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Сдружение „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“ - 

„ГЛАС“ 

 

ул. „Добродолски поток“ б.б.  

17 540 - Босилеград, Сърбия 

 
 

 

УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ  
„ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“ 

„ГЛАС“ 

 

 
Член 1. 

 

Гражданско сдружение „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И 

СОЛИДАРНИ“, със съкратено наименование „ГЛАС“  (в продължение: Сдружение) е 

доброволно, неправителствено и с нестопанска цел, което е учредено безсрочно 

заради осъществяване на цели в областта на афирмацията на всички позитивни 

жизнени активности: култура, образование, човешки и малцинствени права, екология, 

туризъм, информационно-издателска дейност,  икономика, селско стопанство, 

здравеопазване, спорт и др.  

 

Член 2. 

 

 Цели на Сдружението са: 

 

 Развиване на културна, просветна и информационно-издателска дейност с цел 

опазване националната идентичност на българското национално малцинство в 

Сърбия; 

 Работа върху осъществяване на сътрудничеството между Сърбия и България в 

областта на икономиката, образованието, културата, екологията,  селското 

стопанство, науката, туризма, спорта, издателската дейност, информациията и 

др., 

 Активно участие в защита на универсалните човешки и малцинствени права;  

 Предоставяне на правна помощ на онези, чиито права са застрашени или 

нарушени;  

 Сформиране на мрежа на алтернативни медии за отстояване на човешки и 

малцинствени права и свободи; 

 Защита и подобряване на природното, културно и етническо наследство на 

българското национално малцинство и презентиране на туристическите 

ценности, с цел представяне на нашата община в Сърбия и чужбина; 

 Опазване на културните и църковни паметници на територията на Община 

Босилеград и задвижване на инициативи за изграждане на нови; 

 Засилване на идеологическата инфраструктура чрез установяване на 

сътрудничество с други неправителствени организации с подобна ориентация в 

Сърбия и чужбина; 

 Развитие и мотивиране на разследващата журналистика; 

 Привличане на неактивните граждани, особено ученици в средните училища и 

студенти, и ангажирането им в проектите на дружестжото; 
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 Подтикване на гражданите да направят крачка напред към осъществяването на 

човешките си и малцинствени права и да участват в уреждането и създаването 

на по-добри условия за живот; 

 Подкрепа за изява и насърчване на гражданите за участие в развитието на 

обществото; 

 Подобряване на физическото и психическото здраве на хората; 

 Насочване на гражданите в областта на професионалното им образование и 

усъвършенстване в унисон със съвременните световни тенденции; 

 Засилване на социалните умения за трудоустрояване и развитие на кариерата 

чрез професионално усъвършенстване; 

 Решаване на проблемите на лица, които трудно могат да си намерят работа 

(инвалиди, по-възрастни малолетни лица без съответна родителска грижа, 

стажанти, незаети лица на над 40-годишна възраст, лица след изтърпяване на 

наказание в затвор), както и хуманитарни въпроси, свързани с тази категория 

население; 

 Подобряване на условията на трудовата борса; 

 Насърчване трудоустрояването на маргинализираните групи чрез публични 

работи (инвалиди, майки, които сами се грижат за децата си, лица, които дълго 

чакат работа, необразовани граждани и др.); 

 Образование на гражданите; 

 Насърчване на доброволческите дейности; 

 Изготвяне и реализация на ясни, доброволчески, устойно-насочени и общо-

полезни програми; 

 Влияние и активно участие в създаването, развитието и реализацията на 

професионални, културни, спортни и забавни програми; 

 Подкрепа за производството на здрава храна, опазване на традиционните 

занаяти и обичаи;  

 Подкрепа за защита на бежанци, социално застрашени категории, майки, които 

сами се грижат за децата си, както и на техните семейства; 

 Активно участие в проектите от областта на околната среда, развитие на 

екологиическата етика и култура;  

 Сътрудничество с образователни, здравни и хуманитарни организации и 

ведомства; 

 Активно участие в борбата срещу всички форми на зависимост, от които най-

много е застрашено младото поколение; 

 Активно сътрудничество с всички международни и неправителствени 

организации и граждански сдружения;  

 Борба срещу търговията с хора и всички форми на дискриминация в 

обществото; 

 Подобряване на условията за живот на децата от училищна и предучилищна 

възраст; 

 Борба срещу материалната и духовна бедност; 

 Развиване и повишаване на културното ниво на обществото; 

 Подкрепа за изграждането на гражданско и демократично общество, развитие и 

повишаване на принципите на върховенството на закона; 

 Насърчване на развитието на мултикултуралността във всички сегменти от 

обществения живот и разширяването на знания за тях; 

 Установяване на нови връзки и партньорства в реализацията на конкретни 

проекти чрез държавни и недържавни институции.  
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Член 3. 

 

Целите на Сдружението се осъществяват: 

 

 Само или със съдействието на други организации да организира неформално 

обучение, издателска дейност, промоции, публични мероприятия, семинари, 

научни сещи, конференции, срещи, трибуни, пътувания, фестивали, екскурзии, 

зимни и летни почивки, пленери, изложби, концерти, театрални представления, 

спортни събития, документации и изследвания във всички области, които 

разкриват позитивните жизнени активности на гражданите и опазват 

националното самосъзнание на българското национално малцинство в Сърбия;  

 Изледване, проучване и обърщане към държавните и международни органи и 

организации за всички въпроси, касаещи човешките и малцинствени права, 

както и опазване на националния и културен идентитет на българското 

национално малцинство; 

 Издаване на книги, брошури и други публикации; 

 Публикува информации и съобщения на собствената си интернет-страница, в 

печатните и електронни медии, касаещи дейностите на Сдружението;  

 Сътрудничество с институции, университети, училища, сдружения и 

неформални групи в страната и чужбина, които се занимават със същата или 

подобна активност; 

 Съблюдаване, помагане и подобряване на научно-изследователната работа на 

своите членове; 

 Изготвяне и реализация на проекти и студии; 

 Представяне на всички позитивни ценности посредством печатни публикации, 

интернет и видео материал, съгласно Закона;  

 Установяване и организиране на ВЕБ презентации с цел презентиране на 

активностите на сдружението, както и навременно осведомяване на 

заинтересованата общественост за събитията, свързанис с целите и задачите на 

Сдружението; 

 Насърчаване на децата и младите хора, участие в организирането на 

свободното време на младежите чрез обучение и доброволчески активности; 

 Посещаване на семинари в страната и чужбина, както и обмен на 

професионалисти на международно равнище, с цел професионално 

усъвършенстване на своите членове; 

 Промотиране на природните красоти, архитектурни, културни и църковни 

ценности, туристически събития, гастрономни оферти и рекреативни дейности 

(лов, риболов и други спортове); 

 Оферти на услуги за лична и домашна хигиена (осигуряване на храна, 

лекарства и др.), плащане на сметки, придружаване, психо-социална подкрепа 

и др.;  

 Реализира и други програми и проекти с цел грижа, опазване, популяризация и 

представяне на културата, обичаите и традициите на българското национално 

малцинство. 
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Член 4. 

 

 Наименование на Сдружението на сръбски език се изписва: Удружење 

грађана „Група либералних, амбициозних и солидарних“. 

Наименование на Сдружението на български език се изписва: „Група на 

либерални, амбициозни и солидарни“. 

Съкратеното наименование на Сдружението на сръбски и български език се 

изписва: „ГЛАС“. 

Седалището на Сдружението е в Босилеград на ул. „Добродолски поток“ б.б. 

Сдружението осъществява дейностите си на територията на Република Сърбия. 

 

Член 5. 

 

 Член на Сдружението може да бъде всяко лице, което приема целите и Устава 

на Сдружението и плаща членски внос. Членството в Сдружението се придобива чрез 

попълване на заявление в писмена или електронна форма, плащане на членския внос и 

включване в списъка на членовете. 

Член на Сдружението може да бъде и малолетно лице на над 14-годишна 

възраст, доколкото предостави заверено изявление за дадено съгласие от страна на  

законния му представител.   

 

Член 6. 

 

 Решението за приемането на нов член на Сдружението взема Управителният 

съвет, а го ратифицира Скубщината на Сдружението.  

 Член на Сдружението може да се оттегли с подаване на писмено заявление за 

прекратяване на членството. Членството в Сдружението може да бъде прекратено 

заради продължителна неактивност на члена, неспазване на разпоредбите на Устава, 

или накърняване на репутацията на Сдружението. Решението потвърждава 

Управителният съвет, който взема решение за прекратяване на членството.   

  

Член 7. 

