
УСТАВНА СДРУЖЕНИЕ 
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "МАЙЧИНА ГРИЖА" 

гр. ГАБРОВО 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1 /1/ Сдружението Женско благотворително дружество "Майчина грижа" е 
сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, развиващо дейност в обществена полза 
(след регистрация в Централния регистър при Министервото на правосъдието), 
с цели: 
1. Подпомагане на физически лица в неравностойно социално положение, и 
подпомагане на обществени организации, имащи за цел подпомагане на 
физически лица в неравностойно социално положение. 
2. Подпомагане на даровити деца за участие в национални и международни 
конкурси и осигуряване на стипендии. 
3. Утвърждаване на сдружението като притегателен център за културно и 
духовно общуване в региона. 
/2/ Целите се постигат чрез следните средства: 
1. Организиране на прояви на благотворителност и милосърдие. 
2. Набиране на парични средства и друга материална и информационна помощ 
от местни, регионални, национални и чуждестранни източници 
/правителствени, общински и частни/. 
3. Популяризиране на различни култури, традиции и духовност сред 
обществото. 
/3/ Сдружението постига целите по ал.1 чрез следните дейности: 
1. Благотворителни концерти, балове, изложби; 
2. Популяризиране на традиционни празници и обичаи; 
3. Осъществяване на контакти и договорености за сътрудничество и обща 
дейност със сродни национални и международни съюзи, федерации, асоциации, 
организации, сдружения, като и други юридически и физически лица за 
постигане на общи цели; 
4. Осъществяване на връзки и обмяна на опит за изучаване и ползване на 
постиженията; 
5. Организиране на доставка и разпространение на информация, издания и 
вещи, имащи отношение към целите по чл.1; 
6. Организиране и участие в обучения и други квалификационни дейности; 
7. Финансиране на дейностите по предходните точки. 
/4/ Сдружението е независимо и самостоятелно, няма политически характер, и 
следва духа и примера на Женско дружество "Майчина грижа" - Габрово, 
основано през 1869 г. 
/5/ Сдружението представлява интересите и правата на членовете си и лицата от 
целевите групи по чл.1 пред държавни и общински органи и частни лица. 
/6/ Финансирането на дейностите се осъществява чрез инвестиране на 
собствени или привлечени средства от членски внос и дарения, както и чрез 



извършване на стопански дейности (пряко от Сдружението или посредством 
участието му в собствеността и/или управлението на търговски предприятия). 
Стопанските дейности могат да имат следния предмет: Търговия със стоки, 
интелектуална собственост и информация, имащи отношение към постигане на 
целите по чл.1. 
Ill Приходите от стопанска дейност се използват изцяло за постигане на целите 
и развиване на дейностите, предвидени в този Устав. Сдружението не 
разпределя печалба за своите членове. 
/8/ Сдружението се учредява безсрочно. 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО 
Чл.2 Наименованието на Сдружението е Сдружение Женско благотворително 
дружество "Майчина грижа" (съкратено се изписва ЖБД "Майчина грижа"). 
Чл. 3 Седалището на Сдружението е в гр. Габрово. Адресът на управление може 
да се променя по решение на Управителния съвет на Сдружението. 
Чл. 4 Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, 
включително и БУЛСТАТ номер. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ 
Чл.5 /1/ Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез 
своите органи. То се представлява от управителния си орган чрез неговия 
председател, доколкото управителния орган не определи друго лице за 
представител. 
/2/ Сдружението може да участва в работата на орган на друго юридическото 
лице чрез своя представител по съдебна регистрация, или упълномощено от 
него лице. 
Чл.6 Сдружението може да има клонове. Управителят на клона представлява 
Сдружението за дейността на клона. Правомощията на управителя на клона се 
уреждат в решението за създаване на клона. 
Чл. 7 Сдружението може да се преобразува в друг вид сдружение в обществена 
полза, да се влива или слива с друго сдружение в обществена полза, да отделя 
от себе си друго сдружение в обществена полза или да се разделя на нови 
сдружения в обществена полза. Членовете на сдруженията, които са се слели 
или влели, стават членове на новото сдружение, а сдружението, което се е 
разделило - членове на новообразуваните сдружения, по личен избор на 
членовете. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ 
Чл. 8. /1/ Сдружението се прекратява: 
1. с решение на Общото събрание; 
2. с решение на окръжния съд по реда, предвиден в закона 
Чл. 9. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. 



