Стр.1
УСТАВ
на
Сдружение ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА
СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ /ОЦОСУР/
ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.1. /1/ Наименованието е:Сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие”
/2/ При необходимост за краткост името на сдружението да се изписва с абревиатурата ОЦОСУР, от първите
букви на всяка от думите в наименованието.
Чл.2. За седалище на ОЦОСУР се определя град Варна
ГЛАВА 2. МИСИЯ, ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ВИД НА ДЕИНОСТ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.
Чл.3 Мисията на ОЦОСУР е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество
– околна среда”, чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.
Чл.4 Цели
/1/ Стратегически цели
1.1 Да разработват резултатни средства за отстраняване на, нанесени вреди на околната среда, както и за
предотвратяване на бъдещото и увреждане.
1.2 Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията в областта на
опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото.
/2/ Конкретни цели
2.1. Да се събира, изследва и предоставя на гражданите, актуална информация, за състоянието на околната
среда и въздействието й върху качеството на живот.
2.2. Да се набират финансови средства за инвестирането им в обществено полезни дейности за опазване на
околната среда.
2.3. Да се подпомагат българските училища в процеса на екологично възпитание и образование.
2.4. Да се работи активно с младежите за формирането им като отговорни за опазването на околната среда
граждани.
2.5. Да се участва активно в реализацията на национални, международни програми за опазването на
околната среда и нейното възпроизводство.
2.6. Да се представят и подкрепят, граждански инициативи в областта на опазване на околната среда.
2.7. Да се развие система от услуги, допринасящи за опазването на околната среда.
Чл.5 Средствата, с които ОЦОСУР ще постига набелязаните цели са: финансови, имуществени и човешки ресурси.
/1/ Финансовите средства са:
1.1. Индивидуален членски внос, определен с решение от Общото събрание
1.2. Получаване на помощи, дарения и завещания от спомоществуватели.
1.3. Такси от практико – приложна, научно – изследователска и просветна дейност.
1.4.Постъпления от стопанска дейност продажба на активи и услуги.
/2/ Средствата от имущество са:
2.1. Предоставяне на услуги чрез притежаваното от ОЦОСУР имущество.
2.2. Събиране на наеми от предоставяне на притежаваното от ОЦОСУР имущество.
2.3. Имуществото на ОЦОСУР се управлява от УС, който носи материална отговорност за него.
/3/ Средствата от човешки ресурси са:
3.1. Предоставяне на платени консултации от членове и симпатизанти на сдружението.
3.2. Предоставяне на доброволен труд от членове и симпатизанти.
Осъществяване на общественополезна дейност
Чл.6 ОЦОСУР е сдружение на физически лица, за осъществяване на общественополезна дейност за защита на
околната среда, осъществявана въз основа на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), законите
в страната, устава и решенията на Общото събрание.
Чл.7 Предмет на дейност в ОЦОСУР са:
/1/ Разработване на проекти водещи до опазването на околната среда.
/2/ Изработване и разпространение на информационни и образователни материали.
/3/ Организиране на образователни и демонстрационни кампании.
/4/ Набиране на средства във фондове и разпределянето им за природозащитна дейност.
/5/ Провеждане на проучвания на общественото мнение
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/6/ Организиране и участие на конференции, симпозиуми, семинари, курсове, срещи.
/7/ Организиране и провеждане на: изънкласни учебни форми; лекции; зелени училища; тренинги.
/8/ Предоставяне на имущество за дейности, водещи до опазването на околната среда.
/9/ Разработване на експертни становища, експертизи и доклади за ОВОС по възложена проблематика
ГЛАВА 3 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КЛОНОВЕ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ.
Общо събрание
Чл.8 Общо събрание /ОС/ е върховен колективен орган на ОЦОСУР.
Чл.9 Участие в работата на ОС вземат само членове на ОЦОСУР, лично или чрез упълномощен представител,
удостоверяващ легитимността си с нотариално заверено пълномощно.
