УСТАВ
на сдружение
"АРМЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПАРЕКОРДЗАГАН"
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Сдружението е с наименование "АРМЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПАРЕКОРДЗАГАН" /което може допълнително да се изписва и на чужд език/, като от тук
нататък в този Устав ще се нарича само ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл.2. ПАРЕКОРДЗАГАН е сдружение на общественици, деятели, спонсори и индивидуални
членове, които приемат настоящия Устав.
Чл.З. ПАРЕКОРДЗАГАН е доброволна, независима и не политическа организация и
представлява интересите на членовете и деятелите си.
Чл.4. ПАРЕКОРДЗАГАН е юридическо лице сдружение с нестопанска цел - благотворителна
организация, която осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за
развитие и утвърждаване на духовните ценности, и е регистрирано съгласно разпоредбите на
ЗЮЛНЦ.
ЧЛ.5. ПАРЕКОРДЗАГАН е самостоятелно юридическо лице и неговото съществуване не е
ограничено със срок.
ЧЛ.6. В своята дейност ПАРЕКОРДЗАГАН се подчинява на законите на Р България, на
международните договори и други правни актове, по които Р България е страна, и на
разпоредбите на настоящия Устав.
ЧЛ.7. ПАРЕКОРДЗАГАН има свой печат, банкова сметка и емблема.
ЧЛ.8. Седалището на ПАРЕКОРДЗАГАН е:
гр. София, р-н Триадица, а адресът на управление е ул. "Ярослав Вишин" № 9
II. ЦЕЛИ СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ
ЧЛ.9. ПАРЕКОРДЗАГАН има за цел:
- да подпомага за културно-просветното, моралното и физическото развитие на арменския
народ и в частност на арменците в България;
- да подпомага учебни заведения в развитието на образованието, науката и културата;
- да подпомага социално слаби, инвалиди, болни и всички арменци, имащи нужда от
помощ в това число и хуманитарна;
- създаване на контакти с различни взаимно подпомагащи се сдружения и организации на
основата на хуманността.
Чл.10. Средствата за постигане целите на ПАРЕКОРДЗАГАН са:
- съдействие за създаване на учебни заведения;
- развитие и поддръжка на богат библиотечен фонд, ориентиран в областта на
хуманитарните науки;
- развитие и поддръжка на материална база за творческа и научна дейност на своите
членове;
- организиране провеждането на курсове и изнасянето на беседи с културно-просветен
характер;

-

създаване на целеви фондове за осъществяване на специални благотворителни
мероприятия;
развиване на пропагандна дейност за популяризиране целите и дейността на дружеството;
развитие на връзки и контакти със сродни организации в страната и чужбина;
III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.11. Предмета на дейност на ПАРЕКОРДЗАГАН е следният:
- организиране н провеждане на курсове за обучение по арменски език и история;
- организиране п провеждане на конференции и семинари за популяризиране на социалната
интеграция и личностната реализация;
- да издава информационен бюлетин;
- да организира изложби и други културни мероприятия на арменски творци.
IV. ИМУЩЕСТВО
Чл.12. Имуществото на ПАРЕКОРДЗАГАН се състои от право на собственост и други вещни
права върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална
собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за
постигане идеалната цел на ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл. 13. Имуществото на ПАРЕКОРДЗАГАН се набира на доброволни начала от членовете му,
както и от други лица /физически и юридически/ чрез:
а. членски внос определен по размер от Управителния съвет;
б. дарения, спонсорство и завещания;
в. прехвърляне на права и вземания;
г. фондове, създадени за специални благотворителни цели.
ЧЛ.14. Разпореждането със средствата на ПАРЕКОРДЗАГАН се извършва от Управителния
съвет.
V. ЧЛЕНСТВО
ЧЛ.15. За член на ПАРЕКОРДЗАГАН може да бъде прието всяко дееспособно физическо
лице от арменски произход, както и неговия съпруг/съпруга от неарменски произход, което
приема настоящия Устав и желае да работи за постигане целите на ПАРЕКОРДЗАГАН и
плаща редовно членски внос, определен по размер от Управителния съвет на
ПАРЕКОРДЗАГАН.
ЧЛ.16. Кандидатите за членове подават писмена молба до УС на ПАРЕКОРДЗАГАН., в която
декларират, че приемат Устава на ПАРЕКОРДЗАГАН.. Молбите се обсъждат на първото
следващо заседание на УС на ПАРЕКОРДЗАГАН, което се произнася с решение, което се
съобщава на молителя.
Чл.17. Членството възниква от момента на вземане на решение за приемане на нов член от
УС на ПАРЕКОРДЗАГАН. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на ново
приетия член - в списъка на членовете на ПАРЕКОРДЗАГАН.
ЧЛ.18. Всички членове на ПАРЕКОРДЗАГАН получават членски карти.
ЧЛ.19. Членовете на сдружението са задължени:
а. да спазват настоящия Устав;

