УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА”
I. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
Чл. 1 Сдружение „Зелена Странджа” е независима, неправителствена организация с
нестопанска цел, осъществяваща дейност в обществена полза.
Чл. 2 Дейността на сдружението се осъществява съобразно разпоредбите на действащото
законодателство на Република България, настоящия устав и решенията на неговите органи на
управление.
Чл. 3 Наименованието на сдружението е: Сдружение „Зелена Странджа”. Същото се изписва
на български език и се посочва във всички печатни, рекламни и други материали.
Чл. 4 Седалището и адреса на управление на сдружението е гр. Малко Търново, ул. „Иван
Вазов” № 6.
Чл. 5 Сдружението се учредява за неопределен срок от време.
II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 6 Основната цел на СНЦ „Зелена Странджа“ е подобряване на състоянието на
българската природа и заобикалящата ни околна среда, повишаване на екологичната култура,
физическата активност и здравословното състояние на българското население със специален
фокус към децата и младежите, повишаване нивото на информираност, компетентност,
екологично образование и на уменията за предотвратяване и справяне с екологични проблеми
чрез прилагане на системни природозащитни и образователни дейности.
Чл. 7 Средствата за постигане на целите на СНЦ „Зелена Странджа“ са:
1. Системна работа с деца и възрастни за повишаване на тяхната екологична култура и
знания, физическа активност и здравословно състояние, в сътрудничество с други
учебни, образователни, възпитателни и занимателни организации;
2. Привличане и ангажиране на широк кръг от заинтересовани лица и експерти от
природозащитната практика, специалисти и практици в областта на природните науки,
педагогиката и неформалното образование;
3. Прилагане на нестандартни, неформални, атрактивни и интерактивни методи при
провеждане на обучителните дейности;
4. Тясно сътрудничество с органите на национално и териториално управление,
държавните институции, собственици на гори и земи, концесионери и ползватели, както
и с други сродни организации от страната и чужбина, насочено към подобряване на
съществуващата нормативна база, решаването на конкретни проблеми, количеството и
качеството на осъществяваните дейности, свързани пряко с постигане на целите на СНЦ
„Зелена Странджа“ ;
5. Изготвяне и разпространяване на експертни оценки и аналитични продукти по
практически, научни, правни, екологични и образователни въпроси, свързани с целите
на СНЦ „Зелена Странджа“ ;
6. Непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на членовете на СНЦ
„Зелена Странджа“ ;
7. Осъществяване на комуникационна, информационна, рекламна, културна,
просветна, научна, изследователска, спортна, туристическа и художествена дейност във
връзка с осъществяване на целите на СНЦ „Зелена Странджа“;
8. Разработване на информационни и интернет базирани продукти, системи и
материали;

9. Насърчаване и подпомагане производството и разпространението на български
биопродукти, здравословни и чисти храни, традиционни местни сортове и породи;
10. Организиране и участие в различни регионални, национални и международни
прояви и програми, спортни и туристически мероприятия, конкурси, състезания и др.
имащи за цел популяризиране на българската природа, региона на Странджа в частност,
както и повишаване на здравословното състояние и физическата активност на хората;
11. Подготовка и изпълнение на дейности по проекти, финансирани от местни,
национални и международни източници, пряко свързани с постигане на целите на СНЦ
„Зелена Странджа“.
Чл. 8 В осъществяване на целите си СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ има предмет на дейност:
1. Организира и провежда образователни дейности с деца на природна тематика в
училищна среда и сред природата в допълнение на училищните образователни
програми, възприети в България;
2. Прилага методи на неформално класно и извънкласно обучение, използва
привлекателни образователни подходи и обучение сред природата за постигане на поголям интерес и ефект при обучителните дейности;
3. Подпомага и насърчава развитието на обучителни центрове и обекти, свързани с
опазването на природата, биоразнообразието, устойчивото стопанисване на
природните ресурси, природосъобразния и здравословен начин на живот;
4. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри,
включително и на трети лица;
5. Осъществява издателска, информационна и рекламна дейност;
6. Извършва консултантска дейност в областта на опазването, стопанисването и
ползването на природните ресурси, биоразнообразието, горското стопанство,
растениевъдството, околната среда, ландшафта, туризма, спорта и образованието;
7. Организира дейности, мероприятия и събития, имащи за цел повишаване на
екологичната култура на населението, популяризиране, опазване или възстановяване
на природни и културни забележителности и природни ресурси, използване на местни
и здравословни храни и продукти, повишаване на физическата активност и
здравословното състояние на своите членове и обществото;
8. Участва самостоятелно или в партньорство с органите на национално и
териториално управление, държавни институции, неправителствени организации,
стопански субекти и др. в програми и проекти с външно национално или
международно финансиране;
9. Развива регионално и международно сътрудничество със сродни организации,
институции, физически и юридически субекти за постигане на поставените цели;
10. Осъществява всякакви помощни дейности за постигане на целите на СНЦ
„Зелена Странджа“ , които не противоречат на българското законодателство.
III. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО
Чл. 9 /1/ СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ финансира дейността си от:
- Задължителен членски внос на членовете, определен по вид, размер, срок и начин
на внасяне с решение на Общото събрание;
- Доброволни имуществени вноски;
- Дарения и спонсорство;
- Безвъзмездно финансиране и субсидии от страна държавния бюджет, органите на
местно самоуправление, местни и чуждестранни неправителствени организации;
- Средства от национални и международни фондове, програми и други финансови
инструменти;
- Приходи от извършваната от СНЦ „Зелена Странджа“ допълнителна стопанска
дейност;
/2/ В осъществяване на дейността си СНЦ „Зелена Странджа“ може да извършва
допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите на
СНЦ „Зелена Странджа“ .