Чл.10 Всеки упълномощен представител може да представлява не повече от трима членове на ОС.
Правомощия и отговорности.
Чл.11 ОС на ОЦОСУР разполага със следните правомощия и отговорности
/1/ Определя мисията и целите на сдружението.
/2/ Приема стратегията за развитие.
/3/ Изменя и допълва устава.
/4/ Взема решение за промяна седалището на ОЦОСУР.
/5/ Избира и освобождава членовете на управителния съвет и КС.
/6/ Приема и изключва членове.
/7/ Взема решения за откриване и закриване на клонове.
/8/ Взема решения за участия в други организации (сливания, поглъщания)
/9/ Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.
/10/ Приема годишен бюджет.
/11/ Определя размерът на годишният членският внос.
/12/ Приема отчета за дейността на управителният съвет за отчетния период.
/13/ Приема отчета на контролният орган.
/14/ Отменя решения на другите органи на ОЦОСУР, поради тяхната нецелесъобразност.
/15/ Взема решения за безвъзмездното разходване на имуществото, с мнозинство от 2/3 от всички членове.
Чл.12 ОС не може да предоставя на други органи на сдружението, правата за решения по Чл.11 ал.1, т. 1,3,7,9,11 и
12.
Чл.13 Решенията на ОС са задължителни за другите органи на ОЦОСУР
Чл.14 Решения взети от органите на ОЦОСУР, противоречащи на действащите закони, устав и нормативни
документи на сдружението, могат да бъдат оспорени пред ОС, по искане на заинтересувани членове или негови
органи, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по късно от една година от датата на вземане на
решението.
Свикване на ОС
Чл.15 ОС се свиква на редовно заседание един път в годината , по инициатива на Управителният съвет или
извънредно по искане на 1/3 от членовете на сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на
ОЦОСУР.
Чл.16 Известяването на членовете за предстоящото свикване на ОС, става чрез писмена покана, която съдържа
дневен ред, дата, час, място и по чия инициатива става свикването.
Чл.17 Поканата за Общото събрание се поставя на информационното табло в офиса на ОЦОСУР и се публикува в
интернет страницата на организацията най-малко един месец преди датата на Общото събрание.
Кворум.
Чл.18 Провеждането на заседание на ОС е легитимно при присъствието на повече от половината членове от
списъчния състав на ОЦОСУР. При липса на кворум ОС се отлага с един час по късно на същото място и при
същият дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите.
Гласуване
Чл.19 Вземането на решения от ОС става чрез гласуване от всички присъстващи членове на свое заседание.
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Чл.20 Всеки член на ОС има право на един глас.
Чл.21 Членовете на ОС нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
/1/ него, неговият 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.
Вземане на решения от ОС
Чл.22 Решенията на ОС се вземат с обикновенно мнозинство (50+1) от присъстващите на събранието членове.
Чл.23 Решенията по Чл.11 ал.3;4;8;9;15 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите на
събранието членове.
Чл.24 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
Чл.25 Решенията от заседанията на ОС се протоколират. Ръководещият заседанието и изготвилият протокола
(протоколчик), с подписите си удостоверяват и отговарят за достоверността на съдържанието му.
Управителен съвет
Чл.26 /1/ Оперативното управление на ОЦОСУР се осъществява от Управителен съвет /УС/.
/2/ УС се състои от нечетен брой лица, най-малко три на брой - членове на ОЦОСУР. Членовете на УС се
избират с мандат, за срок от четири години. Няма ограничения в броя на мандатите.
/3/ УС избира от своят състав Председател.
3.1 Председателя на УС на ОЦОСУР представлява организацията и ръководи оперативната му работа.
3.2 По решение на УС може да сключва договори съобразно нормативните актове и закони в страната.
Правомощия и отговорности
Чл.27 УС на ОЦОСУР разполага със следните правомощия и отговорности:
/1/ Членовете на УС по отделно или заедно представляват ОЦОСУР.
