У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и трудови злополуки - Омни Кеър”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1(1) Сдружението “Асоциация за защита правата на пострадалите при пътни и
трудови злополуки - Омни Кеър”, наричано в настоящия Устав за краткост Сдружение, е
независимо и доброволно сдружение на физически и юридически лица за осъществяването на
дейност в частна полза.
(2) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Устава и
решенията на Учредителното събрание.
(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството, а
отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е “Асоциация за защита правата на
пострадалите при пътни и трудови злополуки - Омни Кеър”.
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса,
съдебната му регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от
кореспонденцията на Сдружението.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са гр.София, р-н
Възраждане, „Ал. Стамболийски” №168, вх. 3, ет. 2, ап. 5
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
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Дейност и и основни цели.
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в защита
правата и законните интереси на пострадалите при пътно-транспортни произшествия и
трудови

злополуки,

чрез

осъществяването

на

организаторска,

образователна,

информационна, консултантска, изследователска и превантивна дейност, насочена към
реализиране и постигане целите на сдружението.
Чл. 6. Целите на сружението са:


създаването и развитието на подкрепяща среда, която дава възможност на всеки
пострадал при пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки да
реализира своите права;



да подпомага възстановяването на пострадалите при пътно-транспортни
произшествия и трудови злополуки и нормалната им реинтеграция в обществото;



да утвърждава в обществото значимостта на човешкия живот и човешкото
здраве, както и спазването на установените в държавата правила за безопасност
на движението и безопасност на труда;



да работи за изграждането и прилагане на политики на превенция на пътни и
трудови произшествия;



Да осигури редовен и достъпен поток и обмен на информация от и към
неправителствените организации и пострадалите;



Да работи

със съответните държавни органи

за

усъвършенстване на

законодателството в областта на движението по пътищата, пътната култура и
грамотност, както и в областта на трудовата дисциплина и правилата за
безопасност на труда.
Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:
1. Набиране и разпространяване на информация в съответствие с целите на
Сдружението;
2. Разработване, финансиране и осъществяване на програми, в съответствие с целите
на Сдружението;
3. Сътрудничество със специализираните държавни и местни власти и институции и
други български и международни организации със сходни цели;
4. Организиране на семинари, дискусии, обучения и кампании и специализирани
проучвания и анализи;
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ІI. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно, като негов член може да бъде
всяко всяко дееспособно физическо и юридическо лице, което споделя целите на
Сдружението и средствата за тяхното постигане, приема да изпълнява неговия устав и плаща
редовно членския си внос.
(2) От всички членове се изисква да заплащат годишен членски внос в размер,
определен с решение на Управителя.
Чл. 9. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
Чл. 10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
2. да внася редовно членския си внос;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия
обществен авторитет.
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху
други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права може
да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на
подписа.
Придобиване на членство
Чл.12. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до
Управителния съвет, която съдържа всички индивидуализиращи кандидата данни и
препоръки от поне един член на Сдружението.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет;
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2. чрез изключване - с решение на Общото събрание по предложение на
Управителния съвет, когато поведението на член на Сдружението грубо злепоставя
интересите на сдружението; когато изключваният системно не изпълнява своите задължения
и нарушава Устава. Изключеният член няма право на връщане на встъпителната си вноска и
внесения членски внос;
3. при смърт или поставяне под запрещение;
4. при отпадане в случай на невнасяне на определения членски внос до края на
текущата календарна година. Отпадането се констатира от Управителния съвет чрез
представяне на съответните документи
(2) При прекратяване на членството платените вноски не подлежат на връщане.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при
системно или съществено неизпълнение на членските задължения. Решението за изключване
може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.
(4) 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.
III. ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 14. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства; недвижими
имоти и права върху тях; движимо имущество и ограничени вещни права; дялово участие в
дружества; ценни книжа; вземания и други активи.
Чл. 15. (1) Имуществото на Сдружението се набира от встъпителни вноски, членски
внос, целеви средства от държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки,
обществени организации и граждани, фондации, дарения, завещания, печатни издания и
всички останали придобивни способи, съвместими с целта на Сдружението и допустими от
закона.
(2) Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на
Сдружението, начинът и сроковете на внасянето им се определят от Общото събрание и
подлежат на актуализиране по негова преценка
Чл. 16. (1) Имуществото на Сдружението се управлява от Управителя, който решава и
начините на разпореждане с него.
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(2) По предложение на Управителя, бюджетът на Сдружението се приема и се
утвърждава от Общото събрание за всяка финансова година.
(3) Управителят съвет може да създава целеви фондове от имуществото на
Сдружението.
Ч. 17. Ежегодно Управителят сам или чрез лицензирани лица проверява баланса и
отчета по изпълнението на бюджета и го предлага на обсъждане пред Общото събрание на
Сдружението, който се приема от последното. Управителят се освобождава от отговорност
след приемане на баланса и отчета от Общото събрание.
Чл. 18. За осъществяване на допълнителната стопанска дейност Сдружението може да
създава търговски дружества.
Покриване на загуби
Чл. 19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание
може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на
Сдружението.
IV. УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 18. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителният орган на сдружението е Управител.
(3) Сдружението се представлява от Управителя.
Чл. 19. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл. 20. Компетентност на Общото събрание:
 изменя и допълва Устава
 приема и други вътрешни актове
 избира и освобождава Управителя
 взема решение за преобразуване и прекратяване а Сдружението
 приема бюджета на Сдружението
 приема отчета за дейността на Управителя
 отменя решения на Управителя, които противоречат на закона, Устава или
други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението.
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 взема решения за дължимостта и размера на членския внос
 Общото събрание може да избира и Почетен председател на Сдружението.
Чл. 21. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите
органи на Сдружението.
Чл. 22. Решенията на Управителя, които са взети в противоречие със закона, устава
или решения на Общото събрание може да бъдат оспорвани пред Общото събрание по
искане на заинтересованите членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителя 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 Управителя не отправи писмена покана
за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по
писмено искане на

заинтересованите членове или Упълномощено от тях лице.

(2) Редовно Общо събрание се свиква при приключване на всяка финансова година.
Извънредно Общо събрание се свиква от Управителя или по искане на една десета от
членовете на Сдружението когато важни причини налагат това.
(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се връчва на всеки от съдружниците в сдружението, най-малко един
месец преди насрочения ден срещу подпис и отразяване на датата на получаване на езика,
който владее съответния съдружник, а ако който и да е от тях не може да бъде намерен или
откаже да се подпише, събранието се свиква с обнародване на поканата в „Държавен
вестник“, като датата на обнародване трябва да бъде най-малко един месец преди насрочения
ден. И в двата случая поканата се поставя на мястото за обявления, в сградата, в която се
намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 24. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината му 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.
Чл. 25. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание
въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.
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(3) Никой член на Сдружението няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до
него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи, роднините му по съребрена линия и
по сватовство до четвърта степен.
Чл. 26. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.20, ал.1, т.1 и 4 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.
Чл. 27. (1) На основание чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ функциите на У правителя ще се
изпълняват от едно лице – управител, който еднолично ще управлява и представлява
Сдружението.
(2) Управител се избира за срок от пет години и изпълнява функциите си до избор на
нов Управител.
Чл. 28. Компетентност на Управителя :


взема решения за участия в други организации



приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.



определя адреса на Сдружението



разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на действащите
нормативни разпоредби и устава.



подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет



ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
Сдружението.



определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и
носи отговорност за това.



взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от
компетентност на Общото събранието



изпълнява задълженията предвидени от Устава.



определя ликвидатор



да избира почетни членове на Сдружението

Чл. 29. Управителят представлява Сдружението.
Чл. 30. (1) Управителят на Сдружението :
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(2) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
(3) изпълнява приетия от Общото събрание бюджет на Сдружението
(4) подготвя доклада за дейността на Сдружението веднъж годишно.
(5) изпълнява и други функции, възложени му от закона, този Устав и другите
вътрешно-нормативни документи на Сдружението.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 31. Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание или с решение на
Софийски градски съд.
Чл. 32. При прекратяването на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидаторът
се определя от Управителя, извън случаите, когато се назначава служебно лице от съда.
Чл. 33. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване на Сдружението от Софийски градски съд.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Неуредените в устава въпроси се подчиняват на общия режим на Закона
юридическите лица с нестопанска цел и на действащото в Република България
законодателство.
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