
УСТАВ 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

“ДРУЖЕСТВО  НА  ГЕОФИЗИЦИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ” 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ч л .  1. (1) “ДРУЖЕСТВО НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” ( Д Г Б )  е Сдружение с 

нестопанска цел, регистрирано по ЗЛС и пререгистрирано съгласно разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) Сдружението е доброволно творческо-професионално сдружение на 

юридически и физически л и ц а ,  които работят или имат интереси в областта на 

геофизичните науки и практика. 

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 

(4) Членовете на Сдружението отговарят за задълженията му само до размера на 

предвидените в този устав членски вноски. 

 

Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е “СДРУЖЕНИЕ НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ” или съкратено ДГБ, което може да се изписва на латиница по следния 

начин BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY (BGS) 

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа: 

наименованието на същото, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е 

регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ. 

(3) Сдружението има кръгъл печат с надпис: "Дружество на геофизиците в 

България, София, 1990 година".  

 

Чл. 3. Седалището на ДГБ е в гр. София, а адресът на управление на ДГБ е: гр. София, 

община Слатина, бул.”Ситняково” № 23 

 

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.  

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 5. ДГБ осъществява дейността си в частна полза на членовете си, на всички 

геофизици в България и на преподавателите и студентите по геофизика в България.  

Чл. 6. (1) Сдружението има за цел да: 

1. съдействува за издигане равнището на геофизичните науки и практика в България; 

2. съдействува за повишаване квалификацията на членовете и ги подпомага в научно-

изследователската и приложна работа; подпомага учебната и преподавателска работа по 

геофизика в средните и висши учебни заведения; 

3. популяризира постиженията на геофизичните науки и практика; 

4. участвува в геоекологичните изследвания в страната с цел опазване на околната среда и 

нейното възпроизводство; 

5. съдействува за уреждането на договорни отношения на своите членове с български 

и чуждестранни организации, свързани с научноизследователската работа или 

използуващи геофизиката в своята практика; 

6. обосновава и отстоява професионалните интереси на своите членове пред 

държавните и обществени органи; 

7. съдействува за създаване на общоприемлива специална терминология на 

геофизичните науки; 

8. стимулира развитието на професионална и колегиална етика. 



 

Чл. 7. (1) За постигане на своите цели Сдружението: 

1. формира структури, които обединяват членове на тематична основа;         

2. участвува със свои делегати в наши и международни конгреси, научни прояви и 

др.;  

3. участвува със свои представители в национални и междуведомствени 

комитети и комисии при разглеждане на проблемни въпроси, свързани с 

геофизичните науки и практика; 

4. поддържа научни връзки с международни организации, научни дружества и др. в 

областта на геофизичните науки и  практика ; 

5. участвува като колективен член в други сродни организации  с идеална цел в 

страната и чужбина; 

6. участва в изготвянето на законопроекти свързани с областите на приложение на 

геофизиката;  

7. популяризира целите на Сдружението. 

 

Чл.8. (1) Основен предмет на дейност на Сдружението е: 

1. организирането на научни сесии, дискусии, симпозиуми и др.; 

2. осъществяването на контакти и съвместни инициативи с други сродни дружества и 

общества, научни организации и учебни заведения; 

3. организиране и осъществяване на професионалното и всякакъв друг вид 

съдействие за подпомагане цялостната дейност на членовете му; 

4. публикуване и разпространение на научна литература и информационни 

бюлетини в областта на геофизиката; 

5. публикуване на собствени печатни и/или електронни издания; 

6. формира творчески колективи за разработване на конкретни проблеми. 

 

Чл. 9. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му 

предмет на дейност: 

 1. организира и извършва посредническа, комисионна и професионално-

квалификационна дейност свързана с предмета на дейност на Сдружението; 

 2. издава и разпространява специализирана научна геофизична литература;  

3. организира различни платени форми на обучение по геофизична тематика; 

4. дава платени експертни мнения и консултации по въпроси, свързани с 

геофизичната наука и практика. 