/3/ Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е
както следва:
Предоставяне на обучителни и консултантски експертни услуги, в т. ч. по време на
обучителни лекции и семинари, зелени училища, излети сред природата и други
мероприятия, имащи отношение към постигане целите на СНЦ „Зелена Странджа“ ;
отдаване под наем на собствено имущество;
изработка, разпространение и продажба на рекламни материали, печатни издания и
интернет базирани системи;
продажба на вещни права върху интелектуална собственост и друго имущество на
СНЦ „Зелена Странджа“ ;
специализирано обучение и квалификация;
залесяване, събиране, преработка и търговия с растения, диворастящи и култивирани
плодове, семена, билки, гъби и др. при спазване на действащото в България
законодателство;
всички други дейности, незабранени от българското законодателство.
/4/ Стопанската дейност, осъществявана от СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ по ал. 3, се
подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид
стопанска дейност.
/5/ СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, осъществявайки стопанската си дейност, не разпределя
печалба.
Чл. 10 За направените дарения СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ води специална книга и издава
дарителски свидетелства.
Чл. 11 Имуществото на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ е собствено и се предоставя за
ползване. То включва: парични средства, сгради, съоръжения, оборудване, превозни средства,
специализирана материална част, вещи и вещни права, права на интелектуална собственост и
други имуществени права.
IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Чл. 12 (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Член може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, което приема и
спазва целите и устава на Сдружението. Лицата, които отговарят на посочените условия, се
приемат за членове с решение на Общото събрание.
Чл. 13 (1) Членове на организацията се приемат на Общото събрание с обикновено
мнозинство от присъстващите въз основа на подадена писмена молба.
(2) Молбата се разглежда в рамките на дневния ред на първото Общо събрание след
нейното постъпване.
Чл. 14 Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
3. с решение на Общото събрание за изключване, когато член на сдружението:
а/ наруши разпоредбите на устава,
б/ извършва действия, които увреждат доброто име на сдружението.
Чл. 15 Всеки член на сдружението има следните права:
1. да присъства на Общото събрание и да гласува при вземане на решения;
2. да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет или Председател на УС на
сдружението;
3. да получава информация за дейността на сдружението;
4. да прави предложения за дейността на сдружението;
5. да изразява становище по поставените за разискване въпроси;
6. да участва в организираните от сдружението дейности;
7. да се ползва от имуществото на сдружението и резултатите от дейността му по реда,
определен от Общото събрание и Управителния съвет.
Чл. 16 Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва разпоредбите на настоящия устав;

