УСТАВ
на
ФЕДЕРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ
гр. София

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Федерация на дружествата за разпространение на знания, наричана понататък - Федерацията, е национално сдружение с нестопанска цел на дружествата за
разпространение на знания в страната, организации с нестопанска цел и други
юридически лица, в чийто предмет на дейност приоритет е разпространението на
знания и умения, и духовното израстване на индивида.
(2) Федерацията е доброволна организация с нестопанска цел, която осъществява
дейност в обществена полза при условията на политическа, религиозна и етническа
независимост.
(3) Членове на Федерацията могат да бъдат дружества с нестопанска цел, организации и
дружества, упражняващи стопанска дейност, юридически и физически лица, които
допринасят за разпространение на знанията от всички направления на науката,
културата и социалната практика, подпомагат процеса на обучение през целия
съзнателен живот и способстват за достоен живот на индивида.
Чл. 2. Основни принципи в организацията и дейността на Федерацията са принципите
за равнопоставеност и доброволност на членството.
Чл. 3. Федерацията подпомага местните структури при организиране на обучение на
възрастни и деца, чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с
националните традиции и европейските практики, за повишаване качеството на
човешкия фактор и подпомагане на неговата личностна и социална реализация
Чл. 4. Федерацията е юридическо лице със седалище гр. София, ул. «Владайска» № 34
Чл.5 Основни цели на Федерацията са:
(1) Да идентифицира и удовлетворява обществените потребности от обучение и
квалификация, от развитие и утвърждаване на духовните ценности на индивида и
обществото.
(2) Да открива и прилага съвременни методи за придобиване и разпространение на
знания от различни области на науката, културата и общественото развитие и насърчава
обществените потребности за учене през целия живот като създава култура за
непрекъснато образование.
(3) Поддържа и стимулира професионални и други форми на социално
общуване и допринася за изграждането на култура в обществения диалог и
взаимопомощ като:
1.
Организира и участва в различни форуми, насочени към обмен на знания и
учения и усъвършенстване на образователния инструментариум
2.
Насочва социално слабите, инвалидите и неинтегрираните в трудова дейност
индивиди от различни етноси, към програми за учене през целия живот.
3.
Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младежи и
хора от различни възрасти, категории и етноси, хора от селските райони;

4.
Работи в защита на човешките права, опазването на околната среда и
развитието на селското и горско стопанство.
5.Въвежда съвременни европейски стандарти в обществената комуникация и
разпространението на знания и информация.
Чл.6. Задълженията на Федерацията са:
1. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните,
обществени и международни органи и организации.
2. Да съдейства за развитието и утвърждаването на авторитета и интересите на
нейните членове в съответствие с целите на устава.
3. Да обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за
осъществяване на ефективна обществено - полезна дейност.
Чл.7. За постигане на общите цели, Федерацията :
1. Участва в подготовката на стратегии и законопроекти в областта на обучението и
квалификацията, заетостта, човешките права, екологията и др., по които защитава
интереса на своите членове в диалога с държавните институции;
2.
Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи
нормативни актове;
3. Предлага свои членове за участие в работата на консултативни съвети към
държавните органи.
4. Подпомага членовете си с публична защита в случай на извършени спрямо тях
неправомерни действия от лица, организации и институции, ограничаващи
осъществяването на техните цели и дейностите - обект на този Устав;
5.
Въвежда и поддържа нови системи, форми и методи за обучение,
преквалификация и повишаване на квалификацията, и своевременно ги прави
достояние на своите членове;
Сътрудничи на договорна и икономическа основа или се асоциира с други организации,
имащи отношение към дейността на Федерацията и нейните членове.
Чл.8. Основни задачи на Федерацията са:
1. Да защитава правата и интересите на членовете си пред органите на
държавната власт и други организации и институции, като:
а) предприема действия за защита правата и интересите на членовете си при
тяхното нарушаване или пренебрегване от страна на държавни органи, обществени
организации и други институции с административна компетентност или монополно
положение;
б) изисква от компетентните държавни органи, обществени и други
организации разяснения и становища по законодателната практика за функционирането
на организациите с нестопанска цел.;
в) по искане от своите членове ги представлява, осъществява
посредничество, влиза в диалог и осигурява справедливи условия за партньорство и
съвместни дейности, а при необходимост отнася въпросите и до компетентните органи
за
решаване;
г) популяризира дейността на Федерацията и нейните членове;
д) създава условия и подпомага установяването и развитието на преки
връзки и сдружаването между членовете и между тях и сродни на Федерацията
организации от страната и чужбина.
2. Да развива съвместна дейност със сродни институции в страната и с
международни организации в областта на непрекъснатото образование, науката и