     5. може да създава търговски дружества с ограничена отговорност със задача да се 

подпомага и обезпечава постигането на целите на Сдружението; 

 6. може да участва в създадени търговски дружества, като съдружник с ограничена 

отговорност, със задача да се подпомага и обезпечава постигането на целите на 

Сдружението; 

 (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, 

определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони. 

  (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага 

на Управителния съвет на Сдружението. 

  (4) Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се използват само 

за постигане на целите на Сдружението, а не за разпределяне на печалба. 

  

 

IIІ. ЧЛЕНСТВО В ДГБ   

 



Чл. 10. (1) Членуването в ДГБ е доброволно. Членове могат да бъдат физически и 

юридически лица. 

(2) Член на ДГБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя 

целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и 

плаща редовно членския си внос. 

(3) Член на ДГБ може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на 

Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща 

редовно членския си внос.  

  

Чл. 11. (1) Всеки член на Сдружението се ползува със следните права: 
1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание; 

2. да бъде избиран във всички ръководни органи на Сдружението; 

3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на 

управление; 

4. да бъде информиран за дейността на Сдружението; 

5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността 

му; 

6. да печата свои статии и материали в изданията на Сдружението; 

 

Чл. 12.(1) Всеки член на ДГБ е длъжен: 

 1. да внася ежегодно членския си внос; 

 2. да спазва Устава и изпълнява решенията на ръководните органи; 

3. да съдейства за постигане на целите на Сдружението; 

4. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на 

неговия обществен авторитет; 
5.  да спазва научнопрофесионалната етика. 

 

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други 

лица в случай на смърт или прекратяване на членството.  

  

Чл. 14. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет, който докладва 

за новопостъпилите членове на първото редовно заседание на Общото събрание. 

Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

 

Чл. 15.( 1) Членството се прекратява: 

 1. с едностранно волеизявление до УС; 

 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

 3. с изключване; 

 4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението; 

 5. при отпадане. 

(2) При прекратяване на членството, в случай на непогасени задължения на 

бившия член към Сдружението, се извършва прихващане от вземанията му от 

Сдружението. 

(3) Решението за изключване се взима от Управителния съвет на Сдружението, 

когато членът системно нарушава Устава, не спазва решенията на УС и Общото 

събрание или действува против интересите на Сдружението и уронва неговия 

престиж. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на 

Сдружението. 

(4) Отпадането от членство е налице, когато членът не е изплатил членския си 

внос за текущата година до края на календарната година. Отпадането се констатира 



от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява 

членството. 

 

ІV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 

 

Чл. 16. Органи на Сдружението са Общото събрание и Управителния съвет. 

Чл. 17. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. В Общото събрание 
участват всички членове на Сдружението. Членовете - юридически лица се 
представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично 
упълномощено лице. 

 

Чл.18. (1) Общото събрание: 

 1. изменя и допълва Устава на Сдружението; 

 2. приема други вътрешни актове; 

 3. преобразува и прекратява Сдружението; 

 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя 

възнагражденията им; 

 5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на 

членство; 

 6.  взема решение за участие в други организации; 

 7.  приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението; 

 8.  приема бюджета на Сдружението; 

 9. взема решения за размера на членския внос и промяната му; 

 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

 11. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и 

Устава на Сдружението; 

 12. определя реда за разпределението на останалото имущество след 

ликвидация; 

13. избира членовете на създадени ad-hoc контролни комисии. 
  

Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо 

събрание. 

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния 

съвет - извънредно Общо събрание. 
 

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  То може да се свиква по 

искане на една трета от членовете на Сдружението. 

  (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание 

Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то 

се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на 

заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

  (3) (нова – 2011 г.) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана във web-

сайта на ДГБ и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира 

управлението на Сдружението. Управителният съвет ще уведомява персонално 

своите членове за свикване на Общото събрание и по електронната поща. 

  (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, 

предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото 

събрание и по чия инициатива то се свиква. 

