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СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА
ПОМОЩ ЗА ДЕЦА
ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

I. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

1. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България
е неправителствена обществена организация, която обединява
физически и юридически лица и се учредява като сдружение с
нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2. ФИЦЕ-България се учредява в обществена полза, което обстоятелство е
неотменяемо.

3. Наименованието на сдружението е “Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца „ФИЦЕ-България”, съкратено “ФИЦЕ - България”.
Изписва се и на латиница.

4. Седалището и адресът на сдружението са: град София 1000, ул. „Шести
септември” №33, ет. 6

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

5. ФИЦЕ - България има за предмет на дейност подобряването на условията
на живот на децата и младежите в България, особено на тези в
неравностойно социално положение, без семейна среда и на децата и
младежите в рискови ситуации.

6. Целите на ФИЦЕ - България са постигане на социална ситуация,
изключваща или намаляваща до минимум проблемите на децата и
младежите в неравностойно социално положение, на тези без семейна
среда и на намиращите се в рискови ситуации.

7. /1/ Средствата за постигане на целите на ФИЦЕ-България представляват
дейности за:

1. обучението на кадри, работещи по тези проблеми;
2. обмяна на знания, опит и информация в национален и
международен мащаб;
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3. подкрепа, разработване и осъществяване на програми и
проекти в областта на грижата за деца и младежи.

/2/ За осъществяване предмета на дейност и постигане целите на
сдружението, ФИЦЕ - България извършва допълнителна стопанска
дейност:
Предметът на допълнителната стопанска дейност на сдружението е всяка
незабранена от закона такава, като приходите от нея се използват
единствено за постигане на целите на ФИЦЕ - България.

III.ЧЛЕНСТВО

8. Член на ФИЦЕ - България може да бъде всяко дееспособно физическо или
юридическо лице, което приема предмета на дейност и Устава на
сдружението, и съдейства за постигане на неговите цели.

9. Членовете на сдружението по право са неговите учредители.
10.Нови членове се приемат по решение на общото събрание или на
управителния съвет.
11./ отменен/
12.Членуването в сдружението се прекратява на някое от следните
основания:

1. с едностранно тримесечно писмено предизвестие, отправено
до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на
физическо лице – член на сдружението;
3. с изключване по решение на Управителния съвет на
сдружението;
4. с прекратяването на юридическо лице – член на сдружението;
5. при отпадане. Отпадането на членство е налице, когато има
системно невнасяне на членски внос или неучастие в дейността на
сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по
документи и с надлежно решение, с което се прекратява
членството.

13. /1/ Всеки член на сдружението е длъжен да заплаща членски внос в
срокове и размери, определени с решение на Общото събрание.
/2/ Внесеният членски внос, както и направените други имуществени
вноски в полза на сдружението, не подлежат на връщане на члена, чието
членство се прекратява, освен по решение на управителния съвет или
при наличието на конкретен договор.

IV.СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИЦЕ-
БЪЛГАРИЯ

14. Сдружението се учредява без определен срок на действие.
15. Сдружението се прекратява само с решение на неговото общо събрание.
16. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация от лице,
определено от Управителния съвет на сдружението.
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17. Разпределянето на останалото, след удовлетворяване на кредиторите,
имущество се извършва от лицето, определено от Управителния съвет на
сдружението за ликвидатор.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

18. Върховен орган на ФИЦЕ – България е Общото събрание. То се свиква не
по-малко от веднъж на три години.

19. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. Той заседава
не по-малко от два пъти годишно.

20. Контролен орган на сдружението е Контролният съвет. Той заседава не
по-малко от един път годишно.

21. Помощни органи на Управителният съвет са специализираните Комисии,
които се избира от него. Управителният съвет регламентира реда и
начина на функционирането им.

VI.СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ,
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ

22./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 едномесечен срок не отправи
писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено поискване на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се връчва на членовете лично или се изпраща по
електронен път или по пощата с обратна разписка. Тя се поставя на
мястото за обявления на адреса на управление на сдружението, най-
малко един месец преди насрочения ден.

23. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от
половината от всички членове на сдружението. 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.

24. /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.
/2/Член на общото събрание няма право на глас при решаване на
въпроси, отнасящи се до:

а. него, неговия съпруг /а/ или роднина по права линия – без
ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по
сватовство – до втора степен включително;

б. юридически лица, в които той /тя е управител или може да
наложи или възпрепятства вземането на решение.
/3/ Едно лице в Общото събрание не може да представлява повече от
трима членове на сдружението. Представителството се удостоверява с
изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
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25. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите.
/2/ Решения относно изменение и допълване на Устава и такива за
преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство
от 2/3 /две трети/ от присъстващите.

26. Общото събрание има следните права:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или
на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12.отменя решение на другите органи на сдружението, които
противоречат на закона, Устава, или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на сдружението;
13. избира и освобождава членовете на Контролния съвет.

VII. СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЗАСЕДАНИЯ И
ПРАВОМОЩИЯ

27. Управителният съвет се състои от четири лица и е с мандат от три
години.
28. Управителният съвет избира от своя състав с явно гласуване
Председател, който представлява сдружението и е с мандат от три години.
29. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя му. Председателят е длъжен да свика заседание на
Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако
Председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересованите 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.
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/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а при
равен брой гласове – гласът на председателя има тежест на два гласа.
Решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имуществото
на сдружението и за определяне реда и организирането на извършването
на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза – с
мнозинство на 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.

30. Управителният съвет има следните права:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителна
власт на отделните 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 помощни органи на сдружението и определя техния статут.
11. приема други вътрешни актове;
12. приема и изключва членове;
13. взема решение за откриване и закриване на клонове;
14. взема решение за участие в други организации.

VIII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

31. Контролният съвет се състои от три лица и е с мандат от три години.
32. Контролният съвет избира от своя състав с явно гласуване Председател,
който е с мандат от три години.

33. Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от
Председателя му по реда и начина, които този Устав предвижда за
Управителния съвет.

34. Контролният съвет има следните права:
1. осъществява контрол на дейността на сдружението;
2. Председателят на Контролния съвет има право да присъства на
заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.
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35. Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание не
по-малко от веднъж на три години.

IX. ИМУЩЕСТВО НАФИЦЕ – БЪЛГАРИЯ

36. Освен от допълнителна стопанска дейност сдружението набира
средствата си от членски внос, дарения, спонсорство, завещания и др.

37. Сдружението не формира печалба.
Настоящият Устав е приет и подписан на 16.03.2001 г. (Последни

изменения от 26 Април 2006 г.; 3 април 2009 г.; 25 април 2012 г.; 15
октомври 2014 г.; 7 март 2016 г.)

Председател на УС на СПСПД ФИЦЕ - България:
Дашенка Кралева

Членове:

Ивайло Тепавичаров

Звездица Пенева-Ковачева

Херман Радлер