/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него 
лице. 
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от 
окръжния съд по седалището на Сдружението, 
/4/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 
Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-чрез 
осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на 
Сдружението. 
/5/ Имущество на Сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е 
начин на: 
1. учредителите, бившите и настоящите членове; 
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му; 
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 
4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия-без ограничение, по съребрена 
линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително; 
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да 
наложат или възпрепятстват вземането на решения. 
Чл. 10. /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се 
предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, 
определено за извършване на общественополезна дейност със същата или 
близка нестопанска цел. 
/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на 
общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение. Общината е 
длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до 
целите на прекратеното Сдружение общественополезна дейност. 
/3/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 
1-3, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на 
придобитото. 
Чл. 11. След разпределяне на имуществото ликвидаторът иска заличаване на 
вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОМОЩИЯ 
Чл.12. Органи на управление на Сдружението са: 
- Общо събрание (ОС) - колективен върховен орган. 
- Управителен съвет (УС, или Настоятелство) - управителен орган. 
- Председател на УС. 
Чл. 13. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. 
/2/ Общото събрание: 
1. изменя и допълва устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 
4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
5. взема решение за участие в други организации; 



6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 
7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 
8. приема бюджета на Сдружението; 
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос ш!и на 
имуществените вноски; 
10. приема отчета за дейността на управителния съвет; 
11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на 
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
Сдружението; 
12. може да взема и решения по всички други въпроси, касаещи дейността на 
Сдружението. 
/3/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11, както и по чл. 9 ал.2, не могат да се 
възлагат на други органи на Сдружението. 
/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
Сдружението и подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава. 
/5/ Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със 
закона, този устав или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат 
оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на 
Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването 
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
/6/ Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на 
Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от 
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година 
от датата на вземане на решението. 
Чл. 14. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в 
населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай 
Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на 
Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по 
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 
/3/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира 
управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден, 
като членовете на сдружението се уведомяват устно от член на Управителния 
съвет. 
Чл. 15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 
всички членове. При липса на кворум събранието 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. 16. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас. 
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, 
отнасящи се до: 



1. него, неговия 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. 
/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото 
събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се 
допуска. 
Чл. 17. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от 
присъстващите. 
/2/ Решения по чл. 13, ал. 2, т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от 
присъстващите. 
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не 
може да се вземат решения. 
Чл. 18. /1/ Управителният съвет се състои от пет лица - членове на 
Сдружението. Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да 
посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на 
Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три 
години. 
/2/ Управителният съвет избира от своя състав Председател. 
Чл. 19. Управителният съвет: 
1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната 
власт на отделни негови членове; 
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; 
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и 
носи отговорност за това; 
7. определя адреса на Сдружението; 
8. избира свой Председател, разпределя функциите на членовете си и определя 
комисии за работа по определени програми; 
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 
спадат в правата на друг орган; 
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава, или делегирани от ОС. 
Чл. 20. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния 
съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не 
свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от 
всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие 
на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет 
негов заместник. 



