УСТАВ
на
"СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Член 1 (1) Сдружение "Съюз на издателите в България" е доброволно, независимо и
неполитическо сдружение.
(2) Сдружението е юридическо лице регистрирано по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
(3) Сдружението се изгражда и осъществява своята дейност в частна полза в
съответствие с българските закони и настоящия Устав.
(4) Сдружението е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Г.М.
Димитров”, № 36.
(5) Сдружението се учредява без срок.
(6) Наименованието на Сдружението – "Съюз на издателите в България", може да бъде
изписвано допълнително и на латиница, както следва: Union of Publishers in Bulgaria.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Член 2 Основните цели на сдружението са:
1. Да защитава независимостта на българските печатни и интернет медии;
2. Да защитава и издига престижа на периодичните печатни издания и интернет
медиите пред обществеността и представлява общите им интереси пред
органите на държавната власт и местното самоуправление, стопански и други
субекти в страната;
3. Да спомага за повишаване на качеството на българската журналистика;
4. Да утвърждава принципите на саморегулацията при изграждането и защитата
на професионалните стандарти;
5. Да спомага за изграждане на отношения на лоялна конкуренция и взаимно
доверие между неговите членове;
6. Да спомага за решаване на стопански въпроси от общ интерес;
7. Да подпомага обучението на бъдещите кадри в медийните организации.
Член 3 (1) Сдружението постига своите цели чрез следните средства и дейности:
1. Осъществява контакти и представителство на своите членове пред
компетентните държавни и/или общински органи, независими регулаторни
органи, институции на Европейския съюз, местни и международни
организации, стопански субекти и други;

2. Участва в органи за саморегулация на медийния сектор и в други браншови
организации;
3. Организира срещи, симпозиуми, семинари, курсове и школи за квалификация
и други подобни прояви в страната и чужбина;
4. Изразява и отстоява позиции и становища, в т.ч. по проекти за нормативни
актове;
5. Създава работни групи, консулативни органи, съвети и други структури;
6. Събира и обработва техническа, икономическа, правна и друга информация
във връзка с дейността на своите членове;
7. Осъществява други дейности в рамките на закона.
(2) За осъществяване на своите цели и дейност сдружението ва в други организации в
страната и в чужбина.
(3) Сдружението може да извършва стопанска дейност, свързана с предмета на
основната дейност, като използва прихода за постигане на определените в този Устав
цели.
ЧЛЕНСТВО
Общи изисквания
Член 4 (1) Членове на сдружението могат да бъдат само юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, които имат статут на издатели на периодични
печатни издания (вестници и списания) или интернет медии и отговарят на следните
условия:
(а) са работодатели на журналистите и персонала на съответните издания;
(б) отговарят на изискванията и приемат този Устав;
(в) чиито издания допринасят за гарантиране на свободата на изразяване на мнения
и свободата на информация и представляват форум за обсъждане на въпроси от
политически, икономически, социален и културен характер;
(г) които са се присъединили към приетите от сдружението професионални
стандарти в областта на журналистиката;
(д) които се ползват с добро име сред останалите издатели и не са инициирали или
участвали в действия срещу членове на сдружението, имащи за цел накърняването
на авторитета им.
Процедура за приемане на членове
Член 5 (1) Желаещите да членуват в сдружението подават писмена молба до
Управителния съвет, в която заявяват, че приемат Устава и ще съдействат за постигане
на целите на сдружението.
(2) Към писмената молба се прилагат следните документи:
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(а) копие от удостоверение за актуално състояние ако лицето не е вписано в
Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието;
(б) решение на управителния орган на юридическото лице;
(в) писмено предложение от член на сдружението, адресирано до Общото събрание
чрез Управителния съвет;
(г) декларация, че кандидатът се е присъединил към Етичния кодекс на българските
медии;
(д) документ за внесен встъпителен членски внос. В случай, че кандидатът не бъде
приет, внесеният встъпителен членски внос подлежи на връщане.
(3) Приемането на нови членове става от Общото събрание по предложение на
Управителния съвет.
Член 6 (1) При промени в собствеността на членуващото юридическо лице, членството
в сдружението подлежи на потвърждаване от страна на новия собственик и на
Управителния съвет на сдружението.
(2) В случай, че новият собственик не уведоми Управителния съвет за извършената
промяна в срок до 30 дни от нейното извършване, Управителният съвет задейства
процедура за потвърждаване или заличаване на членството по своя инициатива.
Прекратяване на членство
Член 7 Членството в сдружението се прекратява автоматично:
(а) с молба до Управителния съвет за доброволно напускане при условие, че
желаещия да напусне е изпълнил задълженията, произтичащи от членството му;
(б) с прекратяване на дейност като издател или интернет медия.
Член 8 (1) Член на сдружението се изключва:
(а) при неплащане на две и повече годишни членски вноски или на две и повече
вноски за допълнително финансиране;
(б) при нарушаване на който и да е от критериите за членство по чл. 4, ал. 1 от
настоящия Устав;
(в) при системно нарушаване на Устава на сдружението и на решенията на органите
на управление, както и при поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо;
(г) в случаите на заличаване на членството при хипотезата на чл. 6, ал. 2.
(2) Решенията по този член се взимат от Общото събрание по предложение на
Управителния съвет.
