
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“АСТРОНОМИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ - СОФИЯ”

Чл.  1. (1)  “АСТРОНОМИЧЕСКА  АСОЦИАЦИЯ  –  СОФИЯ”  е  сдружение
учредено  в  съответствие  с  разпоредбите  на  Закона  за  юридическите  лица  с
нестопанска цел.

(2)  “АСТРОНОМИЧЕСКО  АСОЦИАЦИЯ  –  СОФИЯ”  се  определя  като
сдружение за осъществяване на дейност в частна полза съгласно чл.2. от ЗЮЛНЦ.

Наименование и седалище

Чл.  2. (1)  Наименованието  на  сдружението  е  “АСТРОНОМИЧЕСКА
АСОЦИАЦИЯ – СОФИЯ”.

(2)  Името  на  сдружението  се  изписва  на  латиница:  ASTRONOMICAL
ASSOCIATION – SOFIA.

(3)  Седалището  на  сдружението  е  в  гр.София.Адреса  на  управление  на
сдружението е в гр.София, район “Триадица”, ул.  “Цар Асен” № 49, пощенски код
1463.

(4)  Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа
неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация,
включително и БУЛСТАТ номер.

Цели и средства за тяхното постигане

Чл. 3. Целите на сдружението са:

1. Да създава условия за развитие на астрономията;
2. Да обедини астрономите-професионалисти, астрономите-любители и всички

интересуващи  се  от  астрономия  за  подпомагане  на  тяхната  дейност  при
осъществяване на наблюдения и придобиване на астрономически познания;

3. Да подпомага получаването и обмена на информация между своите членове,
както между сродните български и чуждестранни организации;

4. Да  защитава  и  отстоява  интересите  на  своите  членове,  произтичащи  от
дейността на сдружението;

5. Да  популяризира  и  разпространява  сред  обществото  знанията  и
постиженията, свързани с астрономията и сродните и науки;

6. Да създава и развива интереса към любителската астрономия, наблюденията
и заниманията по астрономия;

7. Да създаде организирано любителско астрономическо движение;
8. Да  положи  усилия  за  бъдещо  създаване  на  любителска  обсерватория  и

планетариум в гр. София.

Чл. 4. За постигане на своите цели сдружението извършва следните дейности:

1. Издава периодично списание за астрономия - “Андромеда”;
2. Издава периодичен вестник за астрономия – “Телескоп”;
3. Издава календари, карти, атласи, плакати, пособия за обучение, диапозитиви,

оригинални снимки и други печатни материали на астрономическа тематика;
4. Организира  създаване  на  образователни  научно-популярни  филми  на

астрономическа  тематика  и  специализиран  софтуер  с  приложение  в
астрономията;
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5. Организира лекции, беседи, дискусии, образователни програми, спектакли на
тема  астрономия  и  сродните  и  науки,  както  и  демонстрационни
астрономически  наблюдения  и  прожекции  на  научно-популярни  и
образователни филми;

6. Организира  лагер-школи  и  експедиции  за  астрономически  наблюдения,
обучение  в  работни  групи  по  различни  проблеми  на  любителската
астрономия;

7. Събира и съхранява астрономическа и научно-популярна литература;
8. Предоставя  за  публикуване  материали  на  астрономическа  тематика  в

средствата  за  масово  осведомяване  и  осъществява  съвместна  дейност  с
други сродни организации и юридически лица, с видни учени от областта на
астрономията и сродните и науки;

9. Полага усилия за получаване на съдействие от държавни органи и фондации.

Стопанска дейност

Чл. 5. Сдружението извършва следната стопанска дейност, като получените
приходи се използват за постигане на посочените в чл. 3 от устава на сдружението
цели:

1. Издаване и разпространение на печатни произведения на астрономическа и
научно-популярна тематика;

2. Създаване и разпространение на диапозитиви, филми, телевизионни и радио
предавания и софтуер на астрономическа тематика;

3. Производство и продажба на оптична апаратура и аксесоари, предназначена
за астрономически наблюдения и демонстрации;

4. Отдаване под наем на филми и книги на астрономическа и научно-популярна
тематика;

5. Организиране  и  събиране  на  такси  за  посещения  на  спектакли,  изложби,
лекции, курсове и лагер – школи на астрономическа тематика.

Имущество, набиране на средства

Чл. 6. (1) Приходите на сдружението се осигуряват от:

1. Членски внос;
2. Доброволни вноски на членовете;
3. Дарения;
4. Субсидии от държавни и общински органи;
5. Приходи от стопанисване имуществото на сдружението;
6. Стопанската дейност на сдружението посочена в чл. 5 от устава;
7. Други източници разрешени от закона.

(2)  Всеки  член  на  сдружението  има  право  да  получава  информация  за
направените  разходи,  както  и  да  проверява  документите  за  изразходваните
средства.

Органи на управление

Чл. 7. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.
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Общо събрание

Чл.  8. (1)  Общото събрание се  състои от  всички членове на сдружението,
освен тези, които не са заплатили пълния размер на личния си месечен членски
внос към датата на откриване на заседанието на общото събрание.

(2)  Членовете  на  сдружението,  желаещи да  вземат  участие  в  работата  на
общото събрание, които не са заплатили месечните членски вноски, могат да сторят
това непосредствено преди откриване на заседанието на общото събрание.

Правомощия на общото събрание

Чл. 9. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
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. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на

закона,  устава  или  други  вътрешни  актове,  регламентиращи  дейността  на
сдружението.

