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СДРУЖЕНИЕ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ”
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Сдружение “Българска Асоциация по Транзакционен Анализ” съкратено БАТА,
наричана по-долу за краткост „сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението се определя като организация на физически лица за извършване на
дейност в частна полза по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ.
(3) Сдружението може да създава свои клонове в страната.
(4) Сдружението не е ограничено със срок.
(5) Сдружението има собствен печат и знак.
Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението може допълнително да се изписва и на
английски език по следния начин “Bulgarian Association for Transactional Analysis” or
BATA.
(2) Името на сдружението, неговото седалище и адрес се поставят върху всички
документи и издания, които изхождат от него.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 2 Сдружението е със седалище в гр. София, Република България и адрес на
управление: гр. София, Община – Столична, София, ул. "Деян Белишки" 62
НЕСТОПАНСКИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл. 3 Сдружението е обединение на членовете за осъществяване на дейност в частна
полза със следните нестопански цели:
1. Да развива и популяризира знанията и практиката на транзакционния анализ в
България;
2. Да се грижи за уважението на етичния кодекс и деонтологията в практиката на
Транзакционен Анализ (ТА) според правилата на Международната Асоциация по
Транзакционен Анализ (ITAА) и Европейската Асоциация по Транзакционен
Анализ (EATA);
3. Да насърчава изследователската дейност и обмена на теорията и практиката във
всяка област на приложение на Транзакционния анализ;

4. Да насърчава обучението и сертифицирането в Транзакционния Анализ в
съответствие с критериите, определени от EATA и в съответствие с българското
законодателство;
5. Да представлява ТА пред обществеността и международните институции,
работещи в областта на ТА
6. Сдружението определя свободно средствата за постигане на поставените цели,
освен когато за това съществува изрична законова забрана.
Чл. 4 За постигане на целите си сдружението използва нестопански средства като:
1.
разпространяване на принципите, методите и знанията на ТА;
2.
грижа за спазване на етичния кодекс и стандартите на добра практика в ТА;
3.
създаване на условия за контакти между лица и организации, интересуващи се от
развитие на човешките ресурси и в други области извън ТА;
4.
организиране и администриране на срещи, семинари, презентации и други
мероприятия;
5.
създаване на условия за изучаване, изследване и автентично представяне на ТА
според правилата и принципите на IATA, EATA;
6.
създаване и развиване на контакти и условия за съвместна работа с български и
чужди организации, имащи сходна дейност и интереси;
7.
осъществяване и на други дейности, свързани с развитие и насърчаване на
практикуването на ТА в България .

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл. 5 Сдружението набира финансовите средства за реализиране на целите си чрез:
- събиране на членски внос;
- получаване на дарения;
- спонсорство;
- участие в български и чужди програми и реализиране на проекти за финансиране на
подобен вид дейност в страната и чужбина;
- организиране и провеждане на различни презентативни, представителни и
дискусионни форуми и мероприятия: срещи, конференции, презентации, семинари и
др. с участието на представители на различни организации и специалисти от България
и чужбина;
- всички други способи, за които няма изрична законова забрана.
Чл. 6 Сдружението не разпределя печалба.

ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7 Предмет на дейност на сдружението е развиване, поддържане и опазване на
философията, теорията и практиката на ТА в България според принципите на
Международната Асоциация на ТА и Европейската Асоциация на ТА. БАТА приема
деонтологичните правила и Етичния кодекс на ЕАТА.
Чл. 8 Сдружението се определя за извършване на дейност в частна полза.
Чл. 9 Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е
свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва
прихода за постигане на определените в настоящия устав цели.

ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 10 (1) Органи на сдружението са:
1.
Общо събрание на членовете
2.
Управителен съвет.
(2) Върховен орган на сдружението е Общото събрание на членовете .
(3)Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 11 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
(2) Общото събрание на сдружението:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4.приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема бюджета на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
12. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема и други решения, предвидени в устава;
14. Общото събрание избира Етична комисия за срок от три години, състояща се от
трима членове, които избират от своя състав председател. Етичната комисия
разработва процедура за разглеждане на нарушения на Етичния кодекс и
деонтологичните правила.

