УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
”ЛИНУКС ЗА БЪЛГАРИ”
І. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. СРОК
Наименование
Чл.1 (1) Настоящият устав урежда устройството и дейността на сдружение по
смисъла на ЗЮЛНЦ с наименование “ЛИНУКС ЗА БЪЛГАРИ”.
(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на английски език
като Linux for Bulgarians.
Седалище
Чл.2 (1) Седалището на сдружението е гр. София.
(2) Адресът на сдружението е гр. София, община Столична, район Средец, ул.
”Уилям Гладстон” № 42, ет.2, ап.3.
Срок
Чл.3 Сдружението е безсрочно, като съществуването му не е ограничено от
никакво прекратително условие.
ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ
Цели
Чл.4 Сдружението има следните цели:
1. Да популяризира и подпомага използването на операционната система
Линукс, друг свободен софтуер и свободна документация;
2. Да популяризира и подпомага разработването на свободен софтуер и
свободна документация;
3. Да популяризира етичните и техническите въпроси, свързани със
свободното използване на софтуер и документация;
4. Повишаване на сигурността на компютърните системи.
Средства за постигане на целите
Чл.5 (1) За постигане целите по чл.4 сдружението:
1. Организира срещи, дискусии, семинари и конференции по теми, касаещи
използването на Линукс, използването и разработването на свободен
софтуер и свободна документация;
2. Обучава компютърни потребители да използват Линукс и друг свободен
софтуер;
3. Извършва поддръжка и консултира използването на Линукс и друг
свободен софтуер;
4. Разпространява публично новости и факти за Линукс и друг свободен
софтуер, както и съобщения, свързани със сигурността на компютърните
системи;
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5. Поддържа интернет страница;

6. Подпомага използването на Линукс и друг свободен софтуер в публични,
обществени и частни организации, включително в учебни заведения;
7. Подпомага дейността на всякакви организации, които поддържат,
използват или разработват свободен софтуер;
8. Осъществява
национално
представителство
на
международни
организации.
(2) Сдружението финансира, организира и провежда всякакви мероприятия и
дейности, насочени към постигането на целите по чл.4 чрез средствата по ал.1.
(3) Сдружението може да подпомага финансово и организационно всички
действия и дейности, насочени към постигането на целите по чл.4, инициирани
и организирани от държавата и общините, както и от трети физически и
юридически лица.
(4) Сдружението може да членува в български или международни организации,
преследващи същите или сходни цели, както и да участва под друга форма в
работата на такива организации.
Вид на дейността
Чл.6 Сдружението осъществява дейност в частна полза.
Стопанска дейност
Чл.7 (1) Сдружението може да извършва следната стопанска дейност:
1. Издаване на вестници, списания, книги и други печатни издания;
2. Издаване на мултимедийни продукти;
3. Управление на права на интелектуалната собственост;
4. Организиране на семинари и други форми на обучение и
квалификация;
5. Консултантски услуги за начина на използване на свободен софтуер и
работа с Линукс;
6. Отдаване под наем на собствено имущество;
7. Сертифициране на придобити знания и умения в съответствие с
международно признати критерии и стандарти.
(2) Сдружението може да извършва срещу заплащане услуги, които са насочени
към постигане не целите по чл.4. В този случай цената на услугата е нейната
себестойност.
(3) Стопанска дейност на сдружението се подчинява на условията и реда,
определени със законите, регулиращи съответния вид дейност. Сдружението
може да осъществява дейности, за които се изисква предварително
регистриране или лицензиране, само след като получи съответната регистрация
и/или лиценз.
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(4) Във всички случаи стопанската дейност на сдружението няма за цел
реализирането на печалба.
(5) Всички доходи от стопанската дейност на сдружението се използват за
постигането на целите по чл.4.
(6) Положителният резултат от стопанската дейност на сдружението не
подлежи на разпределяне между членовете и/или лицата, които управляват
дейността му. Последните могат да получават възнаграждение за положения от
тях труд.
ІІІ. ОРГАНИ И КОМПЕТЕНТНОСТ.
Видове органи
Чл.8 (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е управителят.
Общо събрание
Чл.9 (1) Общото събрание на сдружението се състои от всички членове и има
следната компетентност:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава управителя;
3. приема и изключва членове;
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
5. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
6. приема бюджета на сдружението;
7. взема решение относно дължимостта и размера на имуществените
вноски на новоприети членове;
8. приема отчета за дейността на управителя;
9. освобождава управителя от отговорност за дейността му;
10.отменя решенията на другите органи на сдружението, които
противоречат на закона, на устава или на други вътрешни актове на
сдружението;
11. взема решения за откриване и закриване на клонове;
12. взема решение за участие в други организации;
13. взема решение относно разпределянето на останалото след
удовлетворяването на кредиторите имущество в случай на ликвидация.
(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителя по
негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.
(3) Свикването се извършва чрез писмени покани, който се изпращат на всеки
член на постоянния му адрес (за физическите лица), съответно на адреса му на
управление (за юридическите лица). Писмените покани могат да бъдат връчени
и лично на члена (за физическите лица), съответно на законния му
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представител (за юридическите лица), които следва
получаването на поканата и датата на получаване с подпис.

да

удостоверят

(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от получаване на писмената покана от член на сдружението до
датата на провеждане на общо събрание не може да бъде по-малко от един
месец.
Кворум и мнозинство
Чл.10 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват лично, чрез законен или
упълномощен представител повече от половината от членовете на сдружението.
При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия
дневен ред и се счита законно независимо от броя на присъствуващите членове.
(2) Пълномощното за участие в общото събрание трябва да съдържа указание за
начина на гласуване по точките от дневния ред. Пълномощното е валидно и ако
упълномощителят е дал на упълномощеното лице право да гласува по свое
усмотрение по една или повече точки от дневния ред.
(3) Всеки член на сдружението има един глас.
(4) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите, с изключение на решенията по чл.9, ал.1, т.1 и т.4, които се
вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
може да се вземат решения.
Протокол
Чл.11 (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се
подписва от избраните за председател и секретар на заседанието.
(2) Протоколите от заседанията на общото събрание се съхраняват от
управителя, като към всеки протокол се прилагат списък на присъстващите
членове, както и документите, свързани със свикването на общото събранието.
Управител
Чл.12 (1) Управителят на сдружението се избира от общото събрание и има
следната компетентност:
1. представлява сдружението;
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;
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5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. организира извършването на дейността на сдружението;
7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в
компетентността на общото събрание;
(2) Мандатът на управителя е петгодишен.
ІV. ЧЛЕНСТВО.
Възникване на членство
Чл.13 (1) Членове на сдружението са неговите учредители и лицата, приети в
последствие с решение на общото събрание.
(2) Членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица,
които приемат устава и целите на сдружението.
(3) Лицата по ал.2, които желаят да бъдат приети за членове на сдружението,
подават писмена молба до управителя, в която следва да заявят, че са запознати
с устава и го приемат. Юридическите лица следва да представят и
удостоверение за актуалното състояние по партидата им в търговския или друг
регистър, в който са вписани.
(4) Управителят докладва молбата пред общото събрание за вземане на
решение по нея.
(5) Управителят води книга за членовете на сдружението, в която отразява
всички настъпили промени и основанията за тях.
Прекратяване на членството по желание
Чл.14 (1) Член на сдружението, които желае да прекрати членството си, подава
писмено заявление до управителя.
(2) Членството се счита прекратено от датата на подаване на заявлението по
ал.1.
Прекратяване на членството поради изключване
Чл.15 (1) Общото събрание може да изключи член, който:
1. с действията си уронва престижа и доброто име на сдружението;
2. използва името на сдружението и членството си в него за лично
облагодетелстване;
3. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
4. участва като член или подпомага дейността на организации, чиито цели
са несъвместими с тези на сдружението;
5. системно не изпълнява устава, вътрешните актове на сдружението или
решенията на неговите органи.
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(2) Основанията по ал.1 се констатират и документират от управителя
служебно.
(3) При наличие на основания за изключване управителят мотивирано предлага
на общото събрание изключавеното на члена.
(4) Членството се прекратава поради изключване считано от датата на
решението на общото събрание.
Други основания за прекратяване
Чл.16 Членството в сдружението се прекратява:
1. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;
2. с прекратяването на юридическото лице.
Имуществени отношения при прекратяване на членството
Чл.17 (1) При прекратяване на членството, независимо от основанието,
сдружението не дължи връщане под никаква форма на направените от члена
имуществени вноски.
(2) При прекратяване на членството, независимо от основанието, дължимите
съгласно устава или решението на общото събрание за приемане на нов член
имуществени вноски остават дължими, ако не са извършени от изключения
член към датата по чл.15, ал.4.
Права на членовете
Чл.18 Членовете на сдружението имат следните права:
1. да участват с един глас в общото събрание;
2. да бъдат избирани в органите на сдружението;
3. да участват в управлението на сдружението;
4. да бъдат информирани по подходящ начин за дейността на сдружението.
Задължения на членовете
Чл.19 Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват устава на сдружението и неговите вътрешни актове;
2. да внесат в определените с устава срокове имуществените си вноски;
3. да съдействат за постигане на целите на сдружението.
V. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ.
Определение
Чл.20 Имуществените вноски представляват определените съгласно този устав
парични средства, които членовете на сдружението се задължават да
предоставят за осъществяване на дейността му.
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Размер и срокове за внасяне на имуществените вноски
Чл.21 (1) Размерът на имуществените вноски на учредителите се определя
както следва:
1. Бойчо Недялков Бойчев – 100 лева;
2. Мирчо Николаев Мирев – 100 лева;
3. Владимир Стоянов Витков – 100 лева;
4. Деница Недялкова Дайновска – 100 лева;
5. Благовест Петков Петров – 100 лева;
(2) Учредителите са длъжни да извършат имуществените вноски в едномесечен
срок след вписването на сдружението в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Софийския градски съд, по банкова сметка на
сдружението.
(3) При приемане на нови членове размерът на дължимата от тях имуществена
вноска, срокът и начинът за нейното извършване се определя от общото
събрание с решението за приемане. Решението за приемане поражда действие
под условие, че вноската бъде извършена в определения срок и размер.
Имущество на сдружението
Чл.22 (1) Имуществото на сдружението се формира от имуществените вноски
на членовете, от предоставени или придобите имуществени права и от външно
финансиране.
(2) Имуществото на сдружението се използва само за постигане на целите му и
съобразно предвиденото в устава.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Прекратяване
Чл.28 Сдружението се прекратява:
1. по решение на общото събрание;
2. при наличие на обстоятелства по чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.
Ликвидация
Чл.29 Ликвидаторът и срокът на ликвидация се определят от управителят,
освен в случаите по чл.13, ал.4 от ЗЮЛНЦ.
Имущество след ликвидацията
Чл.30 Ако при ликвидацията бъдат удовлетворени всички кредитори на
сдружението и е налице остатъчно имущество, то се предоставя на определено
с решение на общото събрание юридическо лице с нестопанска цел, което има
същата или близка нестопанска цел.
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VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Уставът се съхранява от управителя, който е длъжен при писмено искане от
страна на член на сдружението да му предостави заверен препис от устава или
заверено извлечение от него.
§2. При промени в устава същите се отразяват в него, като актуалната редакция
на устава се подписва от управителя и от председателя и секретаря на общото
събрание, на което е взето решението за промяна.
§3. За всички въпроси, свързани с организацията и дейността на сдружението,
които не са изрично уредени от този устав, се прилагат разпоредбите на
ЗЮЛНЦ и другите относими нормативни актове.
Този устав е приет от учредителното събрание на Сдружение “ЛИНУКС ЗА
БЪЛГАРИ”, проведено на 29.06.2011г. в гр. София, и е подписан от всички
учредители.
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