(2)  Решенията на общото събрание са задължителни за другите  органи на
сдружението.

Чл.  10. (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 съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко
един месец преди насрочения ден.

Чл.  11. Преди всяко заседание на Общото събрание се  изготвя списък  на
присъстващите членове, отговарящи на условието на чл.8.,  ал.1 и ал.2 и техните
представители.  Членовете  и  представителите  се  легитимират  и  установяват
присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на
общото събрание.

Чл. 12. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове, отговарящи на условието на чл.8., ал.1 и ал.2 от устава. 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.
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Чл. 13. (1) Всеки член на общото събрание, отговарящ на условието на чл.8.,
ал.1 и ал.2 от устава 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.

Чл.  14. (1)  Решенията  на  общото  събрание  се  вземат  с  мнозинство  от
присъстващите.

(2)  Решения  по  чл.  9,  ал.1,  т.1  и  5.  се  вземат  с  мнозинство  2/3  от
присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл.  15. (1)  Управителният  съвет  се  състои  от  три  лица-членове  на
сдружението.  Юридически  лица,  които  са  членове  на  сдружението,  могат  да
посочват  за  членове  на  управителния  съвет  и  лица,  които  не  са  членове  на
сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години.

(2) Управителният съвет избира от своя състав председател и секретар на
съвета.

(3) Секретарят на управителния съвет:

1. Отговаря за архива на сдружението;
2. Събира членския внос;
3. Изготвя и актуализира списъка на членовете на сдружението.

(4)  Функциите  на  председател  и  секретар  на  сдружението  могат  да  се
изпълняват от едно и също лице по решение на управителния съвет.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 16. Управителният съвет:

1. Представлява сдружението;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Приема и изключва членове;
4. Взема решения относно дължимоста и размера на членския внос;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на

устава;
7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
8. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
9. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
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10.Определя адреса на сдружението;
11.Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не

спадат в правата на друг орган.

Чл. 17. (1) Заседанията на управителният 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 повече от половината 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
ликвидация,  разпореждане  с  имуществото  и  организиране  дейността  на
сдружението - 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.

(6)  За решенията на управителният съвет се съставят протоколи,  които се
съхраняват в архива на сдружението.

Представителство

Чл. 18. Членове на управителния съвет:

 Валери Величков Генков – председател,
 Мария Боянова Любенова – секретар и
 Боряна Боянова Бончева

представляват сдружението заедно и по отделно.

Членски права и задължения

Чл. 19. (1) Членуването в сдружението е доброволно, членове могат да бъдат,
както физически, така и юридически лица.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде
информиран за неговата дейност.

(3) Всеки член, отговарящ на условието на чл.8, ал. 1, има право да се ползва
безвъзмездно от имуществото и от резултатите от дейността на сдружението, както
и  да  получава  безплатно  издаваните  от  сдружението  списание  “Андромеда”  и
вестник “Телескоп”.

(4) Всеки член е длъжен да внася редовно месечния членски внос предвиден в
устава.
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Възникване на членство

Чл. 20. Членството възниква след решение на управителния съвет по писмено
заявление на кандидата за членство, с което той заявява, че е съгласен с устава и
ще  съдейства  за  постигане  на  целите  на  сдружението  и  заплати  размера  на
едномесечния членски внос.

Прекратяване на членството

Чл. 21. (1) Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването;
4. С прекратяването на сдружението;
5. Изключване поради невнасяне на членски внос.

(2) Решението за изключване се взема от управителният съвет при поведение,
което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание.
(4)  Невнасяне  на  членки внос се  установява  по  документ  с  извлечение от

архива  на  сдружението  и  достоверността  му  се  удостоверява  с  подписа  на
секретаря.

Уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството

Чл. 22. Членовете на сдружението прекратили членството си не получават
заплатените от тях, както доброволни, така и задължителни членски вноски.

Срок

Чл. 23. Съществуването на сдружението не се ограничава със срок или друго
прекратително условие.

Определяне на размера и начина на внасяне на членските вноски

Чл. 24. (1) Месечният членски внос възлиза на 4 (четири) лева на месец.
(2)  Управителният  съвет  може  да  вземе  решение  за  увеличаване  на

месечните  членски  вноски,  като  решението  и  мотивите за  неговото  приемане се
съобщават незабавно на членовете на сдружението.

(3) Членският внос се плаща на секретаря на управителния съвет ежемесечно
до изтичане на текущия месец.

Архив на сдружението

Чл.  25. (1)  Архивът  се  съхранява  в  канцеларията  на  сдружението  като
отговорността за това носи секретаря.

(2) В архива на сдружението задължително се съхраняват:

1. Протоколите с решенията на общото събрание и управителния съвет;
2. Списък на членовете на сдружението.
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(3)  Списъка  на  членовете  на  сдружението  съдържа  името,  единният
граждански номер на всеки членуващ, както и направените от него месечни вноски.

(4) Всеки член на сдружението има право на свободен достъп до архива.

Ликвидация, начина на разпределение на имущество след
удовлетворяването на кредиторите

Чл. 26. (1) В случай на ликвидация тя се извършва от управителния съвет на
сдружението.

(2)  Останалото  след  удовлетворяване  на  кредиторите  имущество  се
разпределя, по преценка на ликвидатора, на юридически лица с нестопанска цел,
чиито цели на дейност са близки или сходни до целите на “АСТРОНОМИЧЕСКА
АСОЦИАЦИЯ – СОФИЯ”.
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