 

Член на Сдружението има право:  

 

 Равноправно с другите членове да участва в осъществяване на целите на 

Сдружението, 

 Непосредствено да участва във вземането на решения на Скубщината, както и 

посредством органите на Сдружението, 

 Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението, 

 Навреме да бъде информиран за работата и дейностите на Сдружението, 

 Задължения на члена на Сдружението са: 

 Да спазва целите и Устава на Сдружението и активно да допринася за 

осъществяването им, 

 Съгласно интереса и способностите му да взима участие в активностите на 

Сдружението, 

 Съвестно да извършва работите и задълженията, които му доверяват органите 

на Сдружението, 

 Редовно да плаща членския си внос. 
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Член 8. 

 

Органи на Сдружението са: 

Скубщина (Събрание), Управителен съвет и Контролен съвет.  

Органите на Сдружението вземат решения, когато на заседанията им присъства 

мнозинство от членовете. Органите на Сдружението вземат решения с обикновено 

мнозинство на гласовете от присъстващите членове, доколкото в Устава на 

Сдружението не е определен друг начин.  

 

Член 9. 

 

 Членове на Скубщината (Събранието) на Сдружението са всички членове на 

Сдружението.  

 Скубщината (Събранието) провежда редовни заседаяния един път годишно. 

Извънредно заседание на Скубщината (Събранието) се свиква въз основа на 

обосновано предложение на Управителния съвет, както и по инициатива на най-малко 

1/3 от членовете на Скубщината. В този случай инициативата се подава до 

Управителния съвет в писмена форма и в нея задължително се включват въпроси, 

чието разискване се предлага.   

 Заседанието на Скубщината (Събранието) свиква председателя на 

Управителния съвет и в писмена форма осведомява членовете за мястото и времето на 

провеждане на Скубщината, както и за предложения дневен ред. Заседанието се 

ръководи от лице,  избрано в началото на заседанието с публично гласуване.  

 

 Скубщината: 

 Приема плана и програмата за работа, 

 Приема Устава, както и измененията и допълненията на Устава, 

 Приема и други общи актове на Сдружението,   

 Най-малко един път годишно разисква и приема доклада на Управиттелния 

съвет, 

 Разисква и приема финансовия план и отчет, 

 Избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния и Контролния 

съвет, 

 Решава за статутарни изменения и прекратяване на работата на Сдружението.  

 

Скубщината (Събранието) пълноправно взема решения, когато на заседанието 

присъстват най-малко 1/2 от членовете, които имат право да гласуват. За вземане на 

решения за изменения и допълнения на Устава необходимо е мнозинство от над 2/3 от 

гласовете на присъстващите членове, които имат право да гласуват.   

 

Члeн 10. 

 

 Управителният съвет е управителен орган на Сдружението, който се грижи за 

за реализация на целите на Сдружението, утвърдени с този Устав.  

  Управителният съвет се състои от 5-ма члена, които избира и освобождава 

Скубщината (Събранието) от редовете на редовните членове. Управителният съвет 

избира председател, зам. председател и секретар измежду своите членове.   

Председател на Управителния съвет, който е и председател на Сдружението, 

представлява и застъпва Сдружението и има права и задължения на финансов 

директор. Зам. председател на Управителния съвет е упълномощен при отсъствие на 
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председателя на Управителния съвет да застъпва Сдружението и подписва всички 

финансови документи в името на Сдружението.  

В извънредни случаи заседанията на Управителния съвет могат да се 

провеждат и посредством електронни връзки и комуникации.  

Мандатът на членовете на Управителния съвет е 4 години и те могат да бъдат 

преизбирани по същия начин.   

Управителният съвет: 

 Ръководи работата на Сдружението между две Скубщини (Събрания) и взема 

решения с цел реализация на целите на Сдружението, 

 Организира редовно провеждане на дейностите на Сдружението, 

 Поверява отделни задачи на някои членове, 

 Взема финансови решения, 

 Взема решения за задвижване на процедура за изменение и допълнение на 

Устава, по собствена инициатива, или по предложение на 1/3 от членовете на 

Сдружението и подготвя предложение за изменение и допълнение, които 

предоставя на Скубщината (Събранието), 

 Взема решение за задвижване на процедура за обезщетяване, в случаи,  

предвидени в член 25, параграф 2 от Закона за сдруженията и когато има 

нужда, определя отделен застъпник на Сдружението за тази процедура,  

 Определя стойността на членския внос,  

 Взема решение за членство в съюзи или други асоциации в страната и 

чужбина,  

 Решава други въпроси, за които със Закона, или с настоящия Устав, не са 

определени да решават други органи на Сдружението.  

