
УСТАВ 

на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

“АЛИАНС ЗА ОКОЛНА СРЕДА”  

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 20. 02. 2004 г., 

изменен и допълнен от Общото събрание на Сдружението на 16.04.2007 г. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статут 

Чл. 1. (1) “Алиансът за околна среда” е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в 
обществена полза. 

Наименование 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “АЛИАНС ЗА ОКОЛНА СРЕДА”. 

           (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където 
е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде 
посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. 

Седалище и адрес на управление 

Чл. 3.  Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр.София, район Младост, бул 
Свето Преображение № 4. 

Срок 

Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

Определяне на дейността 

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на сдружението е свързан с опазване, защита, мониторинг и 
устойчиво развитие на околната среда и на човешките ресурси. 

           (2) Сдружението извършва приоритетно дейности, свързани с въвеждане на интегрирани 
системи за управление на околната среда, риска и други мултидисциплинарни проучвания и 
научно-приложни изследвания в българската икономика, общество и местни власти. 

Основни цели на сдружението 

Чл. 6.  Основни цели на сдружението са: 

1. подобряване на качеството на околната среда в Република България и съдействие 
опазването на околната среда в регионален и международен мащаб; 

2. подпомагане на провеждането на ефективна държавна екологична политика; 

 3. разпространение на екологично познание и приложение на опита и политиката 
Европейския съюз, както и друг чужд ефективен опит в опазване на околната среда; 

 4. повишаване на общественото екологично съзнание; 

 5. подпомагане на фирми, сдружения, местни власти и други ползуватели по системи за 
управление на околната среда и одитиране; 

6. Защита интересите на организациите с отговорна политика по опазването на околната 
среда в отношенията им с публичните институции в областта на околната среда.. 

 7. Подкрепа за осигуряване на възможни облекчения, децентрализиране и дерегулиране за 
субектите, въвели успешно системи за управление на околната среда. 

 8. Провеждане на мултидисциплинарни изследвания и научно-приложни разработки в 



 2
елементите на устойчивото развитие и практическото им въвеждане при интегрираното 
управление на общество, икономика и околна среда. 

Средства за постигане на целите на сдружението 

Чл. 7.  (1) За изпълнение на целите си сдружението използува следните средства: обединяване и 
подпомагане на усилията на компетентните държавни органи, членовете на сдружението и всички 
заинтересувани лица при провеждането на ефективна политика за опазване на околната среда; 
подпомагане на сертифициращи организации и оказване на съдействие при сертифициране на 
стопански субекти при въвеждане на системи за управление на околна среда; подпомагане 
въвеждането на съвременния опит на други държави в провеждане на ефективна политика за 
опазване на околната среда, включително оказване на съдействие за въвеждането на най-
съвременни методи и процедури за оценка на въздействието върху околната среда; подпомагане 
на въвеждането и поддържането на високи стандарти за осъществяване на дейност при минимален 
риск и въздействие за околната среда и популяризиране въвеждането на системи за управление на 
околната среда; събиране и разпространение на информация за състоянието на околната среда и 
разпространението й сред всички заинтересувани; организиране и провеждането на образователни 
и пропагандни мероприятия, с цел разпространение на екологично познание и повишаване на 
екологичното съзнание; обучение и тренинг за повишаване квалификацията на експерти, 
изготвяне на анализи и проучвания, методики и указания за опазване на околната среда; 
издававето и разпространението на материали за опазването на околната среда и 
популяризирането на системите за управление на околна среда; организиране и участие във 
всякакви дейности и мероприятия в страната и в чужбина, спомагащи за провеждане на ефективна 
екологична политика,  международно сътрудничество, партньорство и трансфер на опит. 

               (2) За отделни направления от дейността могат да се създават целеви работни групи и 
регионални клонове. 

II. ЧЛЕНСТВО 

Принцип на членството и членове на сдружението 

Чл. 8. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат държавата, държавни 
органи, общини, органи на местната власт, юридически и физически лица. 

Членски права 

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право: 

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

2. да бъде избиран в неговите органи на управление; 

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управлението му; 

4. да бъде информиран за дейността на сдружението; 

5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му при 
равни условия за всички членове. 

Членски задължения 

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен: 

1. да внася редовно членския си внос; 

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

3. да работи за издигане на авторитета на Сдружението. 

Непрехвърлимост на членските права и задължения 

Чл. 11. 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 изрично пълномощно. 
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Придобиване на членство 

Чл. 12. Членове на сдружението са всички негови учредители. Нови членове на сдружението се 
приемат от Управителния Съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, с 
препоръки от двама члена-учредители. УС разглежда молбата. Приемането на членовете става с 
явно гласуване и обикновено мнозинство. 

Прекратяване на членство 

Чл. 13. (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до сдружението; 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението; 

5. при отпадане, когато членът не е заплащал членския си внос в продължение на 12 
месеца и през същия период не е участвал в нито едно общо събрание – лично или чрез 
пълномощник. 