б. да заплащат всеки месец членски внос;
в. да уважават традициите на ПАРЕКОРДЗАГАН;
г. да пазят имуществото, които им се предоставят за ползване;
д. да съдействат за финансовото и организационно укрепване на ПАРЕКОРДЗАГАН;
е. да не използват по какъвто и да е начин името на ПАРЕКОРДЗАГАН за постигане на свои
лични цели.
Чл.20. Всеки член има право:
а. да избира и да бъде избиран в органите за управление на ПАРЕКОРДЗАГАН:
б. да бъде информиран за дейността на ПАРЕКОРДЗАГАН;
в. да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на ПАРЕКОРДЗАГАН,
свободно да прави предложения и да изразява мнението си;
г. да участва безплатно и да се ползва от всички мероприятия, организирани от
ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл.21. Членството в ПАРЕКОРДЗАГАН се прекратява:
а. доброволно, след подаване на писмена молба до УС на ПАРЕКОРДЗАГАН;
б. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
в. след изключване по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети от
членовете на УС;
ЧЛ.22. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване
разпоредбите на Устава, при системно не плащане на членския внос, както и при всички
случаи на незаинтересованост и не вземане на участие в дейността на ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл.23. Членовете на ПАРЕКОРДЗАГАН, извършили деяния, нарушаващи неговата етика и
морал, се санкционират по решение на УС, като наказанията се налагат в следната
последователност:
а. предупреждение;
б. глоба, определена по размер от УС;
в. временно отстраняване;
г. изключване.
Чл.24. Отстраненият от членство има право в едномесечен срок да поиска писмено от ОС на
дружеството ревизиране решението на УС.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.25. Органи на управление на ПАРЕКОРДЗАГАН са: Общо събрание /ОС/, Управителен
съвет /УС/, Председател на УС, Контролен съвет /КС/
А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
ЧЛ.26. Общото събрание е върховен орган на ПАРЕКОРДЗАГАН който представлява
интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи
отношение към дейността и съществуването на ПАРЕКОРДЗАГАН. Чрез участието си в ОС
членовете ръководят и контролират пряко работата на ПАРЕКОРДЗАГАН
Чл.27. ОС се състои от всички членове на ПАРЕКОРДЗАГАН или от техни делегати при
квота, определена от УС.
Чл.28. ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от
членовете на ПАРЕКОРДЗАГАН. Ако в последния случай УС не свика ОС в едномесечен

срок от искането, същото се свиква от съда по седалището на ПАРЕКОРДЗАГАН по искане
на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
Чл.29. Поканата следва да бъде писмена и трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и
мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.
ЧЛ.30. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на място за обявление в
сградата, в която се намира управлението на ПАРЕКОРДЗАГАН, най малко един месец
преди насрочения ден.
Чл.31. ОС се счита за редовно н може да взема решения, ако присъстват най-малко
половината от членовете плюс един от всички членове на ПАРЕКОРДЗАГАН. При липса на
кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и
може да се проведе, колкото и членове да се явят.
ЧЛ.32. ОС има следните правомощия:
а. да приема, изменя и допълва Устава;
б. да взема решение за прекратяване, преобразуване, сливане на ПАРЕКОРДЗАГАН;
в. да избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС;
г. да приема отчетите на УС и бюджета на ПАРЕКОРДЗАГАН;
д. да приема и изключва членове на IIАРЕКОРДЗАГАН;
е. да приема обща програма и конкретни насоки за дейността на ПАРЕКОРДЗАГАН;
ж. отменя решения на другите органи на ПАРЕКОРДЗАГАН, които противоречат на закона
или устава на ПАРЕКОРДЗАГАН;
з. дава разрешение за сдружаване с други организации в най-различни обединения дружества,
федерации и национални организации;
и. да взема решение за откриване или закриване на секции;
к. да избира и освобождава управителите на секции на ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл.33. Решенията по т."а", "б" и "к" се приемат с мнозинство 2/3. а останалите решения - с
обикновено мнозинство от присъствувamите.
ЧЛ.34. В ОС всеки член или делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с
пълномощие.
Чл.35. Гласуването е явно, освен при избирането на УС, когато гласуването е тайно.
Чл.36. Никой член няма право да гласува при вземане на решения по въпроси, отнасящи се до
него, негов съпруг, роднини по права линия и роднини по съребрена линия и сватовство до
втора степен.
Чл.37 По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно
оповестени, не могат да се вземат решения.
Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.38. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се състои от седем лица - членове на сдружението:
Председател, зам. председател, секретар, касиер-счетоводител и трима член-съветника.
ЧЛ.39. УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ се избира за срок от 3 /три години/, като неговите членове
могат да бъдат преизбирани неограничено. По решение на ОС членовете на Управителния
съвет могат да получават възнаграждения за заеманите от тях длъжности.
Чл.40. Член на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
а. може да напусне заеманата от него длъжност с писмено заявление до ОС, но