културата, да подпомага осъществяването на международните връзки на своите
членове.
3. Да предлага на компетентните държавни, обществени и стопански органи и
организации решаването на въпроси, имащи отношение към работата на Федерацията
или нейните членове и към усъвършенстване на нормативните и икономически условия
за развитие на организациите с нестопанска цел.
4. Да сътрудничи на договорна и икономическа основа или се асоциира с други
организации, имащи отношение към предмета на дейност на Федерацията.
ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.9. (1) Членове на Федерацията могат да бъдат всички юридически лица, в чийто
предмет на дейност по смисъла на чл. 1 от настоящия устав, основен приоритет е
разпространението на знания и умения, и духовното израстване на индивида.
Чл.10. (1) Членуването във Федерацията е доброволно;
(2) Членовете на Федерацията са равноправни помежду си;
(3) Членове на Федерацията се приемат от Общото събрание на Федерацията, въз
основа на писмена молба от ръководителя, представляващ дружеството, към която се
прилагат:
- съдебно решение на дружеството;
- Копие на БУЛСТАТ;
- решение на органите за управление
- лицензия /ако е лицензиран/;
- устав;
които Управителният съвет на Федерацията разглежда без отлагане на следващото си
по ред заседание и представя решението си за приемане или отказ на първото общо
събрание след подаване на молбата за членство.
(4) Решението се приема от присъстващите на общото събрание с обикновено
мнозинство
(5) Членовете не отговарят за задълженията на Федерацията
Чл. 10а. (1) Членството във Федерацията се прекратява:
1.
с писмено волеизявление до Управителния съвет
2.
с изключване в следните случаи:
(а) при незаплащане на членски внос за 2 (две) последователни години (до 31 март на
годината, следваща изтичането на 2-годишния период)
(б) при системно неучастие в дейността на Федерацията
(в) при грубо нарушаване на задълженията, произтичащи от този Устав, както и при
извършване на действия, несъвместими с целите и принципите на Федерацията.
3.
с прекратяване дейността на Федерацията
4.
при отпадане /прекратяване дейността на членуващия
(2) Отпадането поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на
федерацията се констатира с документи
(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание, при наличие на кворум с
квалифицирано мнозинство
(4) При прекратяване на членството, имуществото, което е предоставено от
Федерацията на съответния член, подлежи на връщане в двуседмичен срок съгласно
двустранен приемателно-предавателен протокол

