У С Т А В
НА
Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"
- Велико Търново
РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1.(1) Учредява се сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза, наричано по-долу в този устав
СДРУЖЕНИЕТО.
(2)Наименованието
на
сдружението
е
"Център за
междуетнически диалог и толерантност Амалипе", което ще се
изписва съкратено ЦМЕДТ "Амалипе", а допълнително ще се изписва на
английски, както следва: “Center for interethnic dialogue and tolerance Amalipe”
(В превод от езика романес "амалипе" означава "приятелство")
(3)Седалището на Сдружението е В.Търново, а адресът му – ул.
"Самуил" №4, ет.1, ап.16, където се намира неговото управление.
Член 2. Сдружението извършва своята дейност в съответствие с
българските закони и нормативните актове, и настоящия устав.
Член 3. Сдружението се учредява за неопределено време.
Член 4. (1) Сдружението може да бъде член на други организации,
съобразно техните и на сдружението цели и задачи.
(2) Сдружението може да открива свои клонове в Република
България и в чужбина.
Член 5. Сдружението може да придобива или наема движими и
недвижими имущества за осъществяване на своята дейност, да сключва
договори и споразумения във връзка с тази дейност.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ
Член 6. Сдружението има за основна цел да осъществява следните
общественополезни дейности:
1.
развитие и утвърждаване на духовните ценности в
гражданското общество, образованието, науката, културата, здравеопазването;
2.
подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация;
3. защита на човешките права и околната среда
4.
подпомагане диалога, разбирателството и толерантността
между различните етноси в България, с оглед постигате на следните подцели:
-Изследване, опазване и популяризиране на традиционната
култура и фолклор на различните етноси в България, с особен акцент върху
културата и фолклора на ромите
-Равноправна интеграция на малцинствата в българското
общество, с особен акцент върху равноправната интеграция на ромите
-Промяна в образователната система, насочена към включването
на мултикултурни елементи в обучението

-Равен достъп до образованието за представителите на ромското
малцинство
-Подпомагане и развитие на диалога между ромската общност и
официалните институции
-Приобщаване на ромите към гражданското общество в България,
установяване и развитие на принципите на гражданското общество сред ромите
-Подобряване на инфраструктурата в ромските квартали
-Улесняване достъпа до здравеопазването на представителите на
малцинствата
-Запознаване представителите на малцинствата с
фундаменталните човешки права, правата на жената и детето
-Разрешаване на наболелите екологични проблеми в селищата, в
които живеят представители на малцинствата;
-Борба срещу дискриминацията, основаваща се на пол, раса,
религия или етнос
-Възпитаване на мнозинството в уважение и зачитане на
малцинствата
- насърчава равнопоставеността и участието на ромските жени;
развива дейност за превенция и преодоляване на негативни патриархални
практики, които противоречат на човешките права
Член 7. Като средства за реализирането на посочените
общественополезни дейности, Сдружението осъществява следните конкретни
дейности:
1.Ще защитава пред български и чуждестранни донори и ще
реализира проекти, съответстващи с целите на Сдружението
2.Ще подготвя и провежда методически мероприятия - пленери,
симпозиуми, семинари;
3.Ще организира и осигурява консултантски, преводачески и
експертни услуги;
4. по своя инициатива или по искане на членовете си, ще предлага
мнения пред държавни органи с оглед постигане на посочените по-горе цели;
5. ще привлича специалисти и експерти от страната и чужбина
за решаване на въпроси, свързани с дейността на сдружението, на негови
членове и на обърнали се за съдействие към сдружението други нестопански
организации и лица;
6.Ще води активна медийна кампания в защита целите на
сдружението;
7. ще издава бюлетини, брошури, проспекти и други в страната и
чужбина и ще ги разпространява сред заинтересованите среди;
8.ще подпомогне създаването на бизнесинкубатор за фирми,
ангажирани със създаването на работни места сред представителите на
малцинствата.
Член 8. (1) Освен дейността по предходния член Сдружението ще
извършва допълнителна стопанска дейност, която е незабранена от закон,
сързана е с дейността по чл. 7 и не влиза в противоречие и целите и устава на
Сдружението. По-конкретно това ще бъде:
1.Превод на литература свързана с толерантността и интеграцията
на малцинствата

2.Издаване на литература свързана с толерантността и
интеграцията на малцинствата
3.Интернет-услуги (изработване на web-страници)
(2) Приходите от стопанската дейност на Сдружението ще бъде
използувана за постигане на целите по чл. 6 от този устав
(3) Сдружението няма да разпределя печалба.
Член 9. Сдружението осъществява своята дейност в пълна
независимост от официалните органи, но в тясно сътрудничество с тях и с
организации и институции, преследващи същите цели.