освобождаването му от отговорност става след решение на ОС;
б. може да бъде освободен предсрочно по решение на ОС, в случай, че възникнат законови
пречки за участието му в Управлението на ПАРЕКОРДЗАГАН или ако систематично не
изпълнява задълженията си произтичащи от този устав или извършва закононарушения или
други деяния, с който уронва доброто име на ПАРЕКОРДЗАГАН.
Чл.41. Управителния съвет има следните правомощия:
а. представлява ПАРЕКОРДЗАГАН, чрез своя Председател;
б. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
в. подготвя проект за бюджет на ПАРЕКОРДЗАГАН;
г. разпорежда се с имущество на ПАРЕКОРДЗАГАН в съответствие с решенията на ОС;
д. подготвя отчет за дейността и финансовото състояние на ПАРЕКОРДЗАГАН;
е. определя реда и организацията на дейността на ПАРЕКОРДЗАГАН в обща полза, и носи
отговорност за тях;
ж. да създава временни и постоянни помощни комисии за осъществяване конкретни задачи и
цели;
з. назначава и освобождава платения технически персонал на ПАРЕКОРДЗАГАН.
В. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.42. Управителния съвет избира от своя състав Председател, като с решението си определя
неговите функции:
- Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
- Разпределя задачите между членовете нa Управителния съвет;
- Представлява ПАРЕКОРДЗАГАН;
- В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от надлежно
упълномощен член на Ус.
Г. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.43. Контролният съвет се състои от председател и двама членове, които се избират от ОС.
В състава на Контролния съвет не могат да бъдат избрани лица, които са съпрузи или
роднини по права линия, или по съребрена линия до П степен с членовете на Управителния
съвет.
Чл.44. Контролният съвет осъществява надзор върху действията и решенията на
Управителния съвет.
Чл.45. При уставни нарушения, с които се засягат интересите на ПАРЕКОРДЗАГАН,
Контролния съвет свиква незабавно Общото Събрание.
Чл.46. Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния
съвет с право на съвещателен глас.
VП. СЕКЦИИ
Чл.47. С цел по-голяма оперативност при осъществяване на целите ПАРЕКОРДЗАГАН с
решение на Общото Събрание могат да се откриват и закриват секции.
Чл.48. Секцията не е юридическо лице, ръководи се от управител и извършва дейностите,
определени с решението на Общото Събрание за откриването й. Със същото решение се
определят и ограниченията в правомощията н представителната власт на управителя на

секцията.
VПI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.49. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел.
Решението за преобразуване се взема от ОС с 2/3 мнозинство на присъстващите.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ
ЧЛ.50. Сдружението се прекратява:
а. по решение на Общото събрание;
б. по решение на окръжния /градски/ съд по седалището в случаите на чл. 13, ал.1, т.3
ЗЮЛНЦ.
Х. ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛ.51. При прекратяване на ПАРЕКОРДЗАГАН се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2, той
се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и
правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
XI. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА
ЧЛ.52. Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало
след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението
и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.
ХII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛ.53. Всеки член на ПАРЕКОРДЗАГН може да участва и в други граждански организации,
целите на който не противоречат с настоящия Устав.
ЧЛ.54. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други разпоредби на законодателството на
Република България относно сдруженията с нестопанска цел.
ЧЛ.55. Този Устав се прие на Общо събрание на сдружението АРМЕНСКО
БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖECTBO "ПАРЕКОРДЗАГАН" проведено на 02.03.2001 г.

