УСТАВ
на АСОЦИАЦИЯТА НА ДОКТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (А Д Б)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Асоциация на докторантите в България, наричана по-нататък Асоциацията е
независима научна организация, която обединява докторантите и младите учени 1 в Република
България и съдейства за защита на техните интереси, осъществявайки своята дейност в
съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав ;
(2) Асоциацията е доброволна, неправителствена, политически необвързана,
академична организация, отделна от своите членове, учредена като сдружение с
нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел
(3) Асоциацията може да членува в юридически лица, организации в страната и
чужбина, както и да създава клонове и структури за осъществяване на целите си;
(4) Асоциацията има печат и знак, които заедно с наименованието, указание за
седалището, адреса на управление, съда по регистрация и номера на съдебната регистрация
и БУЛСТАТ поставя върху всички документи изходящи от нея;
(5) Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
Наименование на Асоциацията
Чл. 2. (1) Асоциацията осъществява дейността си под наименованието: “Асоциация
на докторантите в България” (“АДБ”)
(2) Пълното и/или съкратеното наименование може да се изписва на английски език
- Association of Doctoral Candidates in Bulgaria (ADCB), както и на други официални
международни езици.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. (1) Седалището на Асоциацията е в република България, гр. София, район
Лозенец, квартал Лозенец, ул. Развигор 3, ап. 23
Определение на дейността
Чл. 4. Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в
обществена полза.
ІІ. МИСИЯ И ЦЕЛИ АСОЦИАЦИЯТА
Мисия
Чл. 5. (1) Мисията на Асоциацията е да допринася за защита на интересите,
професионалното развитие и подпомагане на докторантите и младите учени в България.
Цели
Чл. 6. (1) Целите на Асоциацията са:

1. Утвърждаване на авторитета на докторантите, учените и научната професия в
България и подпомагане на развитието на научния потенциал, научните изследвания
и иновациите във висшите училища и научните институции.
2. Подобряване на социалния статус и защита на икономическите и професионални
интереси на докторантите и младите учени.
3. Развиване на връзките на науката с обществото, изкуството и културата.
4. Насърчаване на колегиалността и сътрудничеството между докторантите и младите
учени в България.
1

Съгласно § 1. т. 5 от Закона за насърчаване на научните изследвания, "млад учен" е лице, което
извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна
организация след придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър", но не повече от
10 години след придобиването.
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5. Осигуряване на достъп и обмен на информация между членовете във връзка със
научно-изследователската дейност на докторантите и младите учени с оглед
защитата на техните интереси;
6. Подпомагане на професионалната реализация на получилите научно-образователна
степен “доктор”
7. Насърчаване на изграждането и поддържането на контакти със сродни научни
организации в България и в чужбина
ІІІ. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
Предмет на основна дейност
Чл. 7. (1) За постигане на своите цели Асоциацията осъществява следната основна
дейност:
1. Защитава правата и интересите на лицата с докторантски статут пред висши
учебни заведения, обществени и правителствени организации и други като:
2. предприема действия за защита на правата и интересите на членовете си и лицата
с докторантски статут при тяхното нарушаване от страна на висшите учебни заведения,
държавни и други организации;
3. извършва обучение и повишаване на квалификацията на докторантите в
България;
4. оказване на съдействие за публикации, независимо от областта на научноизследователската работа на докторантите;
5. осигурява възможности за работа по съвместни проекти;
6. по своя инициатива или при поискване дава мнения по въпросите, отнасящи се до
членовете и лицата с докторантски статут;
(2) Подпомага ефективната дейност на докторантите като:
1. представлява своите членове пред висшите учебни заведения, други съюзи и
организации, физически и юридически лица по въпроси, които засягат правата и
интересите на докторантите;
2. използва всички законни средства за информиране на обществеността и
държавните органи по въпросите, които засягат дейността на Асоциацията;
3. създава консултативни и координационни групи за подпомагане дейността на
членовете си и на лицата с докторантски статут;
4. създава и развива структури на Асоциацията с цел задълбочаване на връзките
между нейните членове;
5. съдейства за повишаване на информираността на лицата с докторантски статут;
6. организира за нуждите на членовете си и лицата с докторантски статут
консултации по специфични икономически, финансови и правни въпроси;
7. организира и провежда курсове, семинари и други форми за обучение и
повишаване квалификацията на докторантите в България;
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(3) Развива международно сътрудничество, свързано с целите и задачите на
Асоциацията като:
1. съдейства за установяване на взаимоотношения със сродни организации в
страната и чужбина;
2. участва или съдейства на членовете си и лицата с докторантски статут да
участват в международни прояви;
3. издава рекламни и информационни материали за популяризиране в страната и
чужбина на дейността на Асоциацията и на нейните членове;
4. членува във или поддържа контакти с международни организации, имащи
отношение към целите и задачите на Асоциацията.