 (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при 
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 

 

III.  ИМУЩЕСТВО 

Имущество 

Чл. 14.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права, 
дължими имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от 
действуващите нормативни актове. 

Източници на средства на сдружението 

Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата 
на членски внос. Размерът на членският внос се определя от Общото събрание и се заплаща 
веднъж годишно. При забава върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на 
основния лихвен процент, определен от БНБ. 

 (2) Във връзка с изпълнение на конкретни решения на Общото събрание членовете на 
сдружението могат да правят и целеви вноски за постигане на определена цел или изпълнение на 
конкретно решение. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на 
събиране на средства за изпълнението му. Решението се взема с обикновено мнозинство. 

Стопанска дейност 

Чл.16. Сдружението може да извършва следната  стопанска дейност: 

- консултантска дейност по въвеждане на системи за управление на околна среда и 
одитиране; 

- издателска и рекламна дейност; 

- организиране на курсове по въвеждане на системи за управление на околната среда и 
одитиране, както и обучение и трансфер на информация и познания, както и друга 
стопанска дейнсот, разрешена от закона и свързана с целите на сдружението. 

Управление и разпореждане с имуществото 

Чл. 17.  (1) Имуществото на сдружението се управлява от Управителния съвет.  

              (2) Общото събрание взема решение за безвъзмездно разпореждане с имуществото на 
сдружението в полза на лица и дейности с оглед постигане на целите, посочени в чл. 6 от този 
устав.  
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 (3) Решението по ал. 2 следва да бъде мотивирано и се приема с квалифицирано 
мнозинство 3/4 от всички членове на сдружението, когато то е в полза на: 

1. лица от състава на управителния съвет и техните съпрузи, роднини по права линия без 
ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора 
степен включително; 

2. лица, които са били в състава на управителния съвет до 2 години преди датата на 
приемане на решението по ал. 2; 

3. юридически лица, които са финансирали сдружението до 3 години преди датата на 
приемане на решението по ал. 2; 

4. юридически лица, в които лицата по т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или 
възпрепятстват приемането на решения.  

      (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически 
лица, в които същите са управители или могат да наложат или възпрепятстват приемането на 
решения, освен ако сделките са в очевидна полза за сдружението или са сключени при общи 
условия, които са публично оповестени. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ 

Органи на сдружението 

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. 

Състав на Общото събрание 

Чл. 19.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на 
сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. 

Представителство 

Чл. 20.(1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им 
представители или изрично упълномощено лице. 

 (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. 

 (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, 
като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. 

 (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. 

 (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание. 

Компетентност на Общото събрание 

Чл. 21.  Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава на сдружението; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. преобразува и прекратява сдружението; 

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, председателя на сдружението и 
изпълнителния директор и определя възнагражденията им; 

5. назначава и освобождава регистрирани одитори в случаите, предвидени в закон; 

6. одобрява годишния финансов отчет  и отчета за дейността; 

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението; 

8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство; 

9. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
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10. взема решение за участие в други организации; 

11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; 

12. приема бюджета на сдружението; 

13. взема решения относно размера на членския внос и сроковете за внасянето му; 

14. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и на този устав; 

16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. 

17. взема решения за разпореждане с имущество на сдружението в случаите на чл. 17, ал. 2 и 3;  

18. утвърждава символи, знаци и награди на сдружението. 

Провеждане на общо събрание 

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда веднъж годишно.  

             (2) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния 
съвет. 

Свикване на Общото събрание 

Чл. 23   (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на 
една трета от членовете на сдружението. 

 (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният 
съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по 
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено 
от тях лице. 

 (3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се изпраща на всички членове по 
пощата и по електронна поща, или им се връчва лично срещу подпис. 

 (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията 
за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се 
свиква. 

 (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може 
да бъде по-малко от 30 дни. 

Кворум 

Чл. 24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от 
половината от всички членове. При липса на кворум, ново заседание се провежда един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете. 

Право на глас 

Чл. 25.  Всеки член има право на един глас. 

Конфликт на интереси 

Чл. 26.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за: 

1. предявяване на искове срещу него; 

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му 
към сдружението; 

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права 
линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - 
до втора степен включително. 
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Мнозинство 

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите, освен ако 
друго не е предвидено в този Устав. 

 (2) Решенията по чл. 21, т. 7, 10, 11, и 17 се вземат с мнозинство от членовете на 
сдружението.  

Решения 

Чл. 28. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде 
отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване. 

Протокол 

Чл. 29.  (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  

 (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на 
събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на 
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

 (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за 
точното записване на решенията в протокола. 

Управителен съвет 

Чл. 30. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. 

 (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) 
години. 

 (3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 9 (девет) члена, които са членове на 
сдружението.  

(4) Когато в сдружението членуват държавата, органи на централната власт, общини и/или 
органи на местната власт, то в Управителния съвет задължително се избира поне по един 
представител на съответната власт.  

 (5) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, 
като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично 
упълномощено физическо лице. 

 (6) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол  е с мандат от три 
години. 

 (7) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Състав на управителния съвет 

Чл. 31. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически 
лица, членове на Съвета, трябва да: 

1. имат постоянно местоживеене в страната; 

2. притежават подходяща професионална квалификация и опит; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. 

Права и задължения на Управителния съвет 

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от 
вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя 
право на управление на изпълнителните членове. 

 (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес 
на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на 
съвета. 

 (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-
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председател от членовете си. 

 (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, 
за да обсъди състоянието и развитието на сдружението. 

 (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане 
на отделни въпроси. 

 (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 
сдружението. 

 (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за 
назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни 
правила на сдружението. 

 (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на 
недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях. 

 (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на 
сдружението. 

 (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 
сдружението. 

 (11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет. 

 (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

 (13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от 
компетентността на Общото събрание. 

Кворум и мнозинство 

Чл. 33. (1) Решения на Управителния съвет могат да се вземат, ако присъстват повече от 
половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на 
съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 

 (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, за разпореждане с 
имуществото на сдружението и за определяне реда и организиране извършването на дейността му 
- с мнозинство от всички членове. 

 (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са 
уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо 
е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на 
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. 
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. 

 (4) Управителният съвет изготвя годишният доклед за дейността на Сдружението и го 
депозира в Централния регистър.  

 Чл. 34.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за 
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за 
откритост, достоверност и своевременност. 

Председател и изпълнителен директор 

Чл. 35. (1) Сдружението се представлява от председателя на управителния съвет и от 
изпълнителния директор, заедно и поотделно. 

 (2) Председателят на управителния съвет: 

1. свиква и ръководи заседанията на УС; 

2. организира изпълнението на решенията на УС; 

3. представлява сдружението пред трети лица самостоятелно или съвместно с 
изпълнителния директор; 
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4. сключва договорите за възлагане на управление с членовете на УС от името на 
сдружението. 

 (3) Изпълнителният директор: 

1. организира дейността на сдружението и осъществява оперативното ръководство; 

2. осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 

3. сключва трудовите и другите договори със служителите и партньори на сдружението, 
освен с тези, които се назначават от Управителния съвет; 

4. сключва договора за възлагане на управление с председателя на УС от името на 
сдружението; 

5. представлява сдружението пред трети лица самостоятелно или съвместно с 
председателя на УС; 

6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи 
дейността на сдружението; 

7. изпълнява и други функции, които са му възложени от Управителния съвет или от 
общото събрание на сдружението. 

Книги на дружеството 

Чл. 36  (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който 
се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  
Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на 
протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на 
съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се 
запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от 
протоколите. 

 (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на 
всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса 
на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически 
лица. 

 

V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Прекратяване 

Чл. 37.  Дружеството се прекратява: 

1.  по решение на Общото събрание; 

2.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ 
случаи; 

Ликвидация 

Чл. 38. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от назначен от 
Общото събрание ликвидатор. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори 
кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – от 
осребряване на движимото имущество, и след това – на недвижимото имущество.  

 (1) Имуществото не може да се прехвърля на: 

1. учредителите, настоящите и бивши членове на сдружението; 

2. лицата, които са били в състава на органите, както и на служителите; 

3. ликвидаторите, освен дължимото им се възнаграждение; 

4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3; 



 9
5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена 
линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора линия включително; 

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат 
или възпрепятстват вземането на решения.  

Чл. 39. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на Агенция за 
устойчиво развитие и евроинтеграция „Екорегиони” като сдружение определено за извършване на 
общественополезна дейност с най-близка нестопанска цел. В случай, че това не може да бъде 
направено по обективни причини, имуществото се предава на Столичната община.   

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в 
Закона    за юридическите лица с нестопанска цел. 

 §2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат 
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за  
юридическите лица с нестопанска цел. 

  

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително 
събрание на сдружение с нестопанска цел “АЛИАНС ЗА ОКОЛНА СРЕДА”, състояло се на 20. 02. 
2004 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав. 

Измененията и допълненията в настоящия устав са приети на Общото събрание на 
сдружението на 16.04.2007 г. с решение по т. № 5 от Протокола на общото събрание. 

 

 

 

 

 

 С решение № 4 на СГС от 28.05.2007 г. настоящият Устав е вписан в регистъра на 
ЮЛНЦ, а с  решение № 7 от 16.06.2011 г. на СГС  са вписани и актуалните промени в УС на 
Сдружението. 

 

 

 

Вярно с оригинала: 

София, юни 2011 г. 


