
УСТАВ 
на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„ИНЪР УИЙЛ Дистрикт 248 БЪЛГАРИЯ” 

 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Член 1 

(1) Този Устав урежда образуването, организационното устройство и дейността на 
СДРУЖЕНИЕ „ИНЪР УИЙЛ Дистрикт 248 БЪЛГАРИЯ”, наричано по-долу за краткост 
СДРУЖЕНИЕТО, като самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по 
българското законодателство и чартирано по надлежния ред от „ Интернешънъл Инър 
Уийл”. 

(2) СДРУЖЕНИЕТО се създава като юридическо лице /ЮЛ/ с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в частна полза и се създава съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ и 
други нормативни актове. 

(3)  По решение на Общото си събрание и в предвидените от закона случаи 
СДРУЖЕНИЕТО може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза. 

(4) СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със 
своето имущество. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО не отговарят за задълженията на 
СДРУЖЕНИЕТО. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Член 2 
(1) СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява дейността си под наименованието „ИНЪР 

УИЙЛ Д 248 БЪЛГАРИЯ”.  При осъществяване на дейност в Чужбина и при контакти с 
чуждестранни лица наименованието се изписва задължително на английски език: 
Inner Wheel D 248 Bulgaria. 

(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа 
неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, ЕИК. 
 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
Член 3 

(1) Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в град Шумен 
(2) Адресът е град Шумен, улица “Антим Първи” № 38 
(3) СДРУЖЕНИЕТО има кръгъл печат, на който се изписва наименованието му. 

            (4) СДРУЖЕНИЕТО има свои знак, знаме и химн, с които се идентифицира. Приема и 
зачита като свои правилата и символите на „Интернешънъл Инър Уийл”,  приема и свежда 
до членовете си годишното послание /цели и задачи/ на ИИУ, които да следват в дейността 
си през периода. 
  

ЦЕЛИ 
Член 4 

 Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са: 
- да насърчава истинското приятелство 
-да окуражава идеалите за лична служба на обществото 
-да подпомага международното разбирателство 
 
 
 
 



СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Член 5 
СДРУЖЕНИЕТО работи за осъществяване на целите си чрез провеждане на срещи, 
партньорство с други неправителствени организации, участие в национални и международни 
прояви. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 
Член 6 
           (1) СДРУЖЕНИЕТО ще работи за развитието и утвърждаването на духовните 
ценности, гражданското общество, образованието, здравеопазването, науката, културата  
като чрез членовете си:    
     - Ще подпомага социално слабите,  инвалидите или лицата, нуждаещите се от 
грижи 
                - Ще защитава човешките права, правата на жените и децата  и околната среда и ще 
популяризира културно-историческото наследство на регионите 
     -   Ще насърчава и подпомага талантливи деца, нуждаещи се от подкрепа. 
           (2) Сдружението ще извършва дейността си в частна полза  

 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Член 7 
Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е: 

Подготовка и изпълнение на проекти на клубно и дистриктно ниво в областта на 
образованието, културата и здравеопазването,  участие в международни инициативи на 
„Интернешънъл Инър Уийл”, както и организиране на такива на национално и регионално 
равнище; финансиране и извършване на всички разрешени от закона дейности свързани с 
целите по чл. 4. 

 
СРОК 

Член 8 
 СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок. 

 
ЧЛЕНСТВО 

Член 9 
(1)  Членството в СДРУЖЕНИЕТО е колективно.  
(2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде само ЮЛНЦ /юридическо лице с 

нестопанска цел/, надлежно регистрирано по законовия ред, съпричастно към идеалите на 
СДРУЖЕНИЕТО и чартирано като клуб по надлежния ред от „Интернешънъл Инър Уийл”. 

(3) Ценз за членство не се изисква. 
 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
Член 10 

(1)      Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. 
(2)  Юридическите лица с неспопанска цел, наричани по-долу за краткост 

„клубовете”, които са кандидати да станат членове на сдружението, подават писмено 
заявление до Изпълнителния Комитет на СДРУЖЕНИЕТО, чрез законния си представител 
/Президент/, и на база изрично решение на управителния си орган, в което упоменават, че са 
запознати с настоящия Устав и приемат разпоредбите му. 
           (3)  Заявленията по чл. 10, ал. 2 от този Устав се разглеждат от Изпълнителния 
Комитет още на първото редовно заседание, проведено след датата на постъпването им. 
Членството се придобива с решение на Изпълнителния комитет,  прието с  мнозинство 
повече от половината от членовете на му. 
 



 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Член 11 
(1) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат следните права: 

- да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО; 
- да бъдат информирани за неговата дейност; 
 

 (2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни: 
- да спазват разпоредбите на този Устав и да работят за осъществяването на 

целите му; 
- да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяването на 

целите му; 
- да спазват приетите вътрешните правила за работа на сдружението и 

финансовите правила.; 
- да внасят в срок предвидения в настоящия Устав членски внос . 
- да издигат авторитета на СДРУЖЕНИЕТО; да спомагат за увеличаване на 

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

 (3) Правата и задълженията на членовете са непрехвърляеми и не преминават върху 
други лица при прекратяване; 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Член 12 
  (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
- с едностранно писмено волеизявление, от законния си представител /Президент/, и 

на база изрично решение на управителни орган на клуба, отправено до Изпълнителния 
Комитет  на СДРУЖЕНИЕТО; 

- с изключване; 
- с оттегляне; 
- с прекратяване на ЮЛНЦ /клуба/, член на СДРУЖЕНИЕТО; 
- с прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 

  (2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на общото събрание 
/ОС/ по предложение на Изпълнителния Комитет, когато: 

 -  нарушава предвидените в чл. 11, ал. 2 задължения  
- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство несъвместимо. 
   (3) При прекратяване на членството, СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на 

платения до момента членски внос. Прекратилият членството си член на СДРУЖЕНИЕТО е 
длъжен да внесе дължимия членски внос за периода на членството му. 

  (4) Горните обстоятелства се констатират от Изпълнителния Комитет, който 
отразява решението в документацията на СДРУЖЕНИЕТО. 

 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Член 13 
 Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е Общото събрание (ОС), негов управителен 

орган е  Изпълнителния комитет (ИК), вместо Управителен съвет. 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Член 14  
Общото събрание се състои от представители на всички клубове, членове на 
СДРУЖЕНИЕТО.  В общото събрание клубовете се представляват, всеки от тях от по двама 
представители /гласуващи делегати/, избрани  на Общо събрание на клуба, или техните 
заместници. Допълнителен Гласуващ Делегат може да бъде избран от Клубове с 51 и повече 



Активни и Почетни Активни членове. Всеки гласуващ делегат има право на един глас в 
Общото събрание.  Гласуващите Клубни Делегатите не могат да заемат този пост повече от 3 
последователни години, освен ако не бъдат избрани в Изпълнителния Комитет на 
СДРУЖЕНИЕТО. 
 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
Член 15 

  Правомощия: 
1. Изменя и допълва Устава; 
2. Избира и освобождава членовете на ИК и определя длъжностите им; 
3. Изключва членове в случаите на чл. 12, ал. 2 от този Устав; 
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 
5. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; 
6. Определя размера на членския внос;  

            7. Приема отчета за дейността на Изпълнителния комитет и изпълнението на 
бюджета; 

8. Отменя решенията на други органи на СДРУЖЕНИЕТО, които 
противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО; 

9. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност 
от закона или настоящия Устав. 
 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
Член 16 

(1) ОС се свиква от Изпълнителния комитет  на СДРУЖЕНИЕТО с писмена покана  
по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в 
последния случай Изпълнителният комитет в двуседмичен 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. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа  и мястото за провеждане на 
ОС и по чия инициатива то се свиква. Поканата се отправя до членовете на СДРУЖЕНИЕТО 
по електронен път и с решение на Изпълнителния комитет се обявява в регистъра на ЮЛНЦ, 
воден от Агенцията по вписванията най-малко един месец преди насрочената дата. 

(3) Редовно ГОДИШНО ОС се провежда до 30 юни всяка година. 
 