РАЗДЕЛ III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНСТВО
Член 10. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и
икономическа самостоятелност;
Член 11. (1)Сдружението има членове-учредители, редовни
членове и почетни членове.
(2) Членове-учредители са тези, които са подписали учредителния
устав и участват в основаването на Сдружението.
(3) Редовни членове на Сдружението са членовете учредители и
приетите по-късно за членове юридически и физически лица и съюзи,
обединения и сдружения на юридически и физически лица, които имат сходни
с целите на Сдружението интереси.
(4) Почетни членове могат да бъдат лица от страната и чужбина с
особени заслуги за постигане целите и задачите на Сдружението.
(5) не могат да бъдат членове на Сдружението политически
партии, синдикални и религиозни организации.
Член 12. Нови членове на Сдружението се приемат от
Управителния съвет въз основа на писмена молба до Управителния съвет. В
молбата кандидатът заявява, че приема настоящия устав и че ще изпълнява
доброволно неговите разпоредби.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 13. Всеки член на Сдружението има право:
1.да избира и да бъде избиран в органите за управление на
Сдружението;
2.да бъде информиран за дейността на Сдружението, както и да
иска разяснения по отделни въпроси от Председателя на Управителния
съвет;

3. да участва в заседанията на органите за управление, когато се
резглеждат въпроси, засягащи неговите интереси;
4.да посочва при необходимост членуването си в Сдружението в
своите документи.
5.да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите
от дейността му, с решение за всеки конкретен случай, взето от Управителния
съвет с мнозинство 2/3 от членовете на съвета.
Член 14. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1.да спазва изискванията на този устав и да изпълнява решенията
на органите за управление на Сдружението;
2.да съдейства за осъществяване на целите и предмета на дейност
на Сдружението;
3.да предоставя на Сдружението необходимата информация за
своята дейност;
4.да плаща членски внос в размер и срок по реда, определен от
Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
Член 15. Почетните членове не плащат членски внос.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Член 16.(1) Членството в Сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
(2) Изключването става по решение на Управителния съвет взето с
обикновено мнозинство:
-при поведение, което уронва престижа на Сдружението,
противоречи на етичния кодекс и принципите на работа на Сдружението и/ или
прави по-нататъшното членство несъвместимо;
-поради невнасяне установените имуществени вноски и
-поради системно неучастие в дейността Сдружението
(3)Изключването поради невнасяне установените имуществени
вноски и системно неучастие в дейността се констатира по платежни документи
и с протоколи от заседания на Управителния съвет, в които са направени и
приети съответните констатации
Член 17. Членовете-учредители могат да бъдат изключени от
Сдружението единствено при условие, че за това са гласували най-малко 3/4 от
членовете на Общото събрание.
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Член 18. Органи за управление на Сдружението са Общо събрание
на членовете и Управителен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 19. Общото събрание e върховен орган на сдружението. То
включва всички членове - физически лица и по един представител на членовете
- юридически лица, като този представител е лицето което има право да ги
представлява, съобразно съдебната им регистрация или надлежно
упълномощено, посредством пълномощно с нотариално заверен подпис, лице.
Член. 20. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния
съвет, неговия председател и заместник председател;
4. изключва членовете - учредители;
5. взема решение за преобразуване или прекратяване
на сдружението;
6. приема основните насоки и програма за дейността
на сдружението;
7. приема бюджета на сдружението;
8. взема решения относно дължимостта и размера на
членския внос или на имуществените вноски;
9. приема отчета за дейността на управителния
съвет;
10. отменя решения на другите органи на
сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността
11. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на
други органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите
органи на сдружението.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в
противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание,
могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните
членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов
орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от
една година от датата на вземане на решението.
Член. 21. (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. Ако в
последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено
покана за свикване на общото събрание, 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 провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението
и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението
на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Член. 22. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на кворум събранието 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.
Член. 23. (1) Всеки член на общото събрание има право на един
глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването
на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права
линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по
сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или
може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на
общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не
се допуска.
Член. 24. (1) Решенията на общото събрание се вземат с
мнозинство от присъстващите при спазване разпоредбите на чл.39 (2) от
ЗЮЛНЦ.
(2) Решения по чл. 20, ал. 1, т. 1 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите.
.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член. 25. Управителният съвет се състои от три лица. Членове на
Управителния съвет са членове на сдружението. Юридическите лица- членове
на сдружението могат да сочат за членове на Управителния съвет и лица
неучастващи в сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за
срок от три години.
Член. 26. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя
обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото
събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при
спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за
бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за
дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на
дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи
отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон
или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
10. избира членовете на експертно-консултативния
Съвет
11. взема решение за откриване и закриване на
клонове;
12. взема решение за участие в други организации;

