
УСТАВ НА ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ “ЗА ЗЕМЯТА” 

 
(загл. изм. 02.09.2006) 

 
 
I. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК 
 

Чл.1. “ЗА ЗЕМЯТА” е независимо неправителствено сдружение, обединяващо усилията на хора, решени да 
работят за възстановяване на природосъобразен и равнопоставен начин на живот на нашата планета. 

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. (изм. 09.02.2006) Наименованието на сдружението е: Екологично сдружение “ЗА ЗЕМЯТА”. Същото 
се изписва на български език и се посочва във всички печатни, рекламни и други материали. 

Чл.4. (изм. 09.02.2006, 10.06.2013, 20.05.2019) Седалището сдружението е гр. София 
Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок от време. 
 

II. ЦЕЛ И СРЕДСТВА 
 
Чл.6. Целите на сдружението са: 
 
А/ да създава и предлага алтернативни модели за разрешаване на екологични проблеми; 
Б/ да изгради ефективна система на взаимодействие между съществуващите неправителствените 

екологични организации в България и в чужбина за съвместни природозащитни действия; 
В/ да събира и разпространява информация свързана с проблемите на околната среда; 
Г/ да дава гласност на такава информация чрез подходящи форми; 
Д/ да формира природозащитна култура, и да съдейства за повишаване на общественото съзнание относно 

застрашеното състояние на живота на планетата; 
Чл.7. /1/ За постигането на тези цели сдружение “ЗА ЗЕМЯТА”:  
А/ създава информационен екологичен център; 
Б/ издава бюлетини с екологична тематика; 
В/ организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда в рамките на 

закона и по установения от закона ред; 
Г/ организира форуми за запознаване на обществеността с екологични проблеми. 
/2/ За осъществяване на своите цели сдружението може да регистрира клонове в страната и чужбина. 
/3/ Дейността на сдружението се покрива със средствата за постигане на целите, изчерпателно изброени в 

чл.7ал.1 от устава. 
/4/ Предметът на стопанската дейност, която ще извършва сдружението е:  
1). Продажба на информационни и други материали с екологична тематика; 
2). Предоставяне на услуги, консултации свързани с целите на сдружението, срещу заплащане; 
3). Провеждане на обучения и образователни курсове свързани с целите на сдружението; 
4). Производство на материали и продукти с екологична тематика; 
5). Всички свързани с целите на сдружението разрешени от закона дейности. 
 
 Приходите от стопанската дейност ще се използват за постигане на определените в устава цели. 
 
III.  ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
 
Чл.8. (изм. 09.02.2006)  (1)Членството в Сдружението е доброволно и може да бъде два вида. 

(2) Член с право на глас може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, което отговаря на 
следните условия:   

- приема целите и устава на Сдружението; 

- плаща ежегодно членски внос; 

- работи поне 10 дни годишно за целите и по дейностите на организацията 
Лицата, които отговарят на посочените условия за пълноправно членство се приемат за членове с решение на 
Общото събрание и след приемането си имат право на глас в същото. 
(3) (изм. 13.08.2012) Асоцииран член може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, което: 

- приема целите и устава на Сдружението; 

- плаща ежегодно членски внос в размер, определен от УС за съответната степен;  



Лицата, които отговарят на посочените условия за асоциирано членство се приемат за членове с решение на 
Управителния съвет и нямат право на глас в Общото събрание. Асоциираните членове могат да бъдат от I-ва, 
II-ра, III-та и т.н. степен, която получават от УС при приемането им и може да бъде променяна впоследствие 
от УС. 

Чл.9.(1) (изм. 13.08.2012) Членове с право на глас 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 след постъпването й Общо събрание. 
Чл.10. Членството в сдружението се прекратява: 
1. с едностранно волеизявление до сдружението; 
2.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.11. Всеки член на сдружението има следните права: 
1. (изм. 13.08.2012) да присъства на Общото събрание на сдружението (за всички видове членове) и да 

гласува при вземане на решения (ако е член с право на глас); 
2. да избира и да бъде избран в Надзорната комисия и в Управителния съвет на сдружението; 
3. да получава информация за дейността на сдружението; 
4. да прави предложения за дейността на сдружението; 
5. да изразява становището си по поставените за разискване въпроси; 
6. да участва в организираните от сдружението мероприятия; 
7. да се възползва от отстъпка при закупуването на стоки от сдружението. 
Чл.12. Всеки член на сдружението е длъжен: 
1. да спазва разпоредбите на настоящия устав; 
2. да действа съобразно взетите от Общото събрание решения; 
3. да плаща редовно членския си внос. 
Чл. 13.(1). (изм. 13.08.2012) Членският внос се равнява на 10% от минималната работна заплата за страната и 
се плаща еднократно за цялата календарна година. Членският внос може да бъде различен за различните 
видове и подвидове членове. 
(2). (изм. 13.08.2012)  Управителният съвет може да променя размера на членския внос за различните видове 
и подвидове членове. 

  
 

IV. УСТРОЙСТВО 
 
Чл.13. Органи на сдружение “ЗА ЗЕМЯТА” са: 
1. Общо събрание /ОС/ 
2. Управителен съвет /УС/ 
3. Надзорна комисия /НК/. 

 
 
   V. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 
Чл.14. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове. 
(2) Общото събрание може да бъде редовно и извънредно. 
Чл.15.(1) (Изм. 28.04.2007г.) Редовното Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива, всяка 

календарна година , всеки трети петък на месец септември, ако не е насрочено за друга дата или по искане на 
една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. 
Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането УС не отправи писмено покана за свикване на Общо 
събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове 
или натоварено от тях лице. 

 (2) В покана се посочва дневния ред, датата, мястото и часът на провеждане, на Общото събрание. 
(3) (Изм. 28.04.2007г.) Поканата за Общо събрание се обявява чрез интернет страницата на сдружението и в 

сградата, в която се намира управлението, най-малко един месец преди деня на събранието. 
Чл.16.(1) За решаване на неотложни проблеми УС може да свика извънредно Общо събрание. 
(2) Управителния съвет е длъжен да свика Общо събрание по искане на една десета от членовете. Ако в 

двуседмичен срок от постъпване на искането Общо събрание не бъде свикано, то се свиква от 
районния съдия. 

(3) Извънредно Общо събрание може да се свика и от Надзорната комисия. 
Чл.17. Общото събрание е законно, когато присъстват най-малко половината от членовете на сдружението. 

Ако не се яви нужния брой членове, събранието се отлага с 1 час при същия дневен ред и се счита законно, 
колкото и членове да се явят. 



Чл.18. Общото събрание: 
1. приема и изменя Устава; 
2. приема и други вътрешни актове 
3. (изм., 09.02.2006) приема и изключва членовете на сдружението с право на глас; 
4. избира и освобождава членове на Управителния съвет; 
5. избира и освобождава членове на Надзорната комисия; 
6. взема решения за откриване и закриване на клонове; 
7. (изм. 10.06.2013) разглежда доклади на УС за взети решения за участие в други организации и има право 

да не одобри тези решения и да задължи УС да предприеме всички необходими действия за прекратяване на 
възникналото членството. 

8. взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението; 
9. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението 
10. приема бюджета на сдружението за следващата година; 
11. обсъжда и взема решения по всички въпроси, касаещи сдружението. 
Чл.19.(1) Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание. Не се допуска гласуване с 

пълномощие. 
(2) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите 

членове. 
(3) Решенията относно изменението на Устава, прекратяване на сдружението, избор на Управителен съвет,  

както и сливането му с друго дружество с нестопанска цел са взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
(4) Всеки член има право да прави допълнения към дневния ред при откриване на Общото събрание. 
(5) По въпроси относно прекратяване на сдружението, избор на Управителен съвет, както и сливането му с 

друго дружество с нестопанска цел, които не са били предварително включени в дневния ред и надлежно 
оповестени , не могат да се вземат решения. 

 
 
VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
Чл.20. Управителният съвет ръководи и организира дейността на сдружението. 
Чл.21.(1) Избира се  от Общото събрание за срок от две години и се състои от трима негови членове. 
(2)Дейността на Управителния съвет се организира от секретар, която длъжност се изпълнява на 

ротационен принцип от членовете на Управителния съвет. 
(3) Управителния съвет избира от своя състав председател. 
Чл.22.(изм. 10.06.2013) Управителният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени и 

преди изтичане на мандата им когато: 
1.   злоупотребяват с предоставената им власт; 
2. не изпълняват решенията на Общото събрание; 
3. доброволно чрез подадена молба до Общото събрание. 

 
Чл.22а. (създ. 10.06.2013) 
1.  приема асоциирани членове на Сдружението на своите редовни заседания; 
2. един месец преди ОС изготвя актуализиран списък с членовете, които са изпълнили условията на чл. 8 

(2) за предходната година;  
3. изготвя списък с кандидатите за членство в Сдружението преди всяко ОС; 
4. по искане на Надзорната комисия изготвя отчет за дейността на Сдружението;  
5. следи за изпълнението на решенията от Общото събрание; 
6. следи за изпълнението на дейностите по проектите на Сдружението и спазването на крайните срокове; 
7. изготвя пълен годишен описателен и финансов отчет за дейността на Сдружението и го представя на 

Надзорната комисия и на Общото събрание; 
8. назначава и уволнява служители в ЕС „За Земята“ в съответствие с вътрешния ред на организацията 
9. взема решение за участие в други организации, като е длъжен на следващо Общо 

събрание да докладва за всички взети решения по тази точка. В случай, че Общото събрание не одобри 
взетите решения, УС е длъжен да предприеме всички необходими действия за прекратяване на възникналото 
членство. 

 
Чл.23.(1) Управителният съвет заседава не по-рядко от веднъж месечно. 
(2) Управителният съвет информира Надзорната комисия за резултата от всяко свое заседание. 
(3) Управителният съвет е длъжен да изпраща копие от протокола от всяко свое заседание до всеки член на 

Надзорната комисия. 
Чл.24. /1/ Заседанията на Управителния съвет са легитимни ако присъстват всичките му членове.  



/2/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. 
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 
/3/ УС 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 УС. 
Чл.25. Управителният съвет взема своите решения единодушно. 
Чл.26. Управителният съвет: 

1. свиква и организира провеждането на Общото събрание; 
2. решава оперативните въпроси в сдружението; 
3. определя лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметка от името на сдружението; 
4. може да променя размера на членския внос. 

Чл.27.(1) Управителният съвет представлява сдружение “ЗА ЗЕМЯТА” пред всички   държавни органи, 
юридически и физически лица в страната и в чужбина. 

(2) Представителството се осъществява най-малко от двама от членовете на Управителния съвет  заедно. 
 

VII. НАДЗОРНА КОМИСИЯ 
 
Чл.28. Надзорната комисия осъществява надзор относно спазване на разпоредбите на настоящия устав. 
Чл. 28а. (нов, 02.09.2006) Надзорната комисия: 

1. има редовни заседания поне 2 пъти годишно 
2. следи работата на УС и изготвя предложения за подобряване дейността на сдружението 
3. изготвя годишен отчет за дейността си и го представя на ОС 
4. има право да извика и да изслуша всеки служител или член на ЕС “За Земята” 
5. при инициатива на кой да е член на НК тя е длъжна да извика и изслуша всеки служител или 

член на ЕС “За Земята”. 
6. по свое усмотрение или след възникнали жалби НК вписва лица в списъка за приемане на 

членове преди всяко ОС 
Чл. 28б. (нов, 02.09.2006)  Надзорната комисия се свиква на редовни или извънредни заседания по 
инициатива на: 

1. всеки от своите членове 
2. по решение на Общото Събрание 
3. по решение на Управителния Съвет 
4. от най-малко 5 члена на ЕС “За Земята” 

Надзорната комисия се свиква с писмена покана от посочените в настоящия член органи и лица. 
Чл.29. (изм, 02.09.2006) Надзорната комисия се избира от Общото събрание за срок от две години и се 
състои от 3 до 5 члена, мнозинството от които не са служители на ЕС „За Земята. 
Чл.30. Надзорната комисия или неин член може да бъде освободен преди изтичането на мандата: 
1. при доброволно подадена молба за освобождаване от неин член до Общото събрание; 
2. по решение на Общото събрание. 
Чл.31. Надзорната комисия взема решенията си с обикновено мнозинство. 
Чл.32. Надзорната комисия има право да поиска от всеки едни член на сдружението информация за 
изясняване на случая, за които е сезирана, като последният е длъжен да я предостави в седем дневен срок от 
поискването й. 
Чл.33. Надзорната комисия предоставя писмено становище по разгледания случай на Управителния съвет в 
едномесечен срок. 
Чл.34. Когато Надзорната комисия установи неспазване разпоредбите на настоящия устав от страна на член 
или членове на Управителния съвет, свиква Общо събрание и предоставя своето становище по случая. 
Чл.35. Преди всяко общо събрание Надзорната комисия да ревизира и подписва отчета на Управителния 

съвет. 
 
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 
Чл.36. Сдружение “ЗА ЗЕМЯТА се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи. 
3. Е обявено в несъстоятелност 
 
Чл.37. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 
/2/ Ликвидацията се извършва от определено с решение на Общото събрание лице. 
Чл.38 Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице за 

извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. 



 
X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.39 За  всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага дейставщото законодателство на 

Република България. 
 
 
Този Устав е одобрен на Учредителното събрание на сдружение “ЗА ЗЕМЯТА”  и променен на заседание 

на Общото събрание на сдружение “ЗА ЗЕМЯТА”, проведено на 25.01.2000 г. и на заседнание на Общото 
събрание на сдружение “ЗА ЗЕМЯТА”, проведено на 20.01.2001 г., на Общо събрание на сдружението, 
проведено на 13.03.2004 г., на Общо събрание на сдружението, проведено на 02.09.2006 г., на Общо събрание 
на сдружението, проведено на 28.04.2007 г., на Общо събрание на сдружението, проведено на 13.08.2012 г., 
Общо събрание на Сдружението проведено на 10.06.2013 г. и на Общо събрание на Сдружението проведено 
на 20.05.2019г. 

 
 
 
 Заверен от: 
 
                 Ивайло Стефанов Попов, 
  Председател на Общо събрание на Сдружението проведено на 20.05.2019г. и член на УС на 

Сдружението 
 