Предмет на стопанска дейност
Чл. 8. (1) Асоциацията осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко
свързана с основната й дейност.
(2) Стопанската дейност на Асоциацията има за предмет извършването на
консултантска, образователна, преводаческа, информационна, рекламна, изложбена,
маркетингова дейност, организиране на семинари и конференции, както и всяка друга
допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват
единствено за постигане на целите на Асоциацията, без възможност за разпределяне на
печалба.
ІV. ЧЛЕНУВАНЕ В АСОЦИАЦИЯТА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Придобиване на членство
Чл. 9. (1) Членството в Асоциацията е доброволно.
(2) Членовете на Асоциацията биват: редовни, асоциирани и почетни.
(3) За редовен член на Асоциацията може да бъде приет:
1. Всеки докторант в Република България, който е записан в редовна, задочна и/или
самостоятелна форма на обучение за научна степен “доктор”, независимо от неговия пол,
религия и гражданството.
2. Български докторант, обучаващ се в чужбина.
(4) Асоцииран член може да бъде всеки преподавател от висше учебно заведение, както и
всяко лице, имащо трайни интереси в областта на науката и образованието, които приемат
мисията и целите на Асоциацията и съдействат за тяхното реализиране.
(5) За почетени членове на Асоциацията могат да бъдат приемани дългогодишни
изтъкнати деятели в областта на науката и образованието.
(6) Асоциираните и почетните членове на Асоциацията имат всички права на
редовни членове.
Чл. 10. (1) Приемането на членове се извършва от Управителния съвет на
Асоциацията въз основа на писмено заявление и Заповед за зачисляване или документ
удостоверяващ участието на кандидата в научно-изследователската дейност (трудов
договор, договор за участие в проект и т.н.).
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Членски права и задължения
Чл. 11. Членовете на Асоциацията имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията и на нейните
структури в страната;
2. Да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятията на Асоциацията;
3. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
4.Да се ползват от имуществото и материалната база на Асоциацията, както и от
резултатите от дейността й;
5. Да правят предложения за развитие на дейността на Асоциацията;
6. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;
7. Да поставят на обсъждане и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на
дейността на Асоциацията;
8. Да напуснат доброволно Асоциацията;
Чл. 12. Всеки редовен член е длъжен:
1. да спазва Устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели;
2. да участва в дейността на Асоциацията и да изпълнява решенията на Общото
събрание и Управителния съвет;
3. да заплати при встъпването си в Асоциацията встъпителен членски внос,
определен по решение на Общото събрание;
4. да заплаща годишния членски внос, определен по решение на Общото събрание;
5. да не използва членството си в Асоциацията за цели, противоречащи на неговия
устав;
6. да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и издигане на неговия
обществен авторитет.
Чл. 13. 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 другиму чрез упълномощаване в писмена форма.
Прекратяване на членство
Чл. 14. Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:
1. С молба за доброволно напускане при условие, че желаещият да напусне е изпълнил
задълженията си, произтичащи от членството;
2. Смърт или поставяне под запрещение;
3. След завършване на срока на докторантурата при положение, че не е заявил желание за
продължаване на членството като асоцииран или почетен член;
4. Изключване;
5. При отпадане.
Чл. 15. (1) Член на Асоциацията се изключва с мотивирано решение на
Управителния съвет в следните случаи:
а) при системно нарушаване на Устава на Асоциацията;
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б) при системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на
Асоциацията;
в) при неплащане на членски внос в определените от Общото събрание срокове,
освен при наличие на особени причини след решение на Общото събрание;
г) когато даден член с действията си уронва престижа на Асоциацията;
(2) Решението на Управителния съвет за изключване може да бъде на обжалвано
пред Общото събрание на Асоциацията.
(3) Отпадането на членство е налице при неучастие в дейността на Асоциацията за
повече от една година в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от
Управителния съвет по документи и се извършва с надлежно решение, с което се
прекратява членството.
V. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 16. Органи на Асоциацията са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.
Общо събрание
Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на Асоциацията, в който участват
всички нейни членове. Членовете на Асоциацията участвуват в Общото събрание лично
или чрез представител.
(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото
събрание, въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.
(3) На своето първо заседание Общото събрание избира Председател на Общото
събрание, който ръководи неговата дейност и заседанията му.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 18. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Асоциацията;
2. приема други вътрешни актове;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. одобрява годишния счетоводен отчет;
6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
8. взема решение за участие в други организации;
9. приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията;
10. приема бюджета на Асоциацията;
11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
13. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава
на Асоциацията;
14. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
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Провеждане на Общо събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - 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
по искане на една трета от членовете на Асоциацията.
(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 Асоциацията по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща до членовете на
Асоциацията, чрез електронна поща и/или чрез публикуване на поканата на сайта на
Асоциацията. / и/или писмо.
.
Право на глас
Чл. 21. Всички редовни членове имат право на един глас
Кворум
Чл. 22. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи 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.
(2) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от
председателстващия Общото събрание и от лицето, водило протокола.
Мнозинство
Чл. 23. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от
присъстващите.
(2) За решението по чл. 18, т. 1 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) За решението по чл. 18, т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от всички членове на
Асоциацията.
Конфликт на интереси
Чл. 24. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към Асоциацията;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по
права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство
- до втора степен включително.
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Управителен съвет
Чл. 25. (1) Управителен съвет е управителен орган на Асоциацията.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 3
(три) години, като никой не може да бъде избиран за повече от два мандата
последователно.
(3) Управителният съвет се състои от минимум 3 (трима) членове, които са членове
на Асоциацията.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 26. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения.
(2) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко три пъти
годишно.
(3) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за
обсъждане на отделни въпроси.
(4) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от
председателстващия заседанието и от лицето, водило протокола.
Правомощия на Управителния съвет:
Чл. 27. Управителният съвет:
1. представлява Асоциацията и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на
устава;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
5.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията,
включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това;
7. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията;
8. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на
Асоциацията;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на Асоциацията, освен в случай на
несъстоятелност;
10. определя адреса на Асоциацията;
11. приема и изключва членове на Асоциацията;
12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат
в правомощията на друг орган.
Кворум и мнозинство
Чл. 28. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой
присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по чл. 27, т.3, 6 и 9
от Устава се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички
членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е
противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или
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друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се
удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема
решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Асоциацията;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Асоциацията или
прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на
клон.
Председател на Управителния съвет
Чл. 29. (1) Управителният съвет избира от своя състав Председател на
Управителния съвет и двама Заместник председатели на Управителния съвет, които
заместват Председателя при отсъствие и представляват Асоциацията заедно или поотделно
с Председателя на Управителния съвет;
(2) Председателят на Управителния съвет:
1.организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2.организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3.сключва договорите със служителите на Асоциацията, освен с тези, които се
назначават от Управителния съвет;
4. представлява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина;
5. докладва на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността
на Асоциацията.
VI. ИМУЩЕСТВО
Чл. 30. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от право на собственост и други
вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и чужда
валута, ценни книжа, както и права върху обекти на интелектуалната собственост;
(2) Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкови сметки;
(3) Имуществото се управлява от Управитeлния съвет, който решава и нdчините на
разпореждане с него.
Чл. 31. Набирането на средства за издръжка на Асоциацията се осъществява чрез:
а) встъпителен и годишен членски внос в размери, определени от Общото събрание;
б) доброволни вноски, субсидии и дарения;
в) приходи от допълнителна стопанска дейност;
г) други източници, допустими съгласно действащото законодателство.
Чл. 32. За осъществяване на дейността си Асоциацията може да образува и участва
в дружества по законоустановения ред, като решение за това се взима от Управителния
съвет на Асоциацията.
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Чл. 33. Разходите на Асоциацията се извършват съобразно годишен бюджет,
изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание.
Чл. 34. По решение на Управителния съвет на Асоциацията могат да се образуват
целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението
за образуването им.
VII. КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 35. Асоциацията води следните книги:
(1) Книги за членския състав, в които се вписват основни данни за членовете на
асоциацията;
(2) Протоколна книга за решенията на Общото събрание;
(3) Протоколна книга за решенията на Управителния съвет.
VIII. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 36. (1) Асоциацията води отчетност съгласно Закона за счетоводството.
(2) Отчетната година е календарната година, а първата отчетна година започва от
датата на възникването на асоциацията до 31 декември на същата година.
IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 37. Асоциацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и
двамата Заместник председателят на Управителния съвет заедно или поотделно.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 38. Асоциацията като юридическо лице се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи;
Ликвидация
Чл. 39. (1) При прекратяване на Асоциацията като юридическо лице се извършва
ликвидация, освен в случаите на преобразуване;
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той извършва предвидените
от Търговския закон действия по ликвидация на юридическото лице, осребряване на
неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Асоциацията.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на
юридическо лице с нестопанска цел - за извършване на общественополезна дейност със
същата или близка цел, определено от Управителния съвет.
XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Асоциацията има печат с надпис: “Асоциация на докторантите в България”.
2. Асоциацията има знак, който се одобрява от Общото събрание.
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3. Всички въпроси, неуредени в този Устав се решават от Общото събрание
съобразно действащото законодателство на Република България
4. Този устав е приет на учредителното събрание на Асоциацията, проведено в гр.
София на 01.11.2002 г. и изменен на 14.11.2003 г и на 14.06.2011 г.

10