Член. 27. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и
ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на
управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако
председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния
съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от
управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на
заседанието му присъстват две трети от неговите членове.
(3) Присъстващо 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 председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а
решенията по чл. 39, ал. 2 и чл. 26, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без
забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Член 28. До избиране на нов управителен съвет, старият
управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.
Член 29.(1) Председателят на Управителния съвет е висшето
длъжностно лице на Сдружението. Той представлява Сдружението пред трети
лица и сключва договори от името и за сметка на Сдружението.
(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Управителния
съвет;
(3)Председателят назначава и освобождава длъжностните лица в
Сдружението, освен тези, които са изборни;
(4) Ръководи оперативно работата на сдружението.
(5) Отчита се за своята дейност пред Управителния съвет

6. Когато председателят стъпва в служебни правоотношения със Сдружението,
неговият договор се подписва от заместник-председателя от името на
Сдружението
ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБОВЕ И ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА
Чл.30. (1) Сдружението формира свои доброволчески клубове и доброволческа
мрежа
(2) Доброволците подават писмено заявление за участие на доброволен принцип
в дейността на сдружението. То се одобрява от Управителния съвет
(3) Доброволецът допринася с доброволен труд в рамките на време, определено
от него и съгласувано с органи на сдружението
(4) Доброволецът не получава заплащане за своя труд. Той има право да
получава информация, да участва в дейности и кампании, както и да ползва
имуществото на Сдружението по ред определен от Управителния съвет
(5) Доброволецът не участва в Общото събрание
(6) Дейността на доброволците става чрез доброволчески клубове като:
- родителски клубове,
- женски групи,
- младежки групи,
- лидерски групи и други
(7) Формирането на доброволчески клубове става с решение на Управителния
съвет

ЕКСПЕРТНО - КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
Член 31. (1) Експертно-консултативният съвет е орган на
сдружението и има следните функции
-Изграждане на стратегия за развитие на
Сдружението
-Подготовка на краткосрочни и дългосрочни
планове за развитие
-Пряка помощ и консултиране на УС в работата му
-Провеждане на конкурси за подбиране на идеи и
сдружения, бъдещи партньори на сдружението.
-Мониторинг на текущите проекти и инициативи.
(2)Членовете на експертно-консултативния съвет се избират с
решение на УС.
(3)По решение на Управителния съвет, за работата си в
експертно-консултативния съвет, членовете му могат да получават
възнаграждение.
(4)За членове на този съвет не могат да бъдат избирани членове на
Сдружението и на Управителния съвет.
РАЗДЕЛ V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ, ОТЧЕТНОСТ
Член 32. Имуществото на Сдружението се състои от право на
собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на
интелектуална собственост, други права и задължения.

Член 33. (1) Имуществото на Сдружението се набавя от:
1. членски внос;
2. дарения;
3. други допустими от закона приходи;
(2) Членовете могат да внасят за дейността на Сдружението
недвижими и движими вещи (помещения, технически средства и др.).
Член 34. Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел
за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за:
1. подпомагането на интеграция и личностната
реализация на представителите на малцинствата в България;
2. подпомагането на личности, допринесли за
осъществяване целите на сдружението;
3. развитието и утвърждаването на духовните
ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката и
културата;
4. защитата на човешките права и на околната среда;
5. други цели, определени със закон.
Член 35. Поне веднъж годишно Сдружението осигурява
извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.
Член 36. (1) Сдружението 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.
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно,
който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях
средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите
резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и
приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансовия резултат.
(3) Докладът за дейността по предходната алинея е публичен.
Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за
запознаване с него, се публикува в бюлетина на централния регистър.
Член 37. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва
имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите,
определени по реда на Закона за юрдическите лица с нестопанска цел и на този
устав.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от
Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности
на юридическото лице с нестопанска цел съгласно обявения ред и правилата за
осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва
подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е
необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с
мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните
съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи
до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до
3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1
и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на
решения.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1,
както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да
наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в
очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично
обявени.
РАЗДЕЛ VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 38. (1) Сдружението не може да се преобразува в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза
(2)Сдружението може да бъде прекратено по решение на Общото
събрание или в предвидените от закона случаи.
(3) При прекратяване на Сдружението се прилагат законовите
разпоредби, като за ликвидатор се назначава избрано от Управителния съвет
лице.
Член 39. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да
удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако
това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на
недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин
на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и
служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до
втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Член 40. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на
кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с

нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със
същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се
предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване
на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел общественополезна дейност.
(3) При ликвидация на сдружението не се допуска разпределение
на имуществото между членовете му.
РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 41. (1) Сдружението има кръгъл печат, който се поставя върху
документите, с които се поемат имуществени задължения, кореспонденцията,
издаваните удостоверения и други документи.
(2) При противоречие между някоя от разпоредбите на настоящия Устав
с действащото законодателство, то се прилага законовата разпоредба.
Този устав е приет с решение на Общото събрание на Център за
междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", проведено в
гр.В.Търново на 30.06.2019 г.
Ние, долуподписаните дееспособни, пълнолетни граждани на Република
България, неосъждани и непоставени под запрещение, приемаме Устава и се
подписваме под него:

