УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ ДЕБАТИ – СОФИЯ

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на
юридическо лице с нестопанска цел сдружение за осъществяване на дейност в обществена
полза Асоциация дебати – София (АДС).
(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в
обществена полза и не може да се преобразува в сдружение за извършване на дейност в
частна полза.
(3) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното
наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрация, включително код по
БУЛСТАТ.
(4) АДС работи с държавни органи, обществени и неправителствени организации и
движения на равноправни начала.
(5) АДС има собствена емблема и печат.
НАИМЕНОВАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 2 Наименованието на Асоциацията е „Асоциация Дебати” - София, с абревиатура АДС.
Наименованието на Асоциацията може да бъде изписвано и на английски език, както следва:
“Sofia Debate Association ” (SDA).
СЕДАЛИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 3 (1) Седалището на сдружението е: България, гр. София.
(2) Адресът на управление на Асоциацията е: Р. България, гр. София, ул. Съборна №4, вх. Б,
ет.4, ап.12.
СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 4 Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.
II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 5 Асоциацията има за цел да подпомага взаиморазбирателството и демократичните
процеси, като провежда дебати, публични дискусии и стимулира активно гражданство. В
този смисъл Асоциацията се стреми:
1. Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи и неправителствени
организации с цел създаването и подкрепянето на активно гражданско общество сред
младежите в България.
2. Да работи в сътрудничество с Министерство на образованието и други държавни органи, с
цел въвеждане на дебати и публични дискусии в училищата и университетите в България.
3. Да работи за развитието и разпространението на дебата като форма на гражданска
дискусия.
4. Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други
международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции за
постигане на целите на Асоциацията.

5. Да работи в сътрудничество със съответните държавни органи и неправителствени
организации във връзка със създаването и приемането на законопроекти и правилници,
касаещи ефективната дейност на Асоциацията.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 6 (1) За постигане на целите на сдружението, Асоциацията ще използва всички
позволени от закона средства, в това число:
1. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за
своевременен обмен на информация.
2. Организиране на обучения, симпозиуми, семинари, състезания, конференции и други
национални и международни форуми.
3. Публикуване и разпространяване на материали в областта на своята дейност.
4. Изграждане и поддържане на звена за изследвания и подготовка на кадри.
5. Провеждане на информационни и комуникационни кампании с цел постигане на високи
професионални резултати.
6. Организиране на граждански инициативи за диалог с местните, регионални и централни
власти и формулиране на предложения за оптимизиране на дейности, които са предмет на
обществена компетентност.
7. Разработване и изпълняване на проекти с национално и международно финансиране.
8. Популяризиране целите и резултатите от дейността на Асоциацията чрез всички средства
на обществена гласност.
9. Осигуряване на средства и имущество, което да се използва за осъществяване целите на
Асоциацията.
10. Проектиране, организиране и предоставяне на обучения.
12. Подпомагане при създаването и организацията на клубове по дебати, които да бъдат
асоциирани към АДС. Подпомагане на дейността клубовете, в съответствие с Раздел V от
настоящия Устав.
11. Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с
предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за
осъществяване на целите, посочени в този Устав.
(3) Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на сдружението.
(5) Асоциацията не разпределя печалба.
(6) Асоциацията си запазва правото да изплаща заплати и хонорари на свои членове или
органи на управление за извършената от тях дейност в полза на Асоциацията.
Чл. 7 Дейности и средства на Асоциацията не могат да се използват за политически,
идеологически и религиозни цели, за дейности, свързани с всички форми на дискриминация,
ксенофобия, расизъм, нарушаване на човешките права и свободи, както и за каквито и да е
дейности, резултатите от които водят до ограничаване на демократичните принципи на
обществено устройство.
ІІІ. ДОБРОВОЛЦИ
Чл. 8 (1) Доброволец на Асоциация Дебати - София може да бъде всяко физическо лицe на
възраст до 35 години, което изпълнява епизодично или постоянно доброволческа дейност за
организацията.

(2) Дейността на доброволците до 14г. възраст се регламентира от правилник, приет от
УС на АДС.

ІV ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 9 (1) Видове членство в АДС:
1 . Редовен член – може да бъде всяко физическо лице на възраст от 14 до 35 г., което
приема и спазва принципите на работа на АДС, Устава на Асоциацията,
регистриранo е в клуб на АДС и не е билo изключванo от АДС. Редовен член има
право на един глас на клубно събрание и има право да избира или да бъде избиран за
делегат на ОС;
2 . Почетен член – избира се от УС или ОС по предложение на член на АДС. Почетният
член има право на съвещателен глас на общо събрание.
3 . Асоцииран член – е сформирана клубна структура към друга институция или
организация. След подаване на заявление до УС, клубът може да бъде асоцииран към
Асоциацията, като един делегат на клуба, излъчен от клуба, има право на един глас в
ОС.
4 . Член по право - е физическо лице над 18 г. Сертифициран от Асоциацията да обучава
и/или координира клубна дейност по дебати.
(2) Членството в АДС е доброволно
(3) Редовното членството в АДС възниква от датата на регистрация на лицето в клуб на
АДС, респективно от датата на учредяване на нов клуб, по реда на настоящия Устав, като
на всеки член се издава членска карта.
(4) Почетното членство в АДС възниква от приемането на почетният член от УС или ОС.
(5) Членството по право възниква от издаването на сертификата за обучител/координатор.
(6) Асоциираното членство в АДС възниква от датата на вземане на решение от УС за
приемането на Асоцииран член.
Чл. 11 Всеки член на АДС има право:
1. Да участва в събранията на собствения си клуб с право на глас;
2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на АДС;
3. Да получава информация за дейностите на АДС;
4. Да участва в събитие и обучения на АДС;
Чл. 12 Всеки член на АДС е длъжен:
1. Да спазва Устава на АДС;
2. Да спазва професионалната и колегиалната етика съгласно приетия от
Управителния съвет Етичен кодекс;
3. Да участва в дейността на АДС;
4. Да плаща членски внос (с изключение на почетният член);
5. В поведението си да не допуска действия, противоречащи на ценностите на
АДС.
6. Да работи за осъществяване целите на Асоциацията;
7. Да пази авторитета на Асоциацията;
ПРЕХВЪРЛИМИ И НЕПРЕХВЪРЛИМИ ПРАВА
Чл.13 Правото на членство в Асоциацията е непрехвърлимо и не преминава върху друго
лице, включително и при наследяване.

Чл.14 За задълженията на Асоциацията членовете отговарят до размера на предвидения в
Устава годишен членски внос.
Чл. 15 (1) Членството в АДС се прекратява по право:
1. При оттегляне с едностранно волеизявление, направено до съответния клуб на АДС, в
който лицето членува, или до УС.
2. При навършване на възрастта по чл. 10, ал. 1, т.1 от настоящия Устав за редовните
членове.
3. Членовете, осъществяващи изборен мандат в органите на АДС, които са навършили
възрастта по чл. 10, ал. 1, т.1 запазват членството си до изтичане на мандата. В този
период те не могат да бъдат избирани в друг орган или за нов мандат.
4. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
5. При невнасяне на членски внос в рамките на една календарна година.
(2) Членство в АДС се прекратява и с изключване:
1. Решение за изключване на редовен член могат да вземат членовете на клуба при
неизпълнение на задълженията по настоящия Устав.
2. При действия, нарушаващи етичните норми на организацията, решение за изключване
може да вземе от Управителния съвет на АДС.
Чл. 16 (1) Процедурата по чл. 15, ал. 2, т. 1 започва по инициатива на ръководител/и,
член/ове, доброволец/и на АДС или трето лице/ а чрез изпращане на писмен мотивиран
сигнал до съответния клуб.
(2)
При получаване на сигнала по ал. 1 съответният клуб в срок не по-дълъг от 14
календарни дни избира от състава си тричленна комисия, която да извърши проверка, да
изслуша лицето и да направи предложение за конкретния случай.
(3)
Решение за изключване на съответния член се взема не по-късно от 2 месеца от
установяване на деянието, основание за изключване и не по-късно от 1 година от
извършването му.
(4)
Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички
членове на клуба.
(5)
Изключеното лице се уведомява писмено за решението по чл. 15, ал. 2, т. 1 в
тридневен срок от приемането му и има право да го обжалва пред Контролния съвет /КС/ на
АДС в 7-дневен срок от получаването му. Решението на Контролная съвет е окончателно.
Чл. 17 (1) Процедурата по чл. 15, ал. 2, т. 2 започва по сигнал от член/ове, ръководител/и,
доброволец/и на АДС или трето лице/ а чрез изпращане на писмен мотивиран сигнал до УС.
(2)
При получаване на сигнала по ал. 1 УС в срок не по-дълъг от 30 календарни дни
избира тричленна комисия, която да извърши проверка, да изслуша лицето и да направи
предложение за конкретния случай. В комисията се включват двама членове на УС и един
представител на КС на АДС.
(3)
Решение за изключване на съответния член се взема не по-късно от 2 месеца от
установяване на деянието, основание за изключване и не по-късно от 1 година от
извършването му.
(4)
Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички
членове на УС.
(5)
Изключеното лице се уведомява писмено за решението по чл. 15, ал. 2, т.2 тридневен
срок от приемането му и има право да го обжалва пред Контролния съвет на АДС по
отношение спазване на процедурата в настоящия Статут в 7-дневен срок от получаването му.
Решението на Контролния съвет е окончателно.

V ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА
Чл. 18 Дейността на АДС се осъществява на клубен принцип, като клубовете на АДС се
изграждат на доброволна, равноправна основа.
Чл. 19 Клубовете на АДС могат да се изграждат в учебните заведения, по месторабота,
местоживеене и други по желание на участниците.
Чл. 20 (1) Всеки клуб определя самостоятелно своята организация на работа и ръководство,
съобразно изискванията на утвърден от АДС правилник за дейността на клуб и настоящия
Устав.
Чл. 21 (1) Клуб на АДС се учредява от най-малко 5 лица, отговарящи на критериите на чл.
10, ал.1, т.1 от настоящия Устав.
(2)
На учредителното събрание се изготвя протокол който се изпраща в едномесечен срок
до УС на АДС
VI ОРГАНИ НА АДС
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22 (1) Общото събрание /ОС/ е върховен колективен орган на АДС.
(2) ОС на АДС се състои от делегати, избрани от cъбранията на клубовете на квотен
принцип.
1. Клуб с до 9 члена има право един делегат.
2. Клуб с 10 до 19 члена има право на два делегата.
3. Клуб с 20 до 29 члена имат право на три делегата.
4. Клуб с 30 до 39 члена имат право на четири делегата
5. Клуб с на 40 члена имат право на пет делегата
(3) Делегатските квоти на отделните области се определят при спазване на следната
процедура:
1. Служителите на АДС представят на УС документите, удостоверяващи членската маса на
база годишните отчисления от членския внос по данни към 31.12. на предходната година.
2. УС приема делегатските квоти на отделните клубове въз основа на отчисленията от
членския внос.
(4)
При невъзможност на някой от делегатите на ОС присъства заместник делегат избран
заедно с делегата на клуба. Преупълномощяване с делегатски права не се допуска.
(5)
Служителите на АДС могат да участват в работата на ОС на АДС с право на
съвещателен глас.
(6)
С право на съвещателен глас в работата на ОС могат да участват и поканените от УС
трети лица.
Чл. 23 Общото събрание на АДС взема следните решения:
1. Изменя и допълва Устава на АДС;
2. Приема стратегическия план за дейност и развитие на АДС;
3. Приема годишен план за дейността на АДС за следващия период;
4. Избира членовете на Управителния съвет и на Контролният съвет на АДС, за пълен
или частичен мандат, сред членовете на АДС.
5. Прекратява предсрочно пълномощията на всички органи на АДС;
6. Приема отчета на УС и КС за дейността на АДС;
7. Определя размера на членския внос;

8. Приема декларации и обръщения и взема решения по всички значими въпроси от
дейността на АДС, които не са от компетенциите на друг орган.
9. Отменя решения на другите органи на АДС, които противоречат на Устава или други
вътрешно - организационни документи, регламентиращи дейността на АДС.
10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
11. Приема бюджета на сдружението;
Чл. 24 (1) Общото събрание се свиква не по-малко от веднъж годишно от УС на АДС или по
искане на една трета от членовете чрез писмена покана до клубовете, изпратена най-малко 30
дни преди датата на събранието. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.
(2)
ОС се счита за законно, ако присъстват поне две трети от избраните делегати, които
представят протокол за избора си и заверени членски карти на АДС.
(3)
Aко на определените дата и час на откриване на ОС присъстват по-малко от две трети
от делегатите, откриването се отлага с един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, ако на него присъстват поне 50%+1 от общия брой на
делегатите. При липса на кворум се свиква ново Общо събрание по реда на предходните
алинеи.
(4)
Всички делегати, участващи в ОС, се регистрират от служителите на АДС, които след
откриването на всяко заседание на ОС докладват за броя на регистрираните делегати.
Чл. 25 (1) Решенията на ОС по чл. 23, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т.8, т.9, т.11 се приемат с
обикновено мнозинство от всички делегати на събранието чрез явно гласуване.
(2)
Решенията по чл. 23, т. 1, т. 2 и т. 10 се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
регистрираните делегати чрез тайно гласуване.
(3)
Всички други решения на ОС се приемат с обикновено мнозинство от регистрираните
делегати чрез явно гласуване.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 26 Между сесиите на ОС, АДС се ръководи от Управителен съвет, който е управителен
орган на сдружението.
Чл. 27 (1) УС се състои от 7 лица с мандат от 2 години, които избират от състава си
Председателя и Заместник Председателя на Асоциацията.
(2) На заседанията на УС присъстват служителите на АДС с право на съвещателен глас.
(3) На заседанията на УС присъства Председателя на КС и/или друг член на КС с право на
съвещателен глас.
Чл. 28 (1) УС се събира не по-малко от дванадесет пъти годишно. Заседанията се свикват от
Председателя или от една трета от членовете на УС с писмена покана, изпратена 7 дни преди
заседанието. Извънредно заседание може да бъде свикано и без спазване на срока за
връчване на покани, ако членове на УС са съгласни и подпишат протокола от заседанието.
Служителите на АДС могат да правят предложение до Председателя за свикване на УС.
(2) УС разполага със следните правомощия:
1. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
2. на първото си заседание избира от състава си Председател и Заместник председател,
който при необходимост ще изпълнява неговите задължения;
3. осъществява връзка между клубните координатори и подпомага тяхната дейност;
4. изисква периодична информация от клубните координатори за състоянието и работата
на клубовете по основните направления на дейност;
5. разглежда жалби по чл. 15, ал.2, т.2;

6. при необходимост съдейства за разрешаване на възникнали проблеми от
организационен характер;
7. изготвя и утвърждава правилник за дейността си, Правилник за дейността на ОС,
Правилник за дейността на клуб и други вътрешно - организационни документи;
8. взема решения по всички въпроси, които съгласно устава не спадат в правата на друг
орган.
9. Назначава служителите на АДС.
10. Да утвърждава създаването на нови клубове
11. Да приема и прекратява членство по право
12. Да приема почетни членове
(3) Заседанията на УС са легитимни, когато присъстват поне две трети от неговите членове.
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.
(4)
Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. УС може да
взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако Протоколът за взетите решения бъде
подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
(5)
УС съставя годишен отчет за дейността си и отчет за дейността на организацията въз
основа на данните, получени от клубните координатори и служителите на АДС.
(6)
Решенията на УС са задължителни за членовете на АДС.
Чл. 29 УС отговаря за прилагането на общата политика, Стратегическия план и годишния
план за дейност, приети от ОС.
Чл. 30 Всеки член на УС на АДС е длъжен да спазва устава на Асоциацията и да присъства
поне на половината от заседанията на УС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС
Чл. 31 (1) Председателят и/или Заместник председателят на Управителния съвет
представляват Асоциацията заедно и поотделно.
(2)
Председателят и/или Заместник председателят на АДС ръководи заседанията на УС.
(3)
Председателят и/или Заместник председателят, представляват Асоциацията пред
трети лица, в това число местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавата,
нейните органи и институции, както и чуждите държави и международните организации.
(4)
Председателят и/или Заместник председателят, Усвояват бюджета на Асоциацията и
правят предложения за неговото изменение.
(5)
Председателят и/или Заместник председателят, откриват и закриват банковите сметки
на Асоциацията, получават банкова кореспонденция, имат активни права за онлайн
банкиране и електронни извлечения, както и се разпореждат със сумите по сметките на
Асоциацията и подписват всякакъв вид банкова и друга документация.
(6)
Председателят и/или Заместник председателят назначават и освобождават
служителите на Асоциацията.
(7)
Отчитат дейността си пред Управителния съвет.
(8)
Ако председателят и Заместник – председателят са възпрепятствани да изпълняват
функциите си, те се осъществяват от друг член на УС, избран от УС на АДС.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 32 (1) Контролният съвет (КС) се състои от Председател и двама членове.
(2)
КС е постоянно действащ орган на АДС.

