
   Настоящият устав урежда
основните устройствени правила
на сдружение СВОБОДЕН
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - Видин,
неговите цели, задачи, принципи,
както и правата, задълженията и
отговорностите на членовете и
органите на управлението му.

   I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

   Чл.1. Сдружение “СВОБОДЕН
МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” - Видин,
наричано за краткост по-нататък
“сдружението” е юридическо лице с
нестопанска цел; организация за
осъществяване на дейност в
обществена полза;
самоуправляващо се; нерелигиозно
и политически независимо.
   Чл.2. Сдружението е обединение
на съмишленици в областта на
образованието и работата с млади
хора.
   Чл.3. За дейността на сдружението
важат разпоредбите за юридически
лица с нестопанска цел,
съществуващи в законодателството
на Република България, настоящия
устав и приетите въз основа на тях
решения на висшия орган на
управлението му.
   Чл.4. Седалището и адресът на
управление на сдружението е в
гр.Видин.

   II. ЦЕЛИ

   Чл.5. Подпомагане личностното
изграждане и развитие на младите
хора като свободни граждани на
демократично общество чрез
включването им в образователни
програми и общественополезни
дейности.
   Чл.6. Подпомагане
социализацията и адаптивността
към пазара на труда на младежите в
неравностойно положение;
интегриране на младите хора от
малцинствен произход в
българското общество.
   Чл.7. Противодействие на
негативни социални явления,
разпространяващи се в младежка
среда, като: престъпност,
наркомания, проституция, ксено-
фобия и др.под.
   Чл.8. Приобщаване на младите
хора към постиженията на
съвременния свят, подпомагане
участието им в международни
програми и инициативи.
Стимулиране свободния обмен на
идеи и информация, интелектуални

ценности и сътрудничество.
   Чл.9.  Адаптиране на
положителния европейски и
световен опит в образованието и
работата с младежта и насърчаване
интеграционните процеси в това
направление.

   III. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПИ

   Чл.10. Създаване, подготовка и
утвърждаване на кадри за
осъществяване на целите.
   Чл.11. Образователна насоченост -
въвеждане на нови програми и нови
модели на отношения между хората.
Партньорство и съвместна дейност с
общинските власти и други
организации и институции, имащи
отношение към младите хора.
   Чл.12. Информационно
осигуряване на училищата,
отнасящо се до възможностите за
стимулиране активността на
учащата младеж, а също и на
безработните младежи.
   Чл.13. Стимулиране по-широкото
участие на местната общност в
развитието на образованието и
работата с младежта.
   Чл.14. В своята дейност
сдружението се ръководи от
следните принципи:
   - демократичност;
   - доброволност на участие и
свобода на избор;
   - зачитане интересите на всички
млади хора и даване на възможност
за участие в програмите на всички,
независимо от етническа и социална
принадлежност. Равнопоставеност
на половете;
   - насоченост към личностното
развитие на младите хора;
   - равнопоставеност и откритост;
   - творчество и експериментиране;
   - стимулиране на инициативността,
активността и участието;
   - религиозна и политическа
необвързаност.

   IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ

   Чл.15. Сдружението може да
развива всички незабранени от
закона дейности, осъществяващи
целите и задачите му:
   - организиране на семинари,
дискусии, кръгли маси, лагер-школи,
консултации, състезания, изложби и
др.под.; издателска дейност;
информационни услуги;
осъществяване на контакти и
сдружаване със сродни организации

в страната и чужбина;
   - осъществяване на допълнителна
стопанска дейност с предмет,
свързан с основната дейност, като:
обучение (вкл. на възрастни),
информационни и туристически
услуги, предоставяне на оборудване
и помещения под наем, консултации
и издателска дейност.

   V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   Чл.16. Участието в сдружението е
доброволно. То е открито за
членуване на всички физически
лица, които приемат устава,
споделят целите на сдружението и
подпомагат реализацията им.
   Чл.17. Нови членове на
сдружението се приемат с молба,
отправена до управителния съвет
чрез председателя на сдружението.
В тази молба кандидатът трябва да
заяви, че споделя целите на
сдружението и е съгласен с устава.
Решенията на управителния съвет
по приемането на нови членове се
одобряват от общото събрание на
следващо заседание.
   Чл.18. Новите членове на
сдружението се вписват в книга на
членовете с тяхното местоживеене,
адрес, паспортни данни и ЕГН. В
тази книга първоначално се вписват
членовете-учредители.
   Чл.19. Всеки член на сдружението
има право:
   - да участва в събранията на
сдружението;
   - да избира и да бъде избиран за
член на управителния съвет;
   - да бъде информиран за
дейността на сдружението;
   - да напуска доброволно
сдружението.
   Чл.20. Всеки член на сдружението
е длъжен:
   - да спазва настоящия устав, да
изпълнява решенията на общото
събрание и управителния съвет; да
съдейства за постигане на целите на
сдружението;
   - редовно да внася годишния
членски внос до края на м.януари за
текущата година;
   - да утвърждава доброто име на
сдружението;
   - да не използва по какъвто и да е
начин членството в сдружението за
цели, противоречащи на устава му.
   Чл.21. Членството в сдружението
се прекратява:
   - с едностранно волеизявление до
сдружението;
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   - със смъртта или поставяне под
пълно запрещение;
   - с изключването;
   - при отпадане.
   Чл.22. Член на сдружението може да
бъде изключен, ако нарушава
настоящия устав, не изпълнява
решения на органите на сдружението
или при поведение, което прави по-
нататъшното членство невъзможно.
Изключването става с решение на
общото събрание.
   Чл.23. Отпадането поради невнасяне
на членски внос и системно неучастие
в работата на сдружението се
установява от управителния съвет по
документи. Констатираното отпадане
се докладва на общото събрание при
следващо заседание и може да бъде
преразгледано от него.
   Чл.24. Никой член няма право да
гласува при решаване на въпроси,
отнасящи се до него, неговия
съпруг(а), неговите роднини по права
линия, както и до роднините му по
съребрена линия до четвърта степен,
или по сватовство до втора степен
включително.

   VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА

   Чл.25. Имуществото на сдружението:
   - включва парични средства,
движимо и недвижимо имущество,
вещи, права върху интелектуална
собственост, ценни книжа, дялови
участия, вещни права, права за
ползване и всички права, които
законодателството допуска като
елемент на имущество на юридически
лица;
   - е неделимо и не подлежи на
връщане или вземания от напуснали
членове;
   - разпореждане с имуществото се
извършва с решение на управителния
съвет.
   Чл.26. Придобиване на имущество и
финансови средства става:
   - от членски внос;
   - от дарения и спонсорства на
физически и юридически лица;
   - от допълнителна стопанска
дейност.
   Чл.27. Имуществото се използва и
средствата - изразходват по утвърден
бюджет или ред, указан при
постъпването им. Приходите от
стопанска дейност се употребяват
само за постигане на определените в
този устав цели на сдружението и не
могат да се разпределят като печалба.
   Чл.28. При ликвидация имущество на
сдружението, останало след
удоволетворение на кредиторите, се
предоставя на юридическо лице с
нестопанска цел, определено за
извършване на общественополезна
дейност със същата или близка цел,
със седалище гр.Видин.

   VII. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

   Чл.29. Органите на управление на
сдружението са общото събрание и
управителния съвет.
   Чл.30. Общото събрание на
сдружението е негов върховен орган и
се състои от всички негови членове.
Общото събрание:
   - изменя и допълва устава;
   - приема други вътрешни актове;
   - избира и освобождава членовете
на управителния съвет;
   - приема и изключва членове;
   - взема решения за участие в други
организации;
  - взема решения за откриване и
закриване на клонове;
   - приема основни насоки и програми
за дейността на сдружението;
   - приема бюджета на сдружението;
   - приема отчета за дейността на
управителния съвет;
   - определя размера на членския
внос;
   - отменя решенията на други органи
на сдружението, които противоречат
на закона, устава или други вътрешни
актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
   - взема решения по преустройството
и прекратяване на дейността на
сдружението.
   Чл.31. Общото събрание се свиква
от управителния съвет с покана, която
се обнародва в “Държавен вестник” и
се поставя на мястото за обявления в
сградата, в която се намира
управлението на сдружението най-
малко месец преди насрочения ден. В
поканата се вписва дневния ред,
датата, мястото и часът на
провеждане на събранието, както и по
чия инициатива то се свиква.
   Събранието е законно, ако
присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум,
то се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред
и се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
   Чл.32. Общото събрание се свиква
по решение на управителния съвет
или по искане на една трета от
членовете на сдружението, живущи в
гр.Видин. Ако в последния случай
управителният съвет не свика общото
събрание в месечен срок, то се свиква
от съда.
   Чл.33. В общото събрание всеки
член има право на един глас. Не се
допуска гласуване с пълномощия.
Решенията се вземат с обикновено
мнозинство от гласовете на
присъстващите, но за изменение и
допълване на устава, прекратяване
дейността на сдружението или
преобразуването му е необходимо
мнозинство от две трети от
присъстващите.
   Чл.34. По въпроси, които не са
включени в обявения в поканата
дневен ред, не може да се вземат
решения.
   Чл.35. Управителният съвет се

състои от трима членове на
сдружението (председател,
заместник-председател и секретар) и
се избира от общото събрание за срок
от пет години. До избирането на нов
управителен съвет, след изтичане
мандата на стария, той продължава
да изпълнява своите функции.
   Чл.36. Управителният съвет
управлява дейността на сдружението
и го представлява. Той е постоянно
действащ орган, който се свиква от
председателя или от всеки от
членовете му. Заседанията са
законни, ако присъстват две трети от
членовете му. Решенията се вземат с
обикновено мнозинство от членовете
на управителния съвет.
   Чл.37. Управителният съвет:
   - разработва програми и осигурява
изпълнение решенията на общото
събрание;
   - разпорежда се с имуществото на
сдружението;
   - изготвя и внася проект за бюджет в
общото събрание;
   - определя реда и организира
извършването на дейността на
сдружението;
   - определя адресът на сдружението;
   - дава мандат за подписване и
утвърждаване на договори от името на
сдружението;
   - изпълнява задълженията
предвидени в този устав;
   - взема решения по всички въпроси,
които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган.
   Чл.38. Председателят на
сдружението ръководи текущата
дейност на сдружението и се избира
от управителния съвет. Той е
председател на управителния съвет и
на общото събрание. В случай на
отсъствие го замества заместник-
председателя.
   Чл.39. Общото събрание и
управителния съвет могат да утвърдят
и други помощни органи за постоянно
или временно, с конкретно
определени задачи.

   VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

   Чл.40. Съществуването на
сдружението не се ограничава със
срок.
   Чл.41. Сдружението може да се
прекрати по решение на общото
събрание или с решение на съда,
когато:
   - дейността му е противоречи на
закона, настоящия устав, на
обществения ред или добрите нрави;
   - е обявено в несъстоятелност.

  IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Чл.42. Сдружението утвърждава и
има свой печат и символи.
Изключителните права на символите
принадлежат само на сдружението.


