮЛНЦ. 

 

Чл.26.   Сдружението може да разкрива свои банкови сметки в страната. 

 За целта председателят или упълномощено от него лице  представят свой спесимен в 

Банката. 

 

 

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл.27. Сдружението се представлява от  Управителя или от изрично упълномощено от него 

лице. 

 

Чл.28. Управителният съвет определя обема на представителна власт на всеки от членовете си.  

 

 

VII. СИМВОЛИ 

Чл.29. СДРУЖЕНИЕТО притежава печат, знак /графичен и лого/ и образец от членска карта. 

 

 

VIII. КЛОНОВЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Клонове 

Чл.30. Сдружението може да разкрива свои клонове в страната. 

 

Прекратяване 

Чл.31. Сдружението може  да прекрати своето съществуване при следните предпоставки : 

- по решение на съда в предвидените от закона случаи, 

            - по решение на Общото събрание на учредителите, взето с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите членове. 

 

Ликвидация 

Чл.32.  При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва предвидената 

в Закона за юридическите лица с нестопанска цел  ликвидация. 

 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 33. (1) Поне веднъж годишно дейността на сдружението се проверява от счетоводител. 

 (2) Сдружението задължително води книги за протоколи от заседанията на ОС, УС. 
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 (3) Сдружението изготвя доклад за дейността си с реквизитите предвидени в чл. 40, ал. 

(2)  и (3) от ЗЮЛНЦ. 

 

Чл.34.  За неуредените в настоящият учредителен акт правоотношения ще се прилагат нормите 

на ЗЮЛНЦ. 

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредително 

Общо събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна 

дейност “УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ”, състояло се на  22.08.2012 г.в гр. София, в уверение на 

което същите са положили своя подпис: 

 

УЧРЕДИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО: 

 

 
 

 Даниел Ангелов Ангелов:  ………………………...…....... 

 

 

 Мариана Ангелова Ангелова: ..……………………..…...... 

 

 

 Ангел Кръстев Макавеев:  ………………….……............... 

 

 

 Светла Георгиева Макавеева: ............................................... 

 

    

 Йорданка Николова Георгиева:  ………….………............. 

 

 

Любослав Костадинов Любенов: .......................................... 

 

 

 Цветомира Владимирова Любенова: ....................................  
 

 
 