(3) Правата по т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 от ал. 2 на предходния член 11 не могат да се възлагат
на други органи на сдружението.
Чл. 12 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. 13 (1) Общото събрание се свиква на заседание най – малко един път годишно:
1.
по решение на УС;
2.
по инициатива на 1/3 от членовете на сдружението;
(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание не по-късно от един месец преди
датата на провеждане на заседанието чрез писмена покана до всеки член, в която се
посочват датата, мястото и часът на заседанието, дневния ред и по чия инициатива се
свиква.
(3) В случай, че управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за
свикване на общото събрание по ал. 1, т. 2, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях
лице.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на
общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" или се поставя на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец
преди насрочения ден.
(6) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
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 членове да се явят.
(7) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(8) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
a)
него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
b)
юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.

(9)

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание
въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство
или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване
не се допуска.

(10)

Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% +1) от
присъстващите, а тези по т. 11.(2)1и 11.(2)7 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите.

(11)

По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да
се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 14 (1) Управителният съвет се състои от минимум три и максимум пет лица - членове
на сдружението.
(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години. Всеки член на
Управителния съвет може да бъде преизбиран последователно за не повече от три
мандата.
(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател с обикновено мнозинство.
(4) По някои въпроси от неговата компетентност Управителният съвет може да
упълномощи председателя или друг член на съвета да представлява сдружението.
(5) Управителният съвет има следните правомощия:
1.
представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на
отделни членове на УС;
2.
осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3.
разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
устава;
4.
подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за изпълнението на
бюджета;
5.
подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6.
определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи
отговорност за това;
7.
определя адреса на сдружението;
8.
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на друг орган;
9.
изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(6) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.
Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено
искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на
управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от
заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя
заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(7) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
(8) 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 на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.
(9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл
14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове. В случай, че
присъстващите са четен брой и съветът не може да вземе решение, гласът на
Председателя на Управителния съвет се счита за 2 гласа.
(10) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
чрез гласуване по електронен път. В този случай се прилага реда, описан в чл. 14, ал.
7, ал. 8 и ал. 9.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 15 (1) Общото събрание на сдружението се състои от неговите членове.
Учредителите на сдружението са членове по право. Членуването в сдружението е
доброволно.
(2)

Нови членове се приемат с предложение на Управителния съвет до Общото
събрание на сдружението и след внасяне на определения членски внос.

(3)

Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите
от дейността му по реда, предвиден в настоящия устав.

(4)

Всеки член е длъжен да внася в срок до 31 март на текущата година определения
от Общото събрание размер на членския внос.

(5)

Членовете не отговарят лично за задълженията на сдружението.

(6)

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при
прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на
членските права може да бъде предоставено другиму само с изрично и писмено
пълномощно.

(7)
1.

Членството в сдружението се прекратява:
при подадено заявление за прекратяване на членство до УС от член на
сдружението;
със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението;
с изключването на член на сдружението
3.1. при невнасяне на членския внос за текущата година в определения в чл.
15, ал. 4 срок;
3.2. по предложение на Етичната комисия до Общото събрание за
констатирано нарушаване на деонтологичните правила и етичния кодекс на
ЕАТА, приети от БАТА;
с прекратяването на сдружението;
при отпадане на член на сдружението при неплатен членски внос повече от един
месец от датата на дължимото плащане.

2.
3.

4.
5.

(8)

Предложение за изключване се прави от управителния съвет при поведение, което
прави по-нататъшното членство несъвместимо и се утвърждава от Общото
събрание на сдружението.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 16 Сдружението може свободно да разходва имущество и да осъществява дейността,
насочена за постигане на целите, предвидени в закона и настоящия устав.
Чл. 17 С решение на Общото събрание, могат да бъдат предоставяни стипендии,
свързани с осъществяване на целите на сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 18 (1) Сдружението се прекратява:
1.
2.

с решение на Общото събрание;
по решение на съда по регистрацията на сдружението, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на българското законодателство или е
противна на обществения ред или на добрите нрави;
3.
е обявено в несъстоятелност.
(2)

При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва
ликвидация.

(3)

Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество
се решава съгласно настоящия устав и решенията на Общото събрание.

Настоящият устав е изготвен и приет на учредителното събрание на Сдружение
“Българска Асоциация по Транзакционен Анализ”, състояло се на 16.06.2013 г. и е
допълнен и изменен на Извънредно общо събрание от 19.09.2014 г.

Председател на УС на БАТА:
Милена Манова