Член 9 При прекратяване на членството напусналият или изключен член няма
претенции към имуществото на сдружението.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 10 Членовете на сдружението имат следните права:
(а) да участват в заседанията на Общото събрание на сдружението чрез овластените
си представители или изрично упълномощени за това лица с право на глас;
(б) да избират и да бъдат избирани техни представители в органите на управление
и в работните органи на сдружението;
(в) да поставят на обсъждане въпроси и търсят защита по проблеми, свързани с
осъществяване на дейността им, включително и да получават защита в случай на
нелоялна конкуренция;
(г) да се ползват от дейността на сдружението;
(д) да имат достъп до всички материали и данни, събирани от сдружението;
(е) да напуснат доброволно сдружението;
(ж) да се обръщат към сдружението за съдействие при решаване на професионални
проблеми;
(з) да се обръщат директно с въпроси, жалби и молби до органите на управление на
сдружението;
(и) да присъстват на заседанията на Управителния съвет на сдружението, когато се
разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с тях.
(й) да предлагат свои представители за участие в органи на медийна саморегулация,
браншови и други организации, на които сдружението е член.
(к) да правят предложения за приемане на нови членове на сдружението и за
изключване на членове;
(л) да внасят предложения за изменение и допълнение на настоящия Устав.
Член 11 Членовете на сдружението са длъжни:
(а) да спазват настоящия Устав и решенията на органите на управление на
сдружението;
(б) да съдействат за постигане целите и за осъществяване на дейността на
сдружението;
(в) да заплащат редовно годишния членски внос;
(г) да не използуват по какъвто и да е начин членството си в сдружението за
постигане на цели, противоречащи на общия интерес или на Устава на
сдружението;
(д) да пазят доброто име и репутацията на сдружението и да проявяват лоялност по
отношение на всеки един от членовете му.
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ЧЛЕНСКИ ВНОС
Член 12 (1) Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос.
(2) Размерът на годишния членски внос се определя от Общото Събрание по
предложение на Управителния съвет.
(3) По мотивирано решение на Общото събрание определени категории членове на
сдружението могат да заплащат членски внос в увеличен или намален размер.
Намаленият размер на членския внос не може да бъде по-малък от половината от
установения стандартен размер.
(4) Освен заплащането на членски внос членовете на сдружението са длъжни да
участват и в разходите за финансиране на представителни и други мероприятия на
сдружението, които не могат да се покрият от членския внос. Условията за това
допълнително финансиране се определят от Управителния съвет.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 13 (1) Органи на управление на сдружението са:
(а) Общо събрание;
(б) Управителен съвет;
(в) Изпълнителен директор.
(2) Работни органи на сдружението могат да се създават и закриват с решение на
Управителния съвет.
(3) За работа на органите на сдружението се водят протоколи.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 14 Общото събрание на сдружението е негов върховен орган и се състои от
всички негови членове, приети по реда, предвиден в настоящия Устав, които имат
право на един глас в него.
Права на Общото събрание
Член 15 Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава;
2. приема и изключва членове на сдружението;
3. избира и освобождава членове на Управителния съвет;
4. избира и освобождава председател на Управителния съвет;
5. определя основните насоки на дейността на сдружението за съответния период;
6. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и други
имуществени вноски;
7. приема годишния бюджет на сдружението;
8. приема годишния отчет за работата на Управителния съвет;
9. приема Годишния финансов отчет на сдружението;
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10. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
11. разрешава разпоредителни сделки с недвижими имоти – собственост на
сдружението, и поемането на кредити;
12. разглежда и се произнася по жалби от членове на сдружението срещу решения
на Управителния съвет;
13. взема решение за разпределението на имуществото между неговите членове
след ликвидация на сдружението;
14. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
15. решава всички други въпроси относно дейността на сдружението, следващи от
настоящия Устав или от закона.
Свикване на Общото събрание
Член 16 (1) Общото събрание на сдружението се свиква на редовно заседание веднъж
годишно от Управителния съвет.
(2) Общото събрание на сдружението може да бъде свикано на извънредно заседание:
(а) от Управителния съвет;
(б) по искане на най-малко една трета от неговите членове;
(в) от Съда по седалището на сдружението, когато в случаите по предходната точка
Управителният съвет откаже свикването или в двуседмичен срок не отправи
писмено покана за свикване на Общото събрание.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, която се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща
до всички членове най-малко 1 месец преди насрочения ден. В поканата трябва да
бъдат посочени денят, часът, дневният ред, място на провеждане на заседанието и по
чия инициатива се свиква Общото събрание на сдружението.
(4) В случай на неотложна необходимост Управителният съвет може да свика Общо
събрание с писмена покана до всички членове на сдружението в срок не по-кратък от 7
дни преди датата на Общото събрание. В тези случаи поканата трябва да се изпрати
по начин, който удостоверява, че членовете са я получили в посочения срок.
(5) По въпроси, които предварително не са били вписани в дневния ред не могат да се
вземат решения.
Кворум
Член 17 (1) Общото събрание на сдружението е редовно и законно ако присъстват наймалко половината от всички членове на сдружението. Ако не се явят нужния съгласно
предходното изречение брой членове заседанието се отлага с един час, като се
провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно и редовно
независимо от броя на явилите се членове.
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(2) Юридическо лице – член на сