
УСТАВ 
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ДЖОРДЖ МАРШАЛ КЛУБ - БЪЛГАРИЯ" 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1.СДРУЖЕНИЕТО  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ  'ДЖОРДЖ  МАРШАЛ  

КЛУБ -БЪЛГАРИЯ "  е доброволно сдружение на физически лица, 
притежаващи документ за завършен курс в Европейския център за изследване на 
сигурността "Джордж Маршал", Гармиш-Партенкирхен, Германия. 

Чл.2. (1) Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб - България" извършва 
дейността си в съответствие с Конституцията и законите на страната и под каквато 
и да било форма не се обвързва с политически партии и организации. 
(2)Въпросите, свързани с отбранителната политика на държавата, военното 
строителство, подготовката, бойната готовност и мобилизацията на въоръжените 
сили, тяхното комплектуване с личен състав, въоръжение, техника и други 
имущества не могат да бъдат предмет на дейност на Сдружението. 

Чл.З.Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб - България" е юридическо 
лице със седалище:гр.София жк "Младост" 3, бл.359, вх."Б", ап.12, тел.76-31-401 

Чл.4.Наименованието на Сдружението може да се изписва и на латиница, както следва: 
"GEORGE С. MARSHALL CLUB - BULGARIA". 

Чл.б.Сдружението осъществява дейността си както на територията на Р България, така 
и в чужбина. 

Чл.б.За осъществяване на дейността си Сдружението може да създава филиали и други 
служби извън района на седалището си. 

Чл.7.Печатът на Сдружението е кръгъл, с кръгов вътрешен надпис, който сочи името и 
седалището й. 

 
 

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ "ДЖОРДЖ МАРШАЛ КЛУБ - БЪЛГАРИЯ" 

Чл.8.Целите на сдружението са: 
1.Да развива знанията усвоени в Европейския център за изследване на 
сигурността "Джордж Маршал" в Германия и ги популяризира сред българската 
общественост. 
2.Да осигурява възможност завършилите различни форми на обучение В 
Европейския център за изследване на сигурността "Джордж Маршал", Гармиш-
Партенкирхен, Германия да поддържат контакти помежду си, с ръководството и 
преподавателите от Центъра "Джордж Маршал", а така също и с колеги от 
чужбина, завършили различни форми на обучение там. 
3. Да предоставя възможност за дискусии на съществуващи проблеми, свързани с 
европейската интеграция и сигурност. 
4. Да подпомага промяната на наследените стереотипи и нагласи по отношение на 
европейската ориентация на страната ни в контекста на националната сигурност. 
5.Да подпомага дейността на Европейския център за изследване на сигурността 
"Джордж Маршал" за България. 



б.Да подпомага държавните институции в стремежа им да интегрират България в 
европейските структури. 

 
ІІІ.СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.9.Средствата, с които Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб - 
България" осъществява своите цели са: 
1. Организиране и провеждане на различни дискусионни форуми, семинари, 

конференции по важни проблеми, свързани с европейската интеграция и 
сигурност. 

2. Организиране и провеждане на лекционни курсове по общи и конкретни 
проблеми на интеграцията. 

3. 3.Създава и поддържа системни контакти с Европейския център за изследване 
на сигурността "Джордж Маршал" и с други български и чуждестранни 
институти със сродна дейност. 

4. Подпомагане дейността на други юридически и физически лица, чиито усилия 
са в съзвучие с целите на сдружението. 

5. Сдружението реализира своите цели чрез информационна дейност за 
пропагандиране на идеите и целите си и работи самостоятелно или в 
сътрудничество със сродни организации и лица за осъществяването им. 

 
IV. ЧЛЕНСТВО 

Чл.10.Член на Сдружението с нестопанска цел „Джордж Маршал клуб – България” 

може да бъде всеки, който е завършил курс на обучение в Европейския център за 
изследване на сигурността "Джордж Маршал" в Германия, приема този устав и 
изразява желание да работи за постигане на целите на сдружението. 

Чл.11.Кандидатът за член на сдружението представя молба до Управителния съвет и 
копие на сертификата за завършено обучение в Европейския център за изследване 
на сигурността "Джордж Маршал" в Германия. 

Чл.12.Изтъкнати български и чуждестранни граждани, които с дейността си са 
доказали, че споделят идеите на сдружението могат по решение на Управителния 
съвет да бъдат приети за почетни членове на сдружението. 

Чл.13.Членовете на сдружението заплащат членски внос, определен по размер и начин 
на внасяне от Общото събрание. 

Чл.14.Членовете на сдружението могат да: 
1.Избират и да бъдат избирани в органите на сдружението; 
2.Имат пълен достъп до цялата информация за дейността на "Джордж Маршал 
клуб-България". 

Чл.15.Членовете на сдружението са длъжни да:  
1. Спазват този устав;  
2. Заплащат редовно членския внос; 
3. Допринасят с дейността си за изпълнение целите на 

сдружението;  
4. Изпълняват решенията, приети от органите на 

сдружението. 
Чл.16. Членството в сдружението се прекратява: 



1. С отправяне на едностранно писмено заявление до Управителния съвет; При 
неизпълнение на задължението за заплащане на членски внос за повече от 
шест месеца; 

2. При грубо нарушаване на устава на сдружението по решение на 
Управителния съвет; 

3. Изключен от сдружението член, автоматически отпада и от всички органи, в 
които е бил избран. 

V. ОРГАНИ 

Чл.17.0ргани на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб -България" са 
Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС) и Председателят на УС. 
Чл.18.(1) Висш орган на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб -

България" е Общото събрание (ОС), което се състои от всички членове на 
сдружението. 
(2) ОС се свиква от Управителния съвет, от Председателя или по искане на 1/10 
от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет не 
свика Общото събрание в двуседмичен срок, това се прави от съда. 
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината членове. 
Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по -късно при 
същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да присъстват. 
(4) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска 
гласуване с пълномощно. 

Чл.19.(1)Общото събрание: 
1. Взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението с 

нестопанска цел "Джордж Маршал клуб - България", както и по реорганизацията 
и прекратяването му; 

2. Избира и освобождава Управителния съвет и Председателя; 
3. Приема, изменя и допълва устава на сдружението; 
4. 0тменява решения на други органи на сдружението, когато противоречат на 

законите на Р България и на този устав; 
5. Приема годишния отчет за дейността, изразходваните средства и текущото  

финансово  състояние на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал 
клуб - България";  

6. Приема програма за дейността на сдружението. 
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни както за членовете на 
сдружението, таке за Управителния съвет и неговия председател. 

Чл.20.(1)Общото събрание се произнася само по въпроси, които са предварително 
вписани в дневния ред, и оповестени с писмено уведомление, получено 2 (две) 
седмици предварително. 
(2)Разпоредбата на предходната алинея не се прилага при отстраняването на 
членове на Управителния съвет и избора на нови - на тяхно място. 

Чл.21.(1)Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на 
присъствуващите освен в случаите, в които настоящият Устав изисква друго. 
(2)3а приемане и изменение на устава, за реорганизация или прекратяване на 
сдружението е необходимо квалифицирано мнозинство - съгласие на 2/3 от 
присъстващите. 



Чл.22.(1) Управителният съвет (УС) се състои от пет члена и се избира от Общото 
събрание за срок от три години. 

(2) До избиране на нов Управителен  съвет, старият  продължава  да изпълнява 
своите функции. 

Чл.23.Управителният съвет: 
1.Ръководи работата по цялостната дейност на Сдружението с нестопанска цел 
"Джордж Маршал клуб - България"; 
2.Изготвя отчет за финансовото състояние на сдружението и го представя пред 
Общото събрание; 
3.Изготвя  програма  за  работата  на  Сдружението  с  нестопанска  цел "Джордж 
Маршал клуб - България" и я представя пред Общото събрание; 
 4.Приема и освобождава членовете на сдружението;  
5. Приема почетните членове на сдружението; 
6.Взема решения за привличане на сътрудници на сдружението и определя 
размерите и формите на тяхното възнаграждение; 
7.Управлява имуществото на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал 
клуб - България". 

Чл.24.( 1 )Управителния съвет се свиква от Председателя или по искане на поне двама 
негови членове. 
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да уведомяват всички членове на Управителния 
съвет. 
(З) Заседанията на УС са законни, ако присъстват повече от половината негови 
членове. 

Чл.25.Управителният съвет се произнася с решения, приети с обикновено мнозинство. 
 
Чл.26.Член на Управителния съвет може да го напусне по свое желание, когато заяви 

това на заседание на УС. 
 
Чл27.Председателят на Управителния съвет: 

1 .Представлява Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб -
България"; 
2.Ръководи заседанията на Управителния съвет; 
3.Следи за изпълнението на Взетите от Общото събрание и Управителния съвет 
решения; 
4.Сключва договорите от името на сдружението; 
5.Отчита дейността си като председател пред Управителния съвет ; б.Съхранява 
архива на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб -България"; 
7.Съхранява печата и бланките на сдружението; 
8.Ръководи работата на техническия персонал на сдружението; 
9.Осигурява достъп до архива на членовете на сдружението. 

 
VI. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

 
Чл.28.Средствата и имуществото на Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал 

клуб - България" се образуват от: 
1. Членски внос; 
2. Доброволни вноски; 



3. Дарения;  
4. Завещания; 
5. Реализация на проекти, финансирани от други организации с нестопанска 

цел; 
6. Финансови средства от изпълнение на договори, сключени с ведомства.  

 
VII.CPOK, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. 

Чл.29.Сдружението с нестопанска цел "Джордж Маршал клуб - България" се образува 
безсрочно. 

 
Чл.30.(1) Реорганизацията и прекратяването на Сдружението с нестопанска цел 

"Джордж Маршал клуб - България" става по решение на Общото събрание, Взето 
с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
(2) Прекратяването може да стане по решение на съда в предвидените от закона 
случаи. 
(3) След прекратяване на сдружението имуществото му се предава на държавата, 
която отговаря за задълженията на сдружението до размера на полученото 
имущество. 

 
ЧЛ.31. За неуредените 6 този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 
 
Настоящият устав е изготвен в четири еднообразни екземпляра - по един за съда, 

основателите и книгите на сдружението. 
 
Уставът е подписан от основателите: 

1. Димитър Стоянов Димитров 

2. Иван Коев Атанасов 

3. Тошко Йорданов Черкезов 

4. Николай Георгиев Докторов 

 

5. Тодор Иванов Енев 

6. Васил Василев Върбанов 

7. Стоян Андреев Божилов 

8. Николай Милков Милков 

 
 