КВОРУМ 
Член 17 

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват представители, на повече от 
половината от всички клубове, членуващи в сдружението.  

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се 
отразяват имената на присъстващите делегати и кои клубове представляват, подписва се от 
тях, заверява се от Председателя  и Секретаря на събранието и се прилага към протокола за 
него. 
 

ГЛАСУВАНЕ 
Член 18 

(1)  При гласуване всеки гласуващ делегат  има право на един глас. 
(2) Членовете на Изпълнителния комитет на СДРУЖЕНИЕТО, участват по право в 

Общото събрание, като при гласуване, всеки от тях има право на един глас. 
(3) Гласуващ делегат няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

1. лично до него,  



            2. юридическото лице, в което той членува и може да наложи или да 
възпрепятства вземането на решения. 

(4) Гласуването е тайно с бюлетини. 
 

РЕШЕНИЯ НА ОС 
Член 19 

(1) Решения на ОС се вземат с обикновено мнозинство (50 + 1) гласа от 
присъстващите. Решенията за изменение и допълване на Устава и за преобразуване или 
прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете  
на присъстващите. 

(2) ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен 
ред. 
 

ПРОТОКОЛ 
Член 20 

(1) За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от 
председателстващия и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на 
съдържанието му. 

(2) Протоколът и прикрепения към него списък на присъстващите, както и писмените 
материали по свикването и провеждането на ОС, се пазят в архива на СДРУЖЕНИЕТО. 

(3) Всеки, присъствал на ОС има право да следи за точното му отразяване и взетите на 
него решения в протокола. 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ 
Член 21 

(1) Изпълнителният комитет се състои от десет физически лица, избрани на Общото 
събрание на СДРУЖЕНИЕТО. Мандатът на Изпълнителния комитет е една година. 

(2) Всеки следващ Изпълнителен комитет се избира от ОС до 31 март всяка година и 
след вписването в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, започва да изпълнява 
правомощията си от 01 юли същата година. От тази дата се счита освободен предишният ИК. 

(3) Изпълнителният комитет се състои от следните длъжности: 
- Председател /Чеърмен/, който представлява СДРУЖЕНИЕТО 
- Зам. председател /Вице Чеърмен/ 
- Непосредствен Паст Чеърмен 
- Секретар 
- Ковчежник 
- Организатор по разширението 
- Организатор по международните връзки 
- Организатор връзки между клубовете 
- Редактор 
- Уебмастер 

(4) Правомощия на Изпълнителния комитет: 
            - изготвя предложение за дейности на база на годишното послание определено 

от ИИУ, предлага мястото и темата за провеждане на общи мероприятия, съставя доклади за 
състоянието на дейностите на СДРУЖЕНИЕТО, които предоставя за одобрение на членовете 
на СДРУЖЕНИЕТО; 

- изготвя и внася в ОС проекта за бюджет на СДРУЖЕНИЕТО; 
- осигурява изпълнението на решенията на ОС; 
- организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 
-осигурява финансово дейността и мероприятията на СДРУЖЕНИЕТО при 

спазване изискванията на този Устав, приетите вътрешни и финансови правила и одобрения 
бюджет; 



- подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 
- взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от 

компетентността на ОС на СДРУЖЕНИЕТО; 
- изпълнява задълженията, предвидени в този Устав. 

(5) Заседанията на Изпълнителния комитет се свикват от Председателя на ИК 
/Чеърмена/ по негова инициатива, както и при писмено искане на всеки от неговите членове. 
Ако Чеърменът не свика заседание в двуседмичен срок от писменото поискване, такова се 
свиква от всеки от заинтересуваните членове. 

(6) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете 
на Изпълнителния комитет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна 
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. Заседание може да се провежда и чрез 
използване на интернет платформа за срещи като  ZOOM, Google meet и др. Това се 
отбелязва при свиквнето на заседанието и се протоколира от секретаря.   

(7) Относно протоколите на заседанията на Изпълнителния комитет се прилагат 
разпоредбите на чл.20. Заседанията се ръководят от Чеърмена на СДРУЖЕНИЕТО, а в 
негово отсъствие – от Вице Чеърмена. 
 

РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ 
Член 22 

(1) Изпълнителният Комитет взема решенията си с обикновено мнозинство. 
Решенията могат да се вземат и при провеждане на заседание чрез интернет платформа като 
гласуването се протоколира от Секретаря. При възникване на важни въпроси за решаване и 
невъзможност за провеждане на заседание на живо или чрез интернет платформа, ИК може 
да взема решения по електронен път, като всеки член изпраща своя глас до Секретаря по 
електронна поща.  

(2) Всички решения на Изпълнителния Комитет се протоколират от СЕКРЕТАРЯ. 
 

КОНТРОЛ 
Член 23 

 Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред ОС решение на 
Изпълнителния Комитет, което е взето в противоречие със закона, с този Устав или с 
решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-
късно от една година от датата на вземане на решението. 
 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИК 
Член 24 

Членовете на Изпълнителния Комитет носят солидарна отговорност за действията си, 
увреждащи имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО. 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ 
Член 25 

(1)  Председателят на Изпълнителния Комитет /Чеърмена/ на СДРУЖЕНИЕТО 
или упълномощено от него лице представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица. 

(2)  Чеърменът няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява 
с тежести недвижимите имоти на СДРУЖЕНИЕТО 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
Член 26 
   Източниците на средства на СДРУЖЕНИЕТО са членския внос от членовете, събитийната 
дейност, дарения от физически и юридически лица, спонсорство. 



 
ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Член 27 
(1) Всички  членове на СДРУЖЕНИЕТО дължат годишен членски внос: 

- към  СДРУЖЕНИЕТО; 
- към „Интернешънъл ИнърУийл”. 

(2) Размерът на членския внос към „Интернешънъл Инър Уийл” се определя от 
органите на тази организация, а размерът на членския внос към СДРУЖЕНИЕТО се 
определя от ОС на сдружението по предложение на Изпълнителния Комитет или от член на 
Сдружението.  
           (3) Сдружението може да приема дарение от всеки външен на Сдружението субект, от 
своите членове и от член на ИУ клуб от страната . 
 

 ДЕЙНОСТ  
Член 28 

(1) СДРУЖЕНИЕТО може да извършва  
- организиране и провеждане на семинари с обучителна цел; 

            - организиране на благотворителни балове, благотворителни щандове и базари 
за набиране на дарения.    

 (2) СДРУЖЕНИЕТО  има право да извършва стопанска дейност, свързана с предмета 
на основната дейност, предвидена в настоящия Устав, като приходите от тази дейност да се 
използват за постигане целите на сдружението.  
 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 
Член 29 

(1) СДРУЖЕНИЕТО може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото 
това е насочено към реализиране на целите, определени по реда на този Устав. 

(2) СДРУЖЕНИЕТО подбира каузите и лицата, както и начина за тяхното 
подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред 
и правилата за осъществяване на дейността. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Член 30 

 СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
- по решение на Общото събрание; 
- по решение на окръжен съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 

ЗЮЛНЦ. 
 

ЛИКВИДАЦИЯ 
Член 31 

(1) Ликвидация се извършва от лице определено от Изпълнителния комитет, а в 
случаите на чл. 13, ал. 4, и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се определя от окръжния 
съд по седалището. 

(2) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО от 
наличните парични средства. 

(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се 
разрпределя съразмерно между членовете на сдружението.  
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Този Устав е приет на ОС на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – „ИНЪР 
УИЙЛ Д 248 БЪЛГАРИЯ”, проведено на 19.03.2022 год. 



§  2.  Неразделна част от всеки протокол от ОС на сдружението е актуален списък на 
членовете му към датата на провеждане на ОС.  

§ 3. Уставът е изработен на базата на Конституцията и наръчника от 2021 г. на 
International Inner Wheel. 

§ 4. 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, Конституцията и наръчника от 2021 г. на International Inner Wheel и общите 
правила на действащото законодателство на Ребулика България. Разпоредбите на този Устав, 
в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила. 
 
 
    Председател на сдружението: 
          


