
УСТАВ 

Сдружение с нестопанска цел „АРТИСТИЧЕН ГЛАС-ART VOX“ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ ,, АРТИСТИЧЕН ГЛАС ”, 

наричано по-долу за краткост „сдружението“, е юридическо лице, регистрирано 
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето 
имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до 
размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

,, АРТИСТИЧЕН ГЛАС ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език „ART 
VOX“ . 

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

Чл. 3. Седалището на Сдружението е в гр. София, а адресът на неговото управление 

е: гр. София, бул. „Македония“ № 35, ет. 2, email: artvoxbg@gmail.com  

ЦЕЛИ 

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:  

1. Да отстоява гражданските права, трудовите, авторските и сродни права на 
членовете си и ги защитава при накърняване на професионалното им 
достойнство; 

2. Подкрепа на артисти на свободна практика; 

3. Издигане ролята на българската музикална култура в обществения живот на 
страната; 

4. Развитие на творческите способности и провокиране самодейността и 
творческите изяви. 



5. Да развива, популяризира и утвърждава българската музикална култура и да 
запази традициите на българската музика;  

6. Да утвърждава в обществото значимостта на българската музика, както и да я 
популяризира сред най-широка публика посредством съвременните 
информационни технологии; 

7.  Да подпомага създаването, публикуването и концертното представяне на нови 
произведения, както на вече утвърдени, така и на български композитори;  

8. Да подпомага и инициира предлагането на квалифицирано музикално обучение 
на заинтересовани лица - професионалисти и любители - с цел повишаване на 
тяхната музикална квалификация и обща музикална култура;  

9. Популяризиране на театралното и поетичното изкуство; 

10. Реализиране и развитие на интелектуални и развлекателни програми 

11. Осъществяване на проекти, насочени към запазване и развитие на театралното  и 
музикално изкуство; 

12. Насърчаване на сътрудничеството между нестопанските организации и бизнес 
средите за устойчиво развитие; 

13. Да си сътрудничи с българското правителство и национални институции, 
съдействайки при необходимост за представянето на българската музикално 
артистична култура в чужбина;  

14. Да взаимодейства с подобни международни сдружения и фондации, както за 
популяризирането на българската музика в чужбина, така и за гастролирането у 
нас на световно утвърдени артисти, автори, изпълнители и музиканти;  

15. Да организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни 
продукти;  

16. Да представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и 
държавни органи. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: 

1. Създаване на школи за деца и юноши в музикалните и сценични изкуства; 

2. Организиране на уъркшопи и културни събития; 

3. Реализиране на арт проекти: изложби, концерти, представления, флашмоб; 



4. Организиране и изготвяне проекти за фестивали; 

5.  Изработване на аудио и визуални проекти; 

6. Участие в проекти за трансгранично сътрудничество в сферата на музикално 
артистичното изкуство; 

7. Участия в национални и международни фестивали; 

8. Създаване на театрални, куклени и драматични представления; 

9. Провеждане на интерактивни игри; 

10. Организиране на образователни презентации в различни сфери на образуванието и 
изкуството; 

11. Организиране на литературни четения, радиотеатър; 

12. Организиране на конкурси за артисти в сферата на музика, театър, кино, писатели, 
художници и всички артистични среди; 

13. Организирането на концертна и театрална дейност в страната и чужбина; 

14. Организиране и провеждане на артистични семинари с участието на изтъкнати 
български преподаватели, както и на чуждестранни лектори; 

15. Организиране и участие в образователни програми;  

16. Взаимодействие с международни културни организации по осъществяване на 
съвместни артистични проекти. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза. 

(2) Сдружението ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на 

духовните ценности и културата, и по специално за развитието и утвърждаването на 

българския артист. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Предметът на дейност на сдружението е:  

1. Организиране на концерти, спектакли, майсторски класове, семинари, 
литературни четения, художествени изложби, фотографски изложби; 

2. Ппредставяне на българската музикална култура в чужбина;  



3. Взаимодействие с български и международни организации с подобен предмет на 
дейност и цели; 

4. Организиране и подпомагане създаването и разпространението на мултимедийни 
продукти с българска музика; 

5. Продуциране и популяризиране на българската музика с помощта на арт-
формите и средствата за комуникация присъщи на съвременността;  

6. Подпомагане създаването, публикуването и представянето на артисти , както на 
вече утвърдени, така и на стартиращи артисти в българия; 

7. Представителство и защита на авторските права и интересите на своите членове 
пред трети лица и държавни органи. 

СРОК 

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок. 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и 

юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. 

Членовете могат да бъдат редовни и почетни. 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно. 

(2) Кандидатът за редовен член подава писмена молба до управителния съвет, в която 
декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите 
юридически лица представят с молбата удостоверение за актуално състояние и 
решението на управителните си органи за членство в сдружението. 

(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото си 
заседание. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет. 

(4) Почетни членове могат да бъдат граждани, организации и търговски дружества, 
които имат особени заслуги и отношение към осъществяването на целите на 
сдружението, както и физически лица, които поради своето служебно или обществено 
положение, функциите си или доказания си опит са в състояние да допринесат 
значително за постигане целите на сдружението. Почетните членове могат да участват в 
работата на общото събрание със съвещателен глас. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 



Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права: 

1. да участват в заседанията на Общото събрание; 

2. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на 
дейността на Сдружението; 

3. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението; 

4. да бъдат избирани в органите на Сдружението; 

5. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите 
възможности и квалификация; 

6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно 
разпоредбите на този Устав; 

7. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с 
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, 
възложени с решение на тези органи; 

8. при невъзможност да присъстват имат право да овластят трето лице, членуващо 
в Сдружението, да упражнява техните права в Общото събрание, но не повече от два 
пъти годишно; 

9. да напускат Сдружението по свое собствено желание; 

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни: 

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на 
ръководните органи на Сдружението; 

2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на 
целите му; 

3. да участват активно в заседанията на Общото събрание; 

4. да издигат авторитета на Сдружение „АРТИСТИЧЕН ГЛАС-ART VOX ” и да не 
извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят; 

5. редовно да плащат текущия си членски внос; 

6. да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за 
постигане на цели, противоречащи на Устава и целите на Сдружението; 

7. да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за 
облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично 
упълномощаване от страна на Управителния съвет;       



8. да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на 
Сдружението; 

9. да остават свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват 
съответните органи на Сдружението.    

Чл. 13. Почетните членове се ползват от същите права и задължения, но не плащат 
членски внос. 

Чл. 14. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други 
лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски 
права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно с 
нотариална заверка на подписа. 

Прекратяване на членство 

Чл.15. (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на 
Сдружението, най-малко десет дни преди датата на напускане; 

2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяване на Сдружението; 

5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и 
системно неучастие в дейността на Сдружението. 

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при 
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. 
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. 

(3) Отпадането на членство е налице при невнасяне на членския внос до края на 
текущата година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с 
надлежно решение, с което се прекратява членството. 

Органи на Сдружение „АРТИСТИЧЕН ГЛАС-ART VOX ” 

Чл.16. Органите на Сдружението са: 

• Общо събрание 

• Управителен съвет 

• Председател на Управителния съвет 



Общо събрание 

Чл.17. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички 
членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично 
или чрез представител; 

(2) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. 

Компетентност на Общото събрание 

Чл.18. 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. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; 

7. приема бюджета на сдружението; 

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

9. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

10. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на 
сдружението; 

11. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. 

Провеждане на общо събрание 

Чл.19. (1) Общото събрание се провежда всяка година – редовно Общо събрание. 

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – 
извънредно Общо събрание. 

Свикване на Общото събрание 

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и 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) Свикването се извършва чрез известяване на членовете по електронен път и писмена 
покана, най-малко един месец преди насрочения ден. 

(4) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането 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. 

Право на сведения 

Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да 
бъдат предоставени на разположение на членовете в офиса на сдружението най-късно 
до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. 
При поискване те се представят на всеки член безплатно. 

Кворум 

Чл.22. Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината от 
всички членове. 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. 

Гласуване 

Чл.23. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас. 

Конфликт на интереси 

Чл.24. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се 
до: 

1. предявяване на искове срещу него; 

2. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена 
линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 

3. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 
отговорността му към сдружението. 

Решения 



Чл.25. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 
1) гласа от присъстващите, освен решение по чл.18, т.3. 

Чл.26. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са 
били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са 
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат 
обсъждани. 

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не 
бъде отложено. 

Протокол 

Чл.27. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява 
от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за 
верността но съдържанието му; 

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя на събранието. Към 
протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със 
свикването на Общото събрание; 

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното 
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

Управителен съвет 

Чл.28. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет. 

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) 
години. 

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (три) до 7 (седем) 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) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от трима 
члена. 

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

Чл.29. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват 
юридически лица, членове на Съвета, трябва да: 

1. имат постоянно местоживеене в страната; 



2. притежават подходяща професионална квалификация и опит; 

Правомощия и задължения на Управителния съвет 

Чл.30. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения 
независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, 
с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове. 

(2) Управителният съвет свиква Общото събрание и определя дневния ред. 

(3) Управителният съвет осъществява ръководна дейност в съгласие с Устава и закона и 
осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

(4) Управителният съвет приема и изключва членове. 

(5) Управителният съвет приема програми за осъществяване на основните задачи на 
Сдружението и определя начините за провеждане на дейността му. 

(6) Управителният съвет прави предложения за промени в Устава на Сдружението. 

(7) Управителния съвет се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване 
изискванията на този Устав. 

(8) Управителният съвет ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проектобюджет. 

(9) Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на 
Сдружението. 

(10) Управителният съвет организира извършването на дейността на Сдружението и 
може да възлага на свои членове отговорности за отделни области от дейността на 
сдружението. 

(11) Управителния съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския 
внос или на имуществените вноски. 

(12) Управителния съвет взема решение относно това дали членския внос да бъде 
ежемесечен, тримесечен, шестмесечен или годишен. 

(13) Управитения съвет назначава касиер на Сдружението, който да събира и отразява 
събрания и наличния членски внос и имуществени вноски. 

(14) Управителния съвет взема решения по всички други въпроси, освен тази които са 
от компетентността на Общото събрание. 

Решения 

Чл.31. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от всички членове. 



Контрол 

Чл.32. Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспори решение на 
Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно 
решение на Общото събрание, като внесе жалба до Общото събрание на следващото му 
заседание.  

Отговорност на членовете на управителния съвет 

Чл.33. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията 
си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението; 

(2) Правомощията на член от Управителния съвет могат да се прекратят при решение на 
Общото събрание: 

1. При невъзможност за изпълнение на дейността, за чието извършване и бил 
избран. 

2. При мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред 
Общото събрание. 

Председател на Управителния съвет 

Чл.34. Управителният съвет избира от своя състав Председател за срок от 5 (пет) 
години, като с решенията си определя неговите допълнителни функции. 

Чл.35. (1) Председателят представлява сдружението, като има право да възлага на други 
членове на Управителния съвет отделни свои функции и правомощия. 

(2) Председателят свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 

(3) Председателят сключва договири от името на сдружението; 

(3) Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, 
неговите правомощия се поемат от един от членовете на Управителния съвет, определен 
от Председателя; 

(4) Председателят има право на глас в Общото събрание и в Управителния съвет; 

Имущество 

Чл.36. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други 
вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост 
от действуващите нормативни актове. 

Източници на средства на Сдужението 



Чл.37. Източниците на средства на Сдружението са имуществените вноски на 
членовете, кандидатстване и осъществяване на проекти, участия в събитя, стопанската 
дейност предвидена в настоящия Устав, финансиране по различни български и 
международни програми, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.  

Имуществени вноски на членовете 

Чл.38. Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под 
формата на членски внос. Минималният членски внос е в размер на 50 (петдесет) лева 
за физически лица годишно и 100(сто) лева за юредически лица годишно. Срокът за 
внасянето на членския внос е до 31 януари на текущата, а при нов член, при приемането 
му. По желание членовете могат да плащат и по-голям от определения членски внос. 

Стопанска дейност 

Чл.39. Сдружението ще извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла и в 
съответствие  с разпоредбите на действащото законодателство в страната. 

Печалби и загуби 

Чл.40. (1) При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото 
събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от 
членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички 
членове на сдружението. 

(2) При наличие на печалба, тя се реинвестира в сдружението. 

Преобразуване 

Чл.41. Сдружение „АРТИСТИЧЕН ГЛАС-ART VOX ”може да се преобразува в друго 
юридическо лице с нестопанска цел. 

Решенията на Общото събрание по чл.18, т.3 се взимат с единодушие. 

Прекратяване 

Основания за прекратяване 

Чл.42. Сдружение 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. 

Ликвидация 



Чл.43. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите 
на преобразуване на сдружението. 

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението съгласно 
разпоредбите на Търговския закон. 

Имущество след ликвидация 

Чл.44. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, 
останалото след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява 
имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете съобразно с 
направените от тях имуществени вноски. 

Преходни и заключителни разпоредби 

Чл.45. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него 
и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.46. 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. 

Чл. 47. /1/. Сдружение „АРТИСТИЧЕН ГЛАС-ART VOX ” има свой печат, емблема, 
почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове. 

/2/. Сдружението издава прономеровани членски карти, удостоверяващи членството в 
него. 

Чл. 48. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на 
Република България. 

Чл. 49. Настоящият Устав е приет на учредително събрание на Сдружение на 

Председател на „УС“: ………………….. / ………………………….. / 

Сектретар на „УС“:…………………….. / …………………………….. /