Чл.11. Всеки член на Федерацията има право:
1. Да бъде избиран в ръководните органи на Федерацията по възприета от Общото
събрание норма на представителство;
2. Да изказва мнения и прави предложения по въпроси, засягащи дейността на
Федерацията;
3. Да получава съдействие и закрила в случаите предвидени в този Устав;
4. Да бъде информиран редовно за проявите и дейността на Федерацията;
5. Да използва организационната структура и механизми за разпространение на знания
и опит в полза на членовете.
6.Да напусне по собствено желание Федерацията.
(7) Да се ползва от лицензиите и от резултатите от дейността на Федерацията съгласно
приети от Общото събрание икономически правила
Чл.12. (1) Всеки член на Федерацията е длъжен.
1. Да работи за постигане на целите и задачите на Федерацията;
2. Да съдейства на Федерацията и на нейните структури при
осъществяването на компетенциите им по този Устав.
3. Да предоставя материално-техническата си база за ползване от
Федерацията, при условия на взаимност и спазване на финансово-икономическата
самостоятелност.
4. Да се въздържа от действия, които могат да засегнат доброто име на
Федерацията.
5. Да работи за утвърждаване на обществения престиж на Федерацията;
6. Да запознава обществеността с дейността и посланията на Федерацията и
нейните членове.
7. Да заплаща ежегоден членски внос до края на месец април на текущата
година в размера, определен от Общото събрание.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.13. (1) Общото събрание е върховен орган на Федерацията. То се състои от законен
или упълномощен представител на членуващите.
(2) Общото събрание се свиква ежегодно по решение на Управителния съвет.
Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на една трета от членовете на
Федерацията, удостоверено с подписка.
(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от
членовете. То взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство от
присъстващите. Ако в часа на свикването броят на присъстващите е по-малък от
половината надлежно представени участника, присъстващите отлагат провеждането на
събранието с 1 час, след изтичането на който провеждат събранието.
(4) Свикването на ОС става чрез писмена покана, която съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива се свиква.
(5) Поканата се изпраща с писма с обратна разписка или по електронна поща до всички
членове на Федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден и в същия срок
се поставя на мястото за обявления в сградата, в която е седалището на Сдружението.
При покана чрез електронна поща членът потвърждава с обратно писмо, че е уведомен
за общото събрание
Чл.14. Общото събрание:

1
Изменя, допълва и приема Устава на Федерацията с мнозинство повече
от две трети от присъстващите делегати;
2. Приема отчета на Управителния съвет и на Контрольора на Федерацията.
3.
Избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок до пет
години с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите;
4.
Избира председателя на УС;
5. Избира Контрольор с тайно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите;
6.Приема бюджета на Федерацията;
7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос
8.Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Федерацията.
Чл.15. (1) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок до 5 години.
Броят на членовете му се определя от Общото събрание с обикновено мнозинство.
Техният брой не може да бъде по-малко от трима.
(2) За членове на УС могат да бъдат избирани представители на дружествата и
физически лица - членове на Федерацията.
(3) За членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, заемащи
ръководни постове в органите на политически партии.
(4) Членовете на Управителния съвет работят на обществени начала;
Чл. 16 Управителният съвет:
1. Управлява и контролира организацията на дейността на Федерацията; Свиква
Общо събрание на Федерацията по реда на ЗЮЛНЦ, в това число и по искане на
една трета от членовете му;
2. Взема решения за структурата, организацията и управлението на дейността на
Федерацията и приема решения за функционирането им;
3. Определя годишното щатно разписание на Федерацията.
4. Приема длъжностни характеристики съгласно утвърденото щатно разписание.
Сключва трудови и граждански договори.
5. Подготвя отчета за дейността на Федерацията и го внася за утвърждаване от ОС;
6. Приема отчетите за дейността на Центъра за професионално обучение;
7. Взема решения относно членуване и прекратяване на членството на ФДРЗ в
национални и международни организации и участия в други дейности в интерес на
Федерацията;
8. Утвърждава доклада на Председателя на УС за дейността на ФДРЗ за годината
9. Удостоява със звание «почетен член» физически
лица, допринесли с
квалификацията си за разпространението на знания и умения сред обществото въз
основа на писмено
предложение, внесено от член на Федерацията до УС,
придружено с декларация за съгласие от физическото лице
Чл 16 а. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя и се
провеждат не по-малко от три пъти в годината.
(2) Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъстват повече от половината
от нейните членове. Решенията на УС се вземат с явно гласуване и с обикновено
мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му
в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този ред се посочва в
протокола от заседанието.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседания, ако протоколът завзетото решение бъде подписан без забележки и
възражетия за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.17. Председателят на Управителния съвет се избира от състава на Управителния
съвет за срок съгласно решението на Общото събрание). Той:
1.Ръководи дейността на Федерацията;
2.Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. Сключва договори съгласно утвърденото от Управителния съвет щатно разписание
4.Представлява Федерацията пред трети лица.
5. При необходимост упълномощава член на Управителния съвет да изпълнява
временно неговите функции
6.Осъществява и други функции, произтичащи от този Устав или от
решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
Отпада Чл.18
Чл.19 (1) Контрольорът се избира от Общото събрание за срок до 5 години
(2) осъществява контрол върху цялостната дейност на Федерацията и извършва
не по-малко от една финансова проверка годишно
(3) За своята дейност се отчита пред Общото събрание на Федерацията.
Отпада Чл.20.
Чл. 21. (1) Федерацията е регистрирана и като Център за професионално обучение по
реда на ЗПОО. Притежава лизенция от НАПОО.
(2) Организацията на работата на Центъра се определя с правилник, приет от
Общото събрание
в съответствие с този Устав, Закона за професионалното
образование и обучение и др. нормативни актове, регулиращи обучението на възрастни
в страната
(3) По решение на Управителния съвет се определя ръководител на Центъра, който
работи на трудов или граждански договор
(4) Ръководителят на Центъра внася в Управителния съвет ежегодно отчет за
извършеното и план за работа през новия едногодишен период
ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО. БЮДЖЕТ И ЩАТ.
Чл.22. (1) Федерацията формира своето имущество от право на собственост и други
вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане.
(2) Източници на имущество на Федерацията имуществени вноски, приходи от
собствени имоти и дейности, дарения и други източници, разрешени от закона
(3) Останалото при ликвидация имущество на Федерацията, не може да се разпределя
между членовете й, а се предоставя на сходна организация с нестопанска цел.
Чл.23. Приходите на Федерацията се формират от:
1.Членски внос - Дружествата внасят ежегодно членски внос, определен от Общото
събрание.
2. Отчисления от дейността на Центъра за професионално обучение
3.Суми от възмездни консултации, интелектуални продукти, бизнесоценки, услуги,
извършени от Федерацията на трети лица, такси от национални и експериментални
курсове, школи, семинари, комисионна за осигурени лектори, преподаватели и
специалисти на дружествата и на други организации и др.
4.Дарения.
5.От стопанска дейност, организирана в помощ на основната дейност на Фeдерацията.
Чл.24. За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на дейността Федерацията
може да образува фондове:
(1) Редът и начина за набиране и управление на паричните фондове се решава от
Общото събрание по предложение на УС

Чл.25. Финансовото състояние на Федерацията е публично достояние и информация за
него може да бъде предоставяна на заинтересованите лица.
Чл.26. Федерацията може да извършва допълнителна стопанска дейност като:
консултантска и издателската дейности; реализация и разпространение на продукция от
учебно - производствени практики; организация и провеждане на форуми и обучение,
отдаване на имущество под наем и др. дейности, които не противоречат на закона,
приходите от които ще подпомагат организирането и изпълнението на основните
задачи.
ГЛАВА ШЕСТА
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.27. (1) При прекратяване на ФДРЗ след решение на Общото събрание, ликвидацията
се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(2) По решение на ОС Управителният съвет може да определи за ликвидатор
лице, което не е член на ФДРЗ.

Чл.28. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.
ГЛАВА СЕДМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Федерацията е приемник и продължител на ценностите, традициите и добрия опит
на Дружеството за разпространение на научни знания "Георги Кирков".
§2. Федерацията се създава за неопределено време. Дейността й може да бъде
прекратена по решение на Общото събрание с мнозинство повече от две трети от
делегатите.
§3. Федерацията се представлява от председателя и изпълнителния директор заедно и
поотделно.
§4. Печатът на Федерацията е с надпис "Федерация на дружествата за разпространение
на знания - София".
§5. Този устав е приет от Националната конференция, състояла се на 7 април 1990 г. в
София, изменен и допълнен на Втората национална конференция, състояла се на 29
януари 1994 г., на Третата национална конференция, състояла се на 29.03.1997г., на
Четвъртата национална конференция, състояла се на 28.10.2000 г. и Общото събрание
на Федерацията, състояло се на 13 декември 2001 г., на Общо събрание на Федерацията,
състояло си на 28 април 2005 г., на Общо събрание на Федерацията, състояло се на 30

януари 2007 г., на ОС, състояло се на 27.03.2009 г. ; Общо събрание, състояло се на
26.01.2012 година
Забележка: пишат се само Общите събрания, на които са правени промени в устава.

