УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ “ОБЩЕСТВО ПЪТ НА МЪДРОСТТА”
ГЛАВА І. ВЪВЕДЕНИЕ
“Общество Път на Мъдростта” е доброволно, независимо, неполитическо и
нерелигиозно сдружение с идеална цел, обединяващо физически и юридически лица,
които приемат устава, целите и задачите му. Сдружението е юридическо лице с
нестопанска цел и се създава за неопределено време.
ГЛАВА ІІ. ИМЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.1

т.1 Името на Сдружението е “Общество Път на Мъдростта”.
т.2. Седалището на Сдружението е гр. София, жк “Младост 1” , бл.64, ет.15

ап.137.
т.3 Сдружението има свои банкови сметки, печат, емблема и символи.
ГЛАВА ІІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.2 т.1 Усвояване и разпространяване Учението Път на Мъдростта като нова
Духовна вълна, предизвестие и потреба на Третото хилядолетие.
т.2 Изучаване на водещи принципи в духовно-културната еволюция на
човечеството.
т.3 Извеждане на духовния потенциал на нацията, чрез динамизиране същността
на културно-историческото битие на България.
ГЛАВА ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.3 т.1 Да работи за изграждане на нова духовна, интелектуална и приложна култура
на човечеството.
т.2 Да запознава обществеността с постиженията на световната култура чрез
издаване на литература на Учението Път на Мъдростта, чрез медийни прояви, чрез
организиране и участия в школи, лектории, семинари, конференции и други.
т.3 Да съдейства за издигане на националното себесъзнание чрез Учението Път
на Мъдростта, изразено в обществени инициативи и прояви, свързани с културнонравственото и духовно битие в страната ни.
т.4 Да съхрани словата на автора на Учението Път на Мъдростта като създаде
архив. И да съблюдава за запазване на автентичността на идеите на Учението Път на
Мъдростта.
ГЛАВА V. ВИД НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
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Чл.4 Сдружението “Общество Път на Мъдростта” е юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза.
ГЛАВА VІ. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.5 Структурата на Сдружението се състои от органи на управление и структурни
звена – модули.
Чл.6 Органи на управление на Сдружението са Общо събрание (ОС), Съвет на
обществото (СО), Управителен съвет (УС) и контролен орган – Съвет по целостта и
ценностите (СЦЦ).
Чл.7 т.1 Структурните звена /модули/ на Сдружението са изградени на основание
Устава, членския състав и Правилник за устройството и дейността им, приет от СО.
т.2 Структурирането на Сдружението се формира по териториален принцип на
три региона с регионални градове – София, Пловдив и Варна. Териториалните граници
на регионите на Сдружението се определя с решение на Общото събрание.
т.3 Във всеки от трите регионални града се изгражда структурно звено –
регионален модул, който обхваща и подпомага дейността и управлението на
изградените структурни звена в региона си – модули.
т.4 В едно населено място може да се изгражда само по едно структурно звено
/модул/, което се утвърждава от СО по предложение на Регионалния модул.
Чл.8 т.1 Домът на Мъдростта е културно средище на Учението Път на Мъдростта и
институция на Сдружение “Общество Път на Мъдростта”.
т.2 Устройството и дейността му се определят с Правилник, приет от СО.
т.3 Управлението на Дома на Мъдростта се осъществява от УС.
ГЛАВА VІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
Чл.9 Общото събрание е върховен орган на Сдружението.
Чл.10 т.1 Общото събрание се състои от делегати, определени като:
т.1а Делегати по право – членовете на органите на управление и контрол и
председателите на структурните звена на Сдружението;
т.1б Делегати по избор – определени с решение на СО, уточняващо квотата.
Чл.11 Общото събрание:
т.1 Изменя и допълва Устава.
т.2 Приема други вътрешни актове.
т.3 Избира и освобождава членовете на УС.
т.4 Приема и изключва членове.
т.5 Взема решение за откриване и закриване на структурни звена.
т.6 Взема решение за участие в други организации.
т.7 Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
т.8 Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението.
т.9 Приема бюджета на Сдружението.
т.10 Взема решения относно размера на членския внос.
т.11 Приема отчета за дейността на УС.
т.12 Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението.
т.13 Взема и други решения, предвидени в Устава.
т.14 Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на
Сдружението.
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т.15 Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
т.16 Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със
закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани
пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на
негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една
година от датата на вземане на решението.
Чл.12 т.1 Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно.
т.2 Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3
от членовете на Сдружението, отправено до УС.
т.3 Делегатите на Общото събрание се уведомяват с писмена покана,
обнародвана в “Държавен вестник” най-малко един месец преди насрочения ден.
т.4 Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл.13 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и делегати да се явят.
Чл.14 т.1 Всеки делегат има право на един глас.
т.2 Преупълномощаване не се допуска.
чл.15 т.1 Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
т.2 Решенията по чл.11 т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
т.3 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
да се вземат решения.
Чл.16 т.1 Съветът на Обществото е орган на Сдружението, който изпълнява функциите
на ОС извън правата по чл.11 т.14 и осъществява надзор върху изпълнението на
решенията на ОС.
т.2 Председателят на Съвета на Обществото се предлага от Управителния съвет
и се избира от Общото събрание.
т.3 Членове на Съвета на обществото по право са членовете на УС и до двама
председатели на структурни звена от всеки регион, управителят на Дома на Мъдростта
и отговорния редактор на литературата на Общество Път на Мъдростта.
т.4 Председателят и Членовете на Съвета на обществото се избират от Общото
събрание за срок от три години.
т.5 Заседанията на Съвета на обществото се свикват от УС най-малко два пъти в
годината.
т.6 Заседанията на Съвета на обществото са законни, ако присъстват най-малко
2/3 от членовете му.
т.7 При невъзможност член на Съвета на обществото да присъства на негово
заседание по обективни причини, той може да упълномощи да го замести друго лице –
член на Сдружението, като информира за това председателя на Съвета на обществото
най-малко три дни преди заседанието.
т.8 Решенията на Съвета на обществото се вземат с мнозинство от
присъстващите.
Чл.17
Чл.18

УС е управителният орган на Сдружението.
Управителният съвет:
т.1 Определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
т.2 Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Съвета на
обществото.
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т.3 Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на
Устава.
т.4 Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
т.5 Подготвя и внася в Общото събрание Отчет за дейността на Сдружението.
т.6 Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
т.7 Определя адреса на Сдружението.
т.8 Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган.
т.9 Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
чл.19 Управителният съвет се състои от председател, организационен секретар,
Председател на СО, трима заместник председатели, които са председателите на
Регионалните модули – София, Пловдив и Варна, Отговорен. редактор и председателя
на СЦЦ, който е със съвещателен глас.
Чл.20 Председателят и организационният секретар се предлагат от СО.
Чл.21 Членовете на Управителния съвет се утвърждават от Общото събрание за срок
от три години.
Чл.21а.
Чл.22 т.1 Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя на УС.
т.2 УС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от
половината от неговите членове.
т.3 Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателствуващия заседанието.
т.4 УС взема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по
ликвидация на Сдружението и по чл.18 т.3 и 6 – с мнозинство от всички членове.
т.5 УС може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от
всички членове на Управителния съвет.
Чл.23 т.1 Съветът по целостта и ценностите (СЦЦ) е контролен орган на Сдружението.
т.2 СЦЦ се състои от председател и по един член от всяко структурно звено на
Сдружението.
т.3 Председателят на СЦЦ се предлага от Управителния съвет, а членовете му –
от структурните звена на Сдружението. Избират се от Общото събрание.
т.4 СЦЦ осъществява контрол по спазването на социалната, нравствената и
идейна чистота в организационния живот на Сдружението, както и контрола на
финансово-счетоводната му дейност.
т.5 Членовете на СЦЦ имат правото да преценяват дейността на ръководните
органи на Сдружението като изискват необходимата за целта информация, която
последните са длъжни да им предоставят.
т.6 Заседанията на СЦЦ се свикват от председателя на съвета и се провеждат ако
присъстват най-малко 2/3 от членовете му.
т.7 Решенията на СЦЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
т.8 СЦЦ, както и членовете му, предоставят оценките, изводите и
предложенията си на съответния орган на управление.