 

Решенията на Управителният съвет са легитимни, когато на заседанието 

присъстват най-малко ½ от членовете, а решенията взема с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове.  

  

Член 11. 

 

 Контролният съвет контролира финансовата работа на Сдружението и за 

утвърдените нередности, без отлагане, осведомява Управителния съвет.  

Контролният съвет се съсои от 2-ма членове, които от редовете на членовете на 

Сдружението с право на глас, избира Скубщината (Събранието). Мандатът на 

членовете на Управителният съвет е 4 години и те могат да бъдат преизбрани по 

същия начин. Контролният съвет представя доклад на всяко заседание на 

Скубщината.   

 

 

 

Член 12. 

 

 Работата на Сдружението е прозрачна.  

Управителният съвет се грижи за редовно осведомяване на членската маса и 

обществеността за работата и дейностите на Сдружението, непосредствено, или 

посредством интернет публикации, чрез сайта на Сдружението, посредством 

съобщения за обществеността, или по някой друг начин.  
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Член 13. 

 

 Сдружението може да формира клонове и представителства и да назначава 

свои представители на територията на Сърбия, съгласно Законите. Решението за 

формирането им взема Управителния съвет, който за това осведомява Скубщината 

(Събранието) на Сдружението на първото й следващо заседание.  

  

 

 

Член 14. 

 

  За реализация на целите си Сдружението установява контакти и сътрудничи с 

други подобни сдружения и организации в страната и чужбина. Сдружението може да 

се включва в домашни и международни сдружения, асоциации, или организациии, а 

решението за това взема Упреавителният съвет, който след това осведомява 

Скубщината (Събранието). За членуване в международно сдружение или организация 

председателят на Управителния съвет в срок от 15 дена от деня на постъпването 

задължително трябва да осведоми съответния държавен орган.  

 

Член 15. 

 

 Средства за реализиране на програмните си цели и задачи Сдружението 

осигурява: 

 От подаръци, членски внос и дотации от домашни и международни 

организации,  

 От кандидатстване с проекти при държавни органи, домашни и чуждестранни 

организации и фондации, 

 Сдружението може да осигури средства и от заплащане за семинари и други 

видове на обучения, които то организира. 

 

Член 16. 

 

Решение за прекратяване на Сдружението взема Скубщината, ако не 

съществуват условия за осъществяване на целите на Сдружението, както и в други 

случаи, предвидени в Закона.    

В случай на прекратяване работата на Сдружението, на последното си 

заседание Скубщината (Събранието) взема решение на кого да се предостави 

имущество на Сдружението.   

 

Член 17. 

 

Сдружението има печат с кръгла форма, на чиито ръбове е изписано с 

кирилица на сръбски и български език: Удружење „Група либералних, амбициозних и 

солидарних“ - Сдружение „Група на либерални, амбициозни и солидарни”. В средата 

на кръга на печта с по-големи букви (кирилица) е написано съкратеното название 

„ГЛАС”, под него, с по-малки букви (кирилица) е написано „Босилеград”, а всичко 

това е разположено на фона на графическото изображение на летящ гълъб.  

Председателят на Управителния съвет ръководи с печата на Сдружението.  
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Член 18. 

 

Логото на Сдружението представлява графическо изображение на летящ бял 

гълъб върху син фон. Съкратеното название и мястото на учредяването са написани в 

средата на снимката на гълъба. Около изображението на гълъба са разположени в 

кръгла форма жълти звезди.   

 

Логото: 

 
 

 

Член 19. 

 

 Този Устав влиза в сила от деня на приемането му от страна на Учредителната 

Скубщина (Събрание), а ще се прилага от деня на вписването му в регистъра на 

съответния държавен орган.   

 

Член 20. 

 

 За всички въпроси, които не са предвидени в този Устав, директно ще се 

прилагат разпоредбите от Закона за дружествата.   

 

 

 

 

 

 

Босилеград, 26.01.2013 г.                         ____________________________________ 

Председател на  

Учредителната Скубщина  

Петър Рангелов 

 


