У С Т А В
НА

ДРУЖЕСТВОТО НА РУСИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГЛАВА ПЪРВА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Дружеството на русистите в България е организация с
нестопанска цел, доброволно обединяваща самостоятелни членове, които
приемат настоящия Устав и символиката му.
(2) Дружеството на русистите в България е вписано в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф. д.
№9331/2001 г., партиден № 9119, том 134, р. V, стр. 80.
II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Чл. 2. (1) Пълното наименование на организацията е “Дружество на
русистите в България“ (на руски език – “Общество русистов Болгарии”, на
английски – Bulgarian Аssociation For Russian Studies).
(2) Дружеството има собствен печат и лого, които се съдържат във
всяко негово писмено изявление, както и данни за неговата регистрация,
включително и Булстат номер.
(3) Дружеството е с адрес на представителство: гр. София, район
„Оборище”, бул. ” Евлоги Георгиев“, № 169.
(4) Дружеството не е ограничено със срок на действие.

ГЛАВА ВТОРА
III. СТАТУТ
Чл. 3. (1) “Дружеството на русистите в България”, наричано за краткост в
този Устав Дружеството, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на
чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ (ДВ бр.81, 2000 г.) и осъществява своята дейност
в обществена полза.
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от
неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
Чл. 4. (1) Дружеството е независимо от политически партии и
организации, от органи на държавната власт и се ръководи единствено от
волята на своите членове, Конституцията на Република България,
законите на Република България и своя Устав.
(2) Основни негови принципи са:

 доброволност на членуване;
 автономност и самоуправление;
 изборност и мандатност на ръководните органи;
 равнопоставеност на членовете;
 демократичност при функционирането и контрол на
членовете върху дейността му;
 солидарност в действията за защита на общите интереси.

ГЛАВА ТРЕТА
IV. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. Основните цели на Дружеството на русистите в България са:
 развитие и утвърждаване на общочовешките духовни ценности
и гражданското общество;
 популяризиране в България на руския език като един от
официалните международни езици и руската култура, като
елемент от световната култура;
 осъществяване на професионални контакти между българските
русисти и защита на техните интереси;
 осъществяване на професионални контакти между българските и
чуждестранните русисти.
Чл. 6. Средствата, с които Дружеството постига своите цели, са:
 съдействие за изучаване и популяризиране на руски език, руската
литература и руската култура в Република България;
 съдействие за повишаване на професионалната квалификация на
преподавателите и специалистите по руски език и руска
литература;
 съдействие за повишаване равнището на научните изследвания в
областта на русистиката;
 популяризиране на научните постижения на българската и
чуждестранната русистика;
 участие в дейността на Международната асоциация на
преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) в
качеството му на колективен член.
Чл. 7. Предметът на дейност на Дружеството е:
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 организиране на симпозиуми, конференции, семинари,
олимпиади, конкурси, творчески срещи, чествания и др.,
свързани с руския език, руската литература и култура;
 даване на становища и препоръки при разработване на учебни
планове и програми, учебници и учебни помагала за изучаването
на руски език и руска литература;
 оказване на съдействие на правителствени и неправителствени
организации и лица, работещи в областта на русистиката;
 учредяване и присъждане на награди за високи научни и
педагогически постижения на български и чуждестранни
русисти;
 популяризиране постиженията на българската русистика в
чужбина;
 осъществяване на издателска дейност, преводи и легализация на
документи от руски на български и от български на руски език.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
V. УСТРОЙСТВО И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 8. (1) Ръководни органи на Дружеството са:
1. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)
върховен орган.

