УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО
„Немско-българска родителска инициатива Св. св. Кирил и Методий“ Регенсбург
УСТАВ
§ 1 Наименование, седалище и финансова година
1. Основаното на 12.10.2014 сдружение с идеална цел носи името „Немскобългарска родителска инициатива Св. св. Кирил и Методий“ („Deutsch-Bulgarische
Elterninitiative St. St. Kyrill und Methodius“ e.V.).
2. Сдружението е със седалище Регенсбург и е вписано в регистъра на районен съд
Регенсбург.
3. Финансовата година на сдружението съответства на календарната година.
§ 2 Цели на сдружението
1. Сдружението преследва изключително и пряко обществено полезни цели по
смисъла на раздел „Данъчно-привилегировани цели“ на Данъчния кодекс на
Федерална Република Германия.
2. Целите на сдружението са:
• насърчаване на възпитанието и образованието на деца и възрастни от
Регенсбург и региона по български език, история и география на България,
българска култура и т.н.
• популяризиране на българския език и българската образователна система;
• гарантиране ангажимента на родителите във възпитанието и образованието
на децата, особено в насърчаването, развитието и реализирането на
творчески идеи, концепции и проекти;
• подпомагане и интеграция на деца, юноши и възрастни чрез образование и
взаимопомощ;

• сътрудничество със сдружения от други провинции на Федерална Република
Германия, които преследват подобни цели;
3. За изпълнение на горепосочените цели сдружението насочва усилията си в
следните области:
•

Консултации за родителите по педагогически въпроси

•

Обучение, семинари, курсове, срещи, конференции, културни мероприятия,
консултации за родители и семейства

•

Установяване на контакти със съответните организации и институции

•

Връзки с обществеността, набавяне и управление на финансовите ресурси за
организиране и провеждане на срещи и мероприятия с идеална цел и с
трансгранични и международни акценти за деца и възрастни, като напр.
народни танци и музика, театър, спортни прояви, екскурзии, и т.н.

§ 3 Идеална цел
1. Сдружението действа безкористно и не преследва пряко собствени икономически
цели.
2. За постигането на целите, заложени в устава, се набират средства от членски
вноски, такси, дарения, постъпления от мероприятия или държавни субсидии.
3. Средствата на Сдружението се използват изключително за реализиране на
целите,

съобразно

устава.

Членовете

на

сдружението

не

получават

възнаграждения от средствата на Сдружението.
4. Никое лице не може да се облагодетелства от разходи, които са чужди на целите
на Сдружението или чрез несъразмерно високо възнаграждение.
5. Членовете на Сдружението работят безвъзмездно за постигане на общите цели.
В случай че възникне допълнителна работа, която превишава разумния,
безвъзмезден труд на членовете, могат да се назначат други лица. В тази връзка
те не могат да получават несъразмерно високо възнаграждение.
6.

Сдружението е политически и религиозно неутрално.

§ 4 Членство
1. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице или
сдружение, което е заинтересовано да подпомага дълготрайно целите на
Сдружението.
2. Членовете могат да са постоянни членове и подпомагащи членове.

3. За почетни членове могат да бъдат избирани лица, които имат специални заслуги
в подпомагането на целите на Сдружението. За това е необходимо решение на
Общото събрание.
4. Почетните членове са освободени от членски внос, но имат същите права и
задължения като постоянните членове и могат да вземат участие във всички
мероприятия и събрания.
5. За придобиване на постоянно членство е необходимо да се подаде писмено
заявление за приемане в Сдружението.
6. Писменото заявление за членство се подава до Управителния съвет на
Сдружението. При деца и непълнолетни се изисква допълнително писменото
съгласие на законните им попечители.
§ 5 Права и задължения на членовете
1. Членовете имат право да участват във всички мероприятия на Сдружението.
Също така имат право да отправят предложения към Управителния съвет и
Общото събрание. Всеки член може да упражни правото си на глас в Общото
събрание само лично.
2. Членовете са задължени съвестно да подпомагат Сдружението и изпълнението
на неговите цели – също и пред обществеността.
3. Членовете са длъжни да плащат членски вноски.
4. Всеки член има право, след съгласуване с Управителния съвет, да предлага и
организира мероприятия, съвместими с целите на Сдружението.
§ 6 Начало и край на членството
1. Заявлението за членство се отправя към Управителния съвет в писмена форма.
Управителният съвет взема окончателно решение по заявлението за приемане с
обикновено мнозинство. При отказ той не е задължен да съобщава на заявителя
точните причини за отказа; възражения на отказа не се приемат.
2. Членството приключва при доброволно напускане на члена, изключване от
страна на Сдружението, смърт или загуба на правоспособност на юридическото
лице, както и при ликвидиране на Сдружението.
3. Доброволното напускане от страна на членовете става с писмена декларация,
адресирана до Управителния съвет. Напускането може да бъде заявено само
към края на финансовата година, при което трябва да се спази срок за
предизвестие 3 месеца.
4. Даден член може да бъде изключен от Сдружението без предизвестие и заради
важна причина, ако грубо нарушава устава, целите или интересите на
Сдружението. Решението на Управителния съвет трябва да бъде обосновано

писмено и да се изпрати на члена. Членът на Сдружението може да подаде
възражение до Управителния съвет в рамките на един месец след получаването
на решението за изключване. Управителният съвет трябва да свика Общо
събрание до един месец след подаденото в срок възражение, като Общото
събрание

взема

решение

за

окончателното

изключване

с

обикновено

мнозинство.
5. Даден член може да бъде изключен от списъка на членовете с решение на
Управителния

съвет,

ако

въпреки

двукратно

писмено

предупреждение,

закъснява с плащането на членския внос. Изключването може да бъде решено
едва тогава, когато след изпращането на второто предупреждение са изтекли два
месеца и известието съдържа предупреждение за изключване от Сдружението.
Решението на Управителния съвет за изключване трябва да бъде съобщено на
члена.
6. При прекратяване на членство, без значение по каква причина, се прекратяват
всички претенции, произтичащи от членството в сдружението. Връщането на
вече направените членски вноски, дарения или други материални подкрепи по
принцип е изключено. Претенцията на Сдружението към дължими членски вноски
остава незасегната.