/2/ Определя представителната власт на отделните членове.
/3/ Изготвя и приема правила за организационната структура на ОЦОСУР
/4/ Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/5/ Управлява ефективно средствата и се разпорежда с имуществото на организацията, в рамките определени в
този устав.
/6/ Организира и подготвя регулярните и извънредни ОС
/7/ Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет
/8/ Подготвя и внася в общото събрание ежегоден отчет за дейността на ОЦОСУР
/9/ Определя адреса, където се намира управление на ОЦОСУР в рамките на седалището
/10/ Осигурява ефективно организационно планиране.
/11/ Осигурява необходимите средства за нормалното функциониране структурите на ОЦОСУР.
/12/ Назначава и уволнява служители в ОЦОСУР.
/13/ Предлага на ОС сключване на коалиции и сливания, провеждане на реорганизации, участие в създаване на
други юридически лица.
/14/ Съхранява архивите на организацията за 10 години, след което внася в ОС предложение за унищожаването
им.
/15/ Води книги за протоколите от заседанията на ОС и УС.
Заседанията на УС
Чл.28 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателя е длъжен в
срок от седем дни да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. При неизпълнение на това
задължение на Председателя, УС може да бъде свикан от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
/2/ УС може да взема решение ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член
се удостоверява в протокола от председателя на УС.
/4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието. Решенията по Чл. 40 /2/,/3/
(касаещи процедурите по ликвидация) и Чл.27 /5/ (отнасящи се до разпореждане с имущество и определяне вида и
организирането на дейностите)се вземат с мнозинство от 2/3.
/5/ При несъгласие с решението на управителния съвет, даден член или няколко такива, могат да свикат ОС за
преразглеждане на решенето, по упоменатия начин за свикване на ОС член Чл.15.
/6/ Решенията от всяко заседание се протоколират. Водещият протокола, и участвалите в заседанието
удостоверяват достоверността на данните с подписите си.
/7/ УС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде
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подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Контролен съвет
Чл.29 /1/При необходимост и за срок определен изрично от Общото събрание, с решение на Общото събрание
може да бъде избиран Контролен съвет на Сдружението в състав до 5 члена избрани измежду членовете на
Сдружението.
/2/ По желание на КС,УС е длъжен да предостави цялата текуща документация за определения контролен период.
Клонове
Чл.30 /1/ ОЦОСУР може да създава свои клонове на териториален признак, с решение на ОС.
/2/ Допустима предпоставка за създаването на клон е наличието на член на ОЦОСУР, заявил желание да
представлява сдружението и организира от негово име дейности на територии извън обхвата на действие на
централата или друг клон.
/3/ Клоновете на сдружението не подлежат на собствена юридическа регистрация.
/4/ Оперативната дейност на клона се води от организатор, на доброволен или платен принцип.
ГЛАВА 4 ЧЛЕНСТВО.ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. РЕД
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВНАСЯНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО.
Членство. Възникване на членството.
Чл.31 /1/ Членството в ОЦОСУР е доброволно и индивидуално.
/2/Членове на ОЦОСУР могат да бъдат всички приели мисията на организацията.
Чл.32 /1/Членството възниква чрез свободно изразена воля на кандидата с молба в писмен вид, до ОС на ОЦОСУР.
/2/ Не могат да бъдат членове на организацията хора, членуващи в обществени организации и партии, чиито
цели и дейности противоречат на тези на ОЦОСУР и законодателството в страната.
Членски права и задължения
Член 33 /1/ Всеки член има право:
1.1 Да участва в управлението на ОЦОСУР.
1.2 Да бъде информиран за дейността на ОЦОСУР
1.3 Да избира и да бъде избиран в управленските органи на сдружението
1.4 Да оспорва решенията на органите на ОЦОСУР, когато те са взети в противоречие със Закона, устава
или предходно решение на ОС.