на членовете на Дружеството –

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС) – управителен орган.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛ на Дружеството, който е и Председател на
Управителният съвет и на Председателството.
4. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС) .
(2) Допълнителни органи
1. Председателство
(3) Функциите, правомощията и отговорностите на органите за
управление се определят от настоящия Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 9. (1) Общото събрание (ОС) на Дружеството е негов върховен орган
и се свиква най-малко един път годишно. То се състои от делегирани
представители, като техният брой не надвишава 20 % от числения състав
на Дружеството. В него влизат членовете на УС, КС и председателите на
клоновете към Дружеството. Свикването му, предложението за дневен ред
и редът за избиране на делегати се решават от УС и се обявяват най-малко
един месец преди неговото провеждане.
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(2) Поканата за ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 10. УС може да свика извънредно ОС, ако важни съображения налагат
това по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 (една трета) от
членовете на дружеството, както и с писмено искане на КС до УС.
Чл. 11. (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от
избраните делегати. Ако те са по-малко, ОС се отлага с един час, след
което започва работа по обявения дневен ред, независимо от броя на
присъстващите делегати.
(2) на един глас; не се Решенията на ОС се вземат с тайно
гласуване и с обикновено мнозинство, освен ако не се реши друго.
Решенията са законни, ако са гласували повече от половината от
присъстващите делегати.
(3) Всеки делегат има право допуска гласуване по пълномощно.
(4) Делегатът няма право да гласува при решаване на въпроси,
отнасящи се до него, до неговия съпруг (съпруга), неговите възходящи и
низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия, по
сватовство до втора степен.
(5) Председателят на Дружеството открива ОС и предлага неговото
ръководство.
(6) За заседанията на ОС се води пълен протокол, който в
четиринайсетдневен срок се подписва от председателстващия заседанията
и протоколиста и се проверява от КС на Дружеството. Протоколът става
достъпен за всички членове на Дружеството.
Чл. 12. ОС на Дружеството:
1. прави допълнения и изменения на Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. определя състава на УС, избира и освобождава членовете на УС;
4. избира Председател на Дружеството, а Председателят след неговия
избор, спазвайки екипния принцип, предлага до 3 зам. Председатели и
Секретар, които се избират от ОС.
5. избира Председателя на КС и неговите членове;
6. приема и изключва членове на Дружеството;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове на
Дружеството;
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8. обсъжда дейността и отчетите на УС, Председателството и на КС,
приема решения по тях и определя насоките на бъдещата работа;
9. взема решения за конфедериране с други организации за
съвместни действия или одобрява решения за това на УС.
Чл. 13. (1) УС на Дружеството:
1. състои се от Председател, Секретар, Председателство, КС и
Председателите на клоновете, като ОС избира и допълнителна квота от
представителите на ОС, но не повече от 5 члена.Те се избират за срок от
четири години и могат да бъдат преизбирани, но не повече от два мандата;
2. ръководи дейността на Дружеството между заседанията на ОС;
3.заседава най-малко два пъти в годината. Заседанията му се свикват
и ръководят от Председателя на УС. Те са законни, ако присъстват
повече от половината от членовете на УС. Извънредно заседание на
УС може да се свика по искане на 1/3 (една трета) от състава му или
на Председателя на КС;
4.взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието. На заседанията се водят пълни протоколи, които се
съхраняват в Дружеството по определен от УС ред.
(2) УС на Дружеството има следните правомощия:
 обсъжда и приема програми, планове и други документи за
изпълнение на задачите, произтичащи от решения на ОС;
 решава свикването на редовно и извънредно Общо събрание
и обсъжда основните му документи, разработени от
Председателството;
 обсъжда мерки за пълноценното използване и стопанисване
на имуществото на Дружеството, като решенията за
определяне на ликвидатор и за определяне реда и
организиране на извършването на дейността на
Дружеството, включително и тази в обществена полза, се
вземат с абсолютно мнозинство на присъстващите членове;
 приема счетоводните отчети и баланси на Дружеството;
 утвърждава структурата, щата и бюджета на Дружеството;
 решава спорове, възникнали между членовете;
 взема решения и по други въпроси, свързани с текущата
дейност на Дружеството, които по Закон или съгласно този
Устав не са от изключителната компетентност на ОС;
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 определя реда и организира извършването на дейността на
Дружеството, включително и тази в обществена полза, като
носи отговорност за това;
 всеки заинтересован член на Дружеството може да оспори
пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със
Закон, този Устав или предходно решение на ОС. Това
следва да го направи в едномесечен срок от узнаването, но
не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
Чл. 14. Председателят на Дружеството (той е и Председател на УС)
представлява Дружеството пред всички юридически и физически лица,
както и пред съдебната и изпълнителната власт. Избира се за срок от
четири години за не повече от два мандата и има следните правомощия:
 отговаря за изпълнението на решенията на ОС и на УС на
Дружеството;
 свиква и ръководи заседанията на УС и Председателството на
Дружеството;
 има право да формира работни групи от експерти по отделни
въпроси и да ги кани на заседания на ръководните органи на
Дружеството;
 подписва всички официални документи и договори от името на
Дружеството.
Чл. 15. (1) КС на Дружеството се избира от ОС за срок от четири
години и се отчита пред него. Той е тричленен и се ръководи от
Председател. Има следните правомощия:
 осъществява контрол върху цялостната дейност на
Дружеството по изпълнение на решенията на ОС, УС и
Председателството и по спазване на настоящия устав;
 привлича експерт-счетоводител за цялостна финансова
проверка на Дружеството;
 разглежда спорове между ръководството и членовете на
Дружеството;
 прави предложения за отстраняване на констатирани
нарушения.
(2) Председателят на КС свиква и ръководи заседанията му.
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Чл. 16. Председателството на Дружеството включва: председател,
зам.председатели и секретар.
То заседава не по-малко от два пъти месечно и организира изпълнението
на всички решения на ОС и УС на Дружеството.
Чл. 17. (1) Печатен орган на Дружеството е списание “Болгарская
русистика”, което излиза най-малко в четири броя годишно (в идентични
книжен и електронен формати).
(2) Главният редактор на списанието се избира от ОС с обикновено
мнозинство за срок от четири години.
(3) Редколегията на списанието в състав най-малко от пет души се
утвърждава от УС по предложение от Главния редактор.
Чл. 18. (1) Дружеството поддържа своя интернет страница.
(2) Администратор на интернет страницата се избира от УС.