/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове. 
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му 
в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се 
удостоверява в протокола от Председателстващия заседанието. 
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 9, 
ал. 2 и чл. 19, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове. 
/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 
възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 
/6/ Всеки член на Управителния съвет: 
а) може да напусне Управителния съвет с писмено изявление до него, но 
освобождаването му от отговорност става с решение на Общото събрание. 
б) може да бъде освободен предсрочно по решение на Общото събрание, в 
случай че възникнат обективни пречки за участието му в съвета или, ако 
системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или 
извършва закононарушения и други действия, с които уронва името на 
Сдружението. В решението на ОС се отбелязват причините за освобождаването 
и обстоятелствата, които го обуславят. 
в) при предсрочно напускане или освобождаване, съответното лице запазва 
членството си в УС до вписването на промяната в УС в регистрите, предвидени 
в законите. 
Чл.21. Председателят на УС осъществява общо ръководство на Сдружението 
при спазване законите в страната, решенията на Общото събрание и настоящия 
устав. 
Чл.22 /1/ Председателят има всички правомощия по ръководството на 
Сдружението, освен тези, които са изброени изрично в този устав като 
правомощия на други органи на Сдружението. 
/2/ Председателят представлява с подписа си Сдружението пред държавни и 
общински органи и пред частни юридически и физически лица и други правни 
субекти, доколкото Управителния съвет не възложи на друго лице 
представителни права. 
/3/ Председателят: 
1. определя дневен ред и свиква на заседания Управителния съвет, като 
ръководи заседанията. 
2. сключва и прекратява договорите със служителите на Сдружението. 
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния 
съвет. 
Чл.23. В отсъствие на Председателя неговите функции и задачи се изпълняват 
от неговите заместници, определени от Управителния съвет. 



ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Чл. 24. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат 
български юридически и дееспособни физически лица. 
/2/ Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде 
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от 
резултатите от дейността му по реда, установен от Управителния съвет. 
/3/ Всеки член прави периодично паричен членски внос, чиито размер и срокове 
за плащане се определят с решение на Общото събрание. Членовете не дължат 
встъпителни вноски. Допълнителни извънредни парични вноски могат да се 
извършват ако има решение на Общото събрание за това. 
/4/ Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението. 
/5/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на 
членските права може да бъде предоставено другиму, ако е налице пълномощно 
с нотариална заверка на подписа на упълномощаващия член и ако органа на 
Сдружението, пред който се ползва пълномощното, не е против 
упълномощаването. 
Чл. 25. /1/ Сдружението се състои от действителни, почетни и благодетелни 
членове. 
1. Действителни членове могат да бъдат всички гражданки на гр. Габрово, 
които изявят желание за това, но при устната препоръка на две, вече 
действителни членки на Сдружението. Те се задължават да се съобразяват с 
Устава и да плащат членски внос в размер, определен и гласуван от Общо 
събрание. 
2. Почетен член може да бъде всяко лице, което има особени морални заслуги 
към Сдружението. 
3. Благодетелни членове се считат тези, които внасят като дарение сума, не по-
малка от стойността на 25 euro, надарят или завещаят на Сдружението 
движими или недвижими вещи на същата или на по-голяма стойност. 
4. Почетните и благодетелните членове се определят като такива ог Общо 
събрание на Сдружението, а имената им се записват в Златната книга на 
Сдружението. 
Чл. 26. /1/ Всички действителни членове са длъжни да посещават редовните и 
работните заседания на Общото събрание, да внасят редовно членския си внос, 
да участват активно в дейността на Сдружението, да бъдат лоялни и коректни 
към останалите членове. 
/2/ Действителните членове имат следните права: Да избират и да бъдат 
избирани за членове на органите и комисиите на Сдружението; да правят 
предложения пред всички органи на Сдружението; да участват във всички 
дейности на Сдружението. 
/3/ За щети, които Сдружението е претърпяло вследствие на виновно поведение 
на негов член, виновният носи отговорност съгласно действащите закони. 



Чл. 27. Член се приема с решение на Общото събрание въз основа на заявление 
от кандидата, съдържащо искане за приемане за член и изявление за приемане 
на разпоредбите на този устав. Заявлението се подава при Председателя или до 
Управителния съвет. Предложението за приемане на кандидата се внася на 
заседанието на Общото събрание, което следва след датата на внасяне на 
заявлението. Общото събрание може да упълномощи с решение Управителния 
съвет да приема членове на Сдружението по същия ред. 
Чл. 28. /1/ Членството се прекратява: 
1. с едностранно волеизявление до Сдружението; 
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 
3. с изключването; 
4. с прекратяването на Сдружението; 
5. при отпадане. 
/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет при поведение, 
което прави по-нататъшното членство несъвместимо. В решението на УС се 
отбелязват причините за изключването и обстоятелствата, които го обуславят. 
Решението на Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание. 
/3/ Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и 
системно неучастие в дейността се констатира по счетоводни документи или 
протоколи на управителните органи на Сдружението. Констатирането на 
отпадането се извършва с решение на Управителния съвет. Решението на 
Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание. 
Чл. 29. При прекратяване на членството лицето, което прекратява членството си 
няма право да получава сумите, които е внесло като членски внос и няма право 
да търси имуществено дялово участие от Сдружението. От момента на 
възникване на основанието за прекратяване членът, съответно- неговия 
представител или правоприемниците му, са длъжни незабавно да върнат на 
Сдружението имуществото, което членът е ползвал въз основа на правата си по 
чл. 25 ал.2 от този устав. 

ИМУЩЕСТВО, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ 
Чл. 30. Сдружението разходва имуществото си за: 
1. развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското 
общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, 
технологиите или физическата култура, съобразно целите и средствата, 
предвидени в този устав; 
2. подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се 
от грижи; 
3. подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация; 
4. защитата на човешките права или на околната среда; 
Чл. 31. (1) Сдружението следва да заяви за вписване в централния регистър, и 
да актуализира при промяна, следните обстоятелства: 
1. препис от съдебните решения по регистрацията; 
2. списък на лицата от състава на управителните органи; 



3. удостоверение за данъчната регистрация; 
4. декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 38 - 41 ЗЮЛНЦ, както и 
за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания; 
5. правилата и редът за извършване на общественополезна дейност. 
(2) Сдружението е длъжно да представя до 31 май на всяка година информация 
за дейността си през предходната година пред Централния регистър. 
(3) В Централния регистър се заявяват за вписване и се представят: 
1. преписи от съдебните решения за регистрация на промени; 
2. списък на лицата, били в състава на управителните органи; 
3. информация за дейността по чл. 38 ЗЮЛНЦ; 
4. заверен годишен счетоводен отчет или проверка от регистриран одитор, 
когато са налице законовите условия за такава проверка; 
5. годишният доклад по чл. 33 ал.5 от този устав; 
6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания; 
7. промени в устава или учредителния акт. 
Чл. 32. (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на 
колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и 
лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на 
съдържанието му. 
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва 
да съдържа данни относно: 
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите 
и програмите на организацията и постигнатите резултати; 
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 
дейности за набиране на средства; 
3. финансовия резултат. 
(3) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за 
неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, 
се публикува в бюлетина на централния регистър. 
Чл. 33. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да 
осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на 
този устав и закона. 
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се 
извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението 
съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейностга. 
Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се 
вписва в централния регистър. 
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо 
мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 
2/3 от всички негови членове, когато е в полза на: лица от състава на другите 
му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия-без ограничение, по 
съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен 
включително; лица, били в състава на управителните му органи до 2 години 
преди датата на вземане на решението; юридически лица, финансирали 



организацията до 3 години преди датата на вземане на решение; юридически 
лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат 
или възпрепятстват вземането на решения; политически партии, в ръководните 
и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни 
органи на Сдружението. 
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с 
юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат 
или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна 
полза на Сдружението, или са сключени при общи условия, публично обявени. 
(5) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва 
да съдържа данни относно: съществените дейности, изразходваните за тях 
средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите 
резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от 
другите дейности за набиране на средства;вида, размера, стойността и целите на 
получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; финансовия 
резултат. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
Чл. 34. Този устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружението, 
проведено на 13. Март 2002 г., в изпълнение на & 1 ал.1 от ПЗР ЗЮЛНЦ и изменен 
на заседание на Общото събрание на Сдружението, проведено на .30 04. 2008 г.. 

Председател на УС: 