2. да действа съобразно взетите от Общото събрание и Управителния съвет решения;
V. УСТРОЙСТВО
Чл. 17 (1)Върховен колективен орган на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ е Общото събрание.
(2) Управителен орган на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ е Управителният съвет, ръководен
от Председателя на Управителния съвет.
(3) За по-добрата работа на Сдружението, по-лесната вътрешна комуникация и посрещане на
нуждите на по-широк кръг заинтересовани лица в организационната структура на СНЦ
„ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ се създават клубове по интереси.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 18 (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови
членове.
(2) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно.
(3) Права на Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Уставa;
2. Приема представения от Управителния съвет годишен бюджет, календарен план, баланс
и отчет за дейността на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“;
3. Избира и освобождава членовете на Управителни съвет и Председател на Управителния
съвет на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ за срока на техния мандат;
4. Приема програма /основни насоки/ за дейността на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.
5. Взема решения за участие в други организации и за откриване и закриване на клонове;
6. Отменя решения на други органи на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, които противоречат
на закона, Устава или други вътрешни правила;
7. Взема решение за размера на годишния членски внос;
8. Разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет;
9. Взема решение за преобразуване и прекратяване на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“,
избира и освобождава ликвидатори;
10. Може да решава всички въпроси относно дейността на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.
/4/ Членовете на Общото събрание и Председателят на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“
предлагат кандидатури за Управителен съвет на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.
/5/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СНЦ „ЗЕЛЕНА
СТРАНДЖА“.
/6/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.
/7/ Решенията на органите на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, които са взети в противоречие
със закона, Устава или предходното заседание на Общото събрание могат да бъдат оспорвани
пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове, отправено в едномесечен срок
от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/8/ Споровете по ал. 7 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член на
СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ и на негов орган, или прокурора в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/9/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от ръководещия
заседанието и от протоколчика.
Чл. 19 Свикване на Общото събрание:
/1/ Общото събрание се свиква на заседание най-малко един път годишно от Управителния
съвет или по искане на една трета от членовете на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ в населеното
място, където се намира седалището на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“. Ако в последния случай
Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото
събрание, същото се свиква от съда по седалището на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ по
писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия
инициатива се свиква Общото събрание.
/3/ Поканата се изпраща или се връчва лично на всички членове на общото събрание на СНЦ
„ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ най-малко две седмици преди насрочения ден на събранието.
КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ
Чл. 20 /1/ Общото събрание е законно, ако на заседанието присъстват повече от половината
членове.
/2/ При липса на кворум заседанието 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. 21 /1/ Всеки член на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ има право на един глас на Общото
събрание.
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се
до:
- него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия, без ограничения по съребрена
линия, до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително;
- 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 (физически лица) на Общото
събрание въз основа на писмено пълномощно.
/4/ Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 22 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите членове.
/2/ Решения относно изменяне и допълване на Устава, вземане на решение за преобразуване
или прекратяване на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, за сливането му с или вливането му в
друго, както и за изключване на член, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
присъстващите.
/3/ Общото събрание разглежда и взема решения само по въпросите, предварително обявени
в дневния ред.
/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с Устава.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 23 /1/ Управителният съвет се състои от три лица, членове на Общото събрание на СНЦ
„ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.
/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 години.
/3/ Председател на Управителния съвет е Председателят на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“,
който свиква и ръководи неговите заседания.
/4/ Управителният съвет определя своята структура.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 24 Управителният съвет:
1. Представлява СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“, както и определя обема на
представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Приема правила за вътрешния ред на Сдружението;
4. Определя реда и организира извършването на дейността на СНЦ „ЗЕЛЕНА
СТРАНДЖА“ и носи отговорност за това;
5. Разпорежда се с имуществото на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ при спазване
изискванията на настоящия Устав;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СНЦ „ЗЕЛЕНА
СТРАНДЖА“;
8. Определя адреса на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“;

9. При прекратяване на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ извършва ликвидация, избира и
освобождава ликвидатори;
10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в
правата на друг орган;
11. Избира членове на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ за делегати в събрания на други
организации със съвещателен глас;
12. Приема нови членове на Сдружението;
13. Взема решения за отпадане и изключване на членове;
14. Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и
чуждестранни организации с нестопанска цел;
15. Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по
чуждестранни програми;
16. Определя срока и начина за внасяне на членския внос за членовете на СНЦ
„ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“;
17. Може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за
взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на
Управителния съвет.
Чл. 25 Заседания на Управителния съвет.
/1/ Управителният съвет се свиква от Председателя на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ на
редовни и извънредни заседания.
/2/ Редовни заседания се провеждат не по-малко от 2 /два/ пъти годишно.
/3/ Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или по искане на друг от
членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час. Покани
за извънредно заседание се изпращат от Председателя на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ в 5дневен срок от получаване на писменото заявление, до всеки член на Управителния съвет.
/4/ Ако Председателят на СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ не свика извънредно заседание по
предходната алинея, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на
Управителния съвет.
/5/ Заседанията на Управителния съвет се смятат за законни, ако присъстват повече от
половината негови членове.
/6/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите
членове на Управителния съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 26. /1/ Председателят на УС представлява СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ и осигурява
общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на
СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“.
/2/ Председателят на УС се избира от Общото събрание за срок от 3 години. Председателят
на УС не може да бъде ръководител на политическа партия.
/3/ Председателят на УС ръководи цялостната работа на Сдружението, изготвя краткосрочни
и дългосрочни планове и програми, организира и ръководи провеждането на различните
дейности, контактува с учредителите и с представители на други организации, имащи
отношение към дейността на Сдружението, изготвя текущи и годишни отчети.
/4/ Председателят на УС трябва да има завършено висше образование в сферата на
природните науки, да има опит при провеждането на дейности, сходни с предмета на дейност
на Сдружението, отлични компютърни и презентационни умения, да владее чужд език.
/5/ СНЦ „ЗЕЛЕНА СТРАНДЖА“ може да се представлява и от упълномощен от
Председателя негов заместник.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Чл. 27 Сдружение „Зелена Странджа” се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;

2. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. при обявяване в несъстоятелност.
Чл. 28 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от определено с решение на Общото събрание лице или
ликвидатор, определен от съда по регистрация.
(3)Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, се
прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(4) След разпределението на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на
вписването на СНЦ „Зелена Странджа“ от съда по регистрацията му.
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29 За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото
законодателство на Република България. Относно тълкуването и прилагането на неговите
разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от
повелителните му правила.
Този Устав е одобрен от Общото събрание на Сдружение „Зелена Странджа”, проведено на
29.11.2015 г.
и е заверен от:
Председател на събранието: …………………………..
Владимир Димитров

Протоколчик на събранието: …………………………
Гергана Димитрова