ГЛАВА ПЕТА
VI. ЧЛЕНСТВО
Чл. 19. (1) Членове на Дружеството могат да бъдат дееспособни
физически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на
Дружеството.
(2) Членството в Дружеството е доброволно. Кандидатът подава
молба до Председателя на клона, в която декларира, че е запознат и
приема разпоредбите на настоящия Устав.
(3) Председателят на клона внася за гласуване молбата
задължително на следващото заседание на ОС. Членството се придобива
от датата на решението на ОС.
Чл. 20. Членовете на Дружеството имат следните права:
 да участват в управлението на Дружеството;
 да бъдат информирани за неговата дейност;
 да ползват имуществото на Дружеството и резултатите от
дейността му по реда, предвиден в този Устав.
Чл. 21. (1) Всеки член на Дружеството е длъжен да плаща членски внос,
ежегодно определян с решение на ОС, но не по малко от 5 % от
минималната заплата за страната за работещи членове и половината от
тази сума за пенсионери и студенти.
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(2) За задълженията на Дружеството членът отговаря до размера на
определения от ОС членски внос. Членът не отговаря лично за
задълженията на Дружеството.
Чл. 22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените,
са непрехвърлими и не преминават при други лица при смърт, съответно
при прекратяване на членството.
Чл. 23. Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до ОС;
2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. при отпадане, поради не внасяне на установения членски внос и
системно неучастие в дейността на Дружеството.
С прекратяването на членството се прекратяват и имуществените
отношения на члена с Дружеството, което не дължи връщане на
направените имуществени вноски.
Чл. 24. (1) Член на Дружеството може да бъде изключен с решение на ОС,
когато:
 нарушава предвидените в този Устав задължения;
 извършва други действия, които правят по-нататъшното му
членство в Дружеството несъвместимо.
(2) При нарушение на уставните задължения УС определя с решение
срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите
последици, при чието неспазване прави предложение за изключване.
(3) Отпадането се смята за настъпило от датата на взетото решение
на ОС.
Чл. 25. Дружеството стимулира своите членове, като присъжда с решение
на УС следните награди:
 награда “Найден Геров” за високи постижения в областта на
русистиката;
 почетен знак на Дружеството за активно участие в неговата
работа;

 грамота на Дружеството.
ГЛАВА ШЕСТА
VII. КЛОНОВЕ
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Чл.26(1) С решение на УС на Дружеството може да се откриват и закриват
клонове и извън населеното място, където се намира седалището на
Дружеството.
(2) Клоновете на са юридически лица, ръководят се от Председател
и извършват дейности, определени в този Устав и решенията на ОС.
(3) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж
годишно Председателят на клона представя пред УС на Дружеството
отчет за дейността на клона и разходваните средства.

ГЛАВА СЕДМА
VIII. ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 27. Приходите и имуществото на Дружеството се формират от
членския внос, спонсорства, дарения, помощи и други източници за
самофинансиране без стопанска дейност.
Чл. 28. Финансовите средства на Дружеството и клоновете се разходват
по начин, определен от УС и в съответствие с действащото
законодателство в страната.
Чл. 29. (1) В срок до един месец от изтичането на всяка календарна година
УС съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на
лицензиран експерт-счетоводител, определен от ОС.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Дружеството със
съдържание, съответстващо на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година УС заявява за вписване в
централния регистър и представя за вписване заверен годишен счетоводен
отчет, доклада си по предходната алинея и другите, предвидени в чл. 46,
ал. 2 на ЗЮЛНЦ документи.
Чл. 30. ОС и УС на Дружеството водят книги за протоколите от всички
проведени заседания. Председателите на заседанията и лицата, изготвили
протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на
съдържанието им.

ГЛАВА ОСМА
IХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 31. Дружеството не може да се преобразува в юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 32. Дружеството се прекратява:
1. по решение на ОС;
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2. по решение на СГС – ф.о., в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от
ЗЮЛНЦ.
Чл. 33. (1) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация, за
която се прилагат разпоредбите на ТЗ.
(2) Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и
чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от СГС – ф.о.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на
Дружеството от наличните парични средства, а ако това е невъзможно –
чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото
имущество на Дружеството. Той няма право по какъвто и да е начин да
прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
(4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел,
определено да извършва общественополезна дейност със същата или
близка на Дружеството нестопанска цел. Ако имуществото не бъде
предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на
прекратеното Дружество.

ГЛАВА ДЕВЕТА
Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. Въпросите, не уредени в този Устав, се решават в съответствие с
действащото законодателство в страната. Разпоредбите на този Устав, в
случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните
му правила.
Чл. 35. Настоящият Устав с измененията в него е приет от ОС на
Дружеството, състояло се на 31 май 2008 г. в гр. София, и влиза в сила от
09.07.2008 год.
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