ГЛАВА VІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
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Чл.24 Сдружение “Общество Път на Мъдростта” се представлява от председателя и
секретаря на УС и председателя на Регионален модул София заедно и поотделно.
Чл.25 Председателят на УС може да упълномощава председателите на структурните
звена да представляват Сдружението само на съответното им ниво – регионално и
местно.
Чл.26 Административен център на Сдружението “Общество Път на Мъдростта” е
населеното място, където е седалището и адресът му на управление – гр. София.
ГЛАВА ІХ. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.27 т.1 Членството в Сдружението е доброволно.
т.2 В Сдружението могат да членуват юридически и пълнолетни и дееспособни
физически лица.
т.3 Кандидатите за членове на Сдружението подават писмено заявление до
председателя на съответното структурно звено, в което излагат мотивите за
кандидатстване и декларират съгласието си с разпоредбите на Устава.
т.4 При разглеждане на заявленията, кандидатът за член присъства лично, ако е
физическо лице, а юридическото лице се представлява от упълномощен представител.
Чл.28

Членовете на Сдружението имат право:
т.1 Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
т.2 Да участват в дейността на Сдружението и да бъдат информирани за нея.
т.3 Да правят предложения и препоръки и ги внасят в управителните и
контролни органи на Сдружението.
Чл.29 Членовете на Сдружението са длъжни:
т.1 Да спазват Устава и решенията на управителните органи на Сдружението.
т.2 Да изплащат редовно членския внос в размер и ред, определен с решение на
Общото събрание.
Чл.30 Членството се прекратява:
т.1 С едностранно волеизявление в писмен вид до председателя на съответното
структурно звено и с посочване на дата за прекратяване на членството.
т.2 Със смърт или поставяне под пълно запрещение.
т.3 При ликвидация, ако е юридическо лице.
т.4 Ако лицето не е изплащало членския внос в продължение на шест поредни
месеца. При наличие на обективни причини и по молба на лицето, този срок може да
бъде променян с решение на Управителния съвет.
т.5 При поведение, което прави членството несъвместимо и в разрез с Устава,
целите и задачите на Сдружението. Решението за това се взема от структурното звено,
което е приело лицето за член на Сдружението, след становище от СЦЦ и се
утвърждава от УС.
ГЛАВА Х. ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА
Чл.31 т.1 Всеки член на структурно звено има право на един глас и гласува лично.
Само при равенство на гласовете гласът на председателствуващия е решаващ.
т.2 При разногласие по даден въпрос, решението на проблема се отнася и взема
от по-висшестоящ орган на управление.
т.3 Освобождаването на изборните лица става при изтичане на мандата им, по
тяхна молба или предсрочно от органите, които са ги избрали, а освобождаването на
член на СЦЦ преди изтичането на мандата му става по предложение на СО.
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т.4 УС на Сдружението може да учредява при необходимост и помощни органи
като определя дейността и правомощията им.
ГЛАВА ХІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.32. т.1 Сдружението развива стопанска дейност, свързана с предмета на основната
дейност по регистрация като приходите се използват за постигане на определените в
Устава цели.
т.2 Сдружението издава и разпространява литература и други приложни форми
на Учението Път на Мъдростта, организира дейности в съответствие с целите и
задачите на Устава.
ГЛАВА ХІІ. ФИНАНСИРАНЕ
Чл.33 т.1 Финансирането на Сдружението става от: членски внос, доброволни вноски и
дарения, постъпления от спонсорство и рекламодателство, други дейности,
незабранени от закона.
т.2 Разходването и отчитането на средствата на Сдружението става по ред,
определен от управителните органи на Сдружението.
т.3 Финансовият контрол в Сдружението се осъществява от СЦЦ.
т.4 Сдружението не разпределя печалба.
ГЛАВА ХІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.34. Нерешените в настоящия устав въпроси се решават съгласно действащото
законодателство и решенията на управителните органи на Сдружението.
Чл.35. Всички длъжностни лица в структурите на Сдружението са негови членове и
работят доброволно и безвъзмездно. Изключение правят изрично уточнени от УС
длъжности, работата на които е в интереса и финансовите възможности на
Сдружението, съобразени със законовите изисквания.
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