1.5 Да ползва имуществото на сдружението при извършване на дейности водещи до изпълнението на
мисията и целите на ОЦОСУР. Реда за ползване на имуществото се изготвя от УС съобразно развиващите се
приоритети.
/2/ Задължения и отговорности
2.1 Да спазва устава и решенията на ОС.
2.2 Да заплаща месечен членски внос, определен с решение на общото събрание.
2.3 Да участва в текущите дейности на ОЦОСУР.
/3/ За задълженията на сдружението, членът отговаря до размерът на сумата равна на едногодишният му
членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на ОЦОСУР.
/4/ Членските права и задължения с изключение на имуществените са строго индивидуални и не могат да бъдат
прехвърлени на друг.
прекратяване на членството.
Чл.34 Членство се прекратява при:
/1/ Прекратяване съществуването на ОЦОСУР като юридически обект.
/2/ Смърт или пълно запрещение.
/3/ По собствено желание на члена, чрез писмено заявление до ОС.
/4/ Доказани действия, методично уронващи авторитета на организацията сред обществеността, чрез
изключване с решение на ОС.
/5/ Отпадане, когато членът без уважителни причини е преустановил реалната си дейност и е престанал да
плаща месечният си членски внос в продължение на една година от датата на последното плащане. Прекратяването
на членство при отпадането, става с решение на ОС по списък внесен за разглеждане от УС.
Ред за определяне и внасяне на имуществените вноски.
Чл.35 /1/ Имуществените вноски, задължителни за всеки член са месечен членски внос.
/2/ Размерът на месечните членски вноски се определя с решение на ОС взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от
присъстващите на събранието членове.
Чл.36 След преустановяване на членските си права, членът губи направените имуществени вноски.
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ГЛАВА 5 СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ,
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ.
Срок на учредяване.
Чл.37 ОЦОСУР е учреден безсрочно и прекратява своята дейност по решение на ОС.
Чл.38 /1/ ОЦОСУР може да се преобразува само в друго(ги) юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на обществено полезна дейност.
/2/ ОЦОСУР може да се слее с друго ЮЛНЦ, като се обединят имуществата и членският състав на двете
организации в един нов правоприемник.
/3/ ОЦОСУР може да се влее в друго ЮЛНЦ с което престава да съществува, а имуществото и членовете
преминават в приемащата организация
/4/ ОЦОСУР може да приеме вливане от друго ЮЛНЦ, като с това приеме неговите активи и пасиви.
/5/ ОЦОСУР може да разреши отделяне на част от своите дейности имущество и членове, като обособи ново
ЮЛНЦ, като двете организации солидарно поемат задълженията.
/6/ ОЦОСУР може да се раздели на нови самостоятелни юридически лица, които по равно разпределят помежду
си пасивите и активите.
Чл.39 ОЦОСУР прекратява своята дейност по решение на ОС взето с мнозинство от 2/3, като в решението си
посочва, ЮЛНЦ регистрирано в обществена полза, за наследник на имуществото.
Чл.40 /1/ При прекратяване съществуването на ОЦОСУР се извършва производство по ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.
/3/ При избор на ликвидатор УС уговаря стойността на неговият труд, който при липса на средства се заплаща с
част от имуществото.
/4/ Ликвидаторът е длъжен да прилага финансово правни документи удостоверяващи покриването на всеки
дълг.
Чл.41 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на ОЦОСУР
от окръжният съд по регистрацията му.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42 ВЪПРОСИ НЕУРЕДЕНИ ОТ УСТАВА СЕ РЕШАВАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и законите на Република
България
Чл.43 НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ОЦОСУР
Уставът е актуализиран съгласно решенията приети по т.5 от
Протокола за проведено на 16.05.2009 г.общо събрание на ОЦОСУР

За верността на актуализирания Устав!
………………………………………..
Илиян Илиев-Преседател на УС
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