(3)
Контролният съвет при структурирането си избира от своя състав Председател.
(4)
Заседанията на КС са легитимни, ако присъстват всичките й членове.
(5)
КС извършва проверки на клубовете на АДС, в съответствие с изготвения и утвърден
от нея правилник за дейността й, както и осъществява други функции, възложени й от
настоящия Устав или от ОС.
(6)
КС контролира решенията на органите на АДС относно съответствието им с Устава
на АДС, с решенията на ОС и с действащите вътрешно– организационни документи.
(7)
КС има право да привлича външни експерти при решаване на специфични проблеми.
(8)
КС изготвя и представя на ОС годишен отчет за дейността си.
(9)
КС следи за дейността на УС, както и за дейността на служителите на АДС. В случай
че открие нередности във връзка с извършваната дейност, КС е длъжен в тридневен срок от
констатирането на нарушение да информира УС на АДС писмено.
МАНДАТ НА ОРГАНИТЕ НА АДС
Чл. 33 Всички изборни органи на АДС имат двугодишен мандат.
Чл. 34 При предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на АДС, член на УС
или Председателя или член на КС ОС избира нов Председател на АДС, член на УС или
Председател или член на КС за довършване на мандата на съответния орган.
АДМИНИСТРАТИВНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ
Чл. 35 (1) Към АДС работят служители, които подпомагат и координират оперативната
дейност на АДС и се ръководят от Административен директор.
(2) Правата и задълженията на служителите на АДС, както и изискванията за заемане на
съответната длъжност, се определят в длъжностните им характеристики, които се
утвърждават от УС.
VII. ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ
Чл. 36 (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да
съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни
за дарителите;
4. Финансовия резултат.
(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на
хартиен и/или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет
страницата на централния регистър.
(3) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при
условията на Закона за счетоводството. В случаите, когато законът изисква осъществяването
на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната
година, той се назначава от Управителния съвет.
VIII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 37 (1) Имуществото на Асоциацията се състои от пари в левове и чуждестранна валута,
права на собственост - движима, недвижима и интелектуална, вземания и други фактически
отношения в страната и чужбина.
(2) Паричните средства на Асоциацията се съхраняват и отчитат по установения за това
нормативен ред.
Чл. 38 (1) Имуществото на Асоциацията включва собствени средства, придобити чрез
членски внос, проекти и договори за изпълнение на дейности и дарения;
(2) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат да поставят условия на
даренията си, когато желаят чрез дарението или завещанието да бъде учредена награда,
стипендия, специализиран финансов фонд или други подобни;
(3) Предмет на дарение, завещание или пожертвувание могат да бъдат пари, движими и
недвижими вещи, произведения на изкуството, научно-изследователски и технологични
продукти и други; те се вписват в специален регистър;
(4) Асоциацията ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи условия и в
противоречие с действащото българско законодателство, морала и настоящия акт, както и
дарения, направени от анонимни дарители;
(5) Приходи от стопанисване на имуществото на Асоциацията;
(6) Приходи от стопанската дейност на Асоциацията;
(7) Други източници, разрешени от закона;
(8) Имуществото съставлява единен фонд и се изчислява в български лева;
(9) Управлението и разпореждането с имуществото на Асоциацията се осъществява от
Управителния съвет или от специално упълномощени от него лица в съответствие с
изискванията на действащото национално законодателство и условията на този акт и по
начин, осигуряващ запазването и увеличаването му, като се държи сметка за финансирането
на идеалните цели на Асоциацията;
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 39 Асоциацията се прекратява:
1. По решение на Общото събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете;
2. По решение на съда, в предвидените от закона случаи.
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 40 При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 41 (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се извършва съгласно закона и този устав.
(2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и
да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му
възнаграждение.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изменения и допълнения в устава на АДС се извършват от Общото събрание. Учредителен
акт на „Асоциация Дебати” – София.

2. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат правилата на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и всички останали нормативни актове, действащи в
Република България.
3. Този устав е приет с Учредителен акт на 19.10.2011г. при учредяването на Асоциацията.