  (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото 



събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. 
 

Чл. 21. Общото събрание e редовно, когато присъствуват повече от половината от 

членовете. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в 

срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя 

на членовете. 
  

Чл. 22. (1) Всички членове имат право на един глас. 

  (2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване 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. 

 

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите. 

За решенията по чл. 17, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите. 

(2) Общото събрание не може да взима решения, които не са включени в 

обявения в поканата дневен ред, освен когато всички членове присъстват или са 

представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат 

обсъждани. 

 (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

Сдружението и членовете му. 
 

Чл. 24. (1) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет. 

 (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 

3 (три) години. 

 (3) Управителният съвет се състои от максимум 9 /девет/, а минимум от 3 

(трима) члена, които са членове на Сдружението. 

 (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на 

Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен 

представител или изрично упълномощено физическо лице. 

 (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без 

ограничение. 

 (6) УС избира от членовете си председател, заместник-председател(и) и 

секретар. 

 

Чл. 25. Председателят на УС и заместник-председателят по финансовата част на УС 

заедно или поотделно представляват сдружението в страната и чужбина и извършват 

всички действия на управление, съобразно утвърдените от ОС бюджети и решенията на 

ОС и УС. 

  

Чл. 26. (1) УС организира и осъществява цялостната дейност на сдружението в 

съответствие с Устава, решенията на ОС и законите на страната. 

 (2) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. 

 (3) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението и 

разходването на бюджета. 

 (4) Разпорежда се с имуществото на Сдружението. 

 (5) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 



 (6) Извършва ликвидацията на Сдружението или определя лицето/лицата, което 

да я извърши. 

 (7) Определя броя и вида на длъжностите за персонала на Сдружението и 

видовете дейности, които ще се извършват по възлагане с граждански договор. 

 (8) Взема решения по всички други въпроси, които не са в компетентността на 

Общото събрание. 

 

Чл.27. УС се свиква на заседание и се ръководи от председателя. Председателят е 

длъжен да свика заседание при писмено искане на 1/3 от членовете му. 

  

Чл. 28. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от 

членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. 

Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 

 (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени 

в чл. 26, ал. 4 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове. 

 (3) Управителният съвет може да взема решение без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения от всички членове. 

 

 

V. ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 29. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други 

вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, 

вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове, такси-

правоучастие за организираните от Сдружението научно-технически конференции, 

симпозиуми, семинари и други. 

  

Чл. 30. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски 

под формата на членски внос. Размерът на членския внос за физически и 

юридически лица се определя от Общото събрание и се заплаща ежегодно. Срокът за 

внасянето на членския внос е до 31 декември на текущата година. 

  (2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят 

целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение 

на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и 

начина на събиране на вноските.  Решението се взема с мнозинство от 2/3 от 

членовете на Сдружението. 

  (3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от 

физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 

 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

  

Чл. 31.(1) Сдружението се прекратява: 

 1.  по решение на Общото събрание; 

 2.  при обявяването му в несъстоятелност; 

 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от 

ЗЮЛНЦ случаи. 

 

Чл. 32.(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите 



на преобразуване на сдружението. 

 (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или 

назначените от него лица.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия 

по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване 

на кредиторите на Сдружението. 

 (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя 

по реда и правилата определени от Общото събрание. Ако решението не е било взето 

до прекратяването то се взема от ликвидатора. 

 (4)/ Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за 

задълженията на Сдружението до размера на придобитото. 

 

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 33. Настоящия Устав отменя Устава на Дружеството на геофизиците в България, 

приет на 4 октомври 1990 год., изменян и допълван на заседания на Общото събрание 

на 14.12.1994 год., 12.12.1996 год. и 17.12.2010 год.  

   

Чл. 34. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се 

прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

  

Настоящият устав е приет единодушно от всички членове на Сдружението, 

присъствали на Общото събрание на Дружеството на геофизиците в България, състояло 

се на 05 декември 2001 г. в гр. София. 

 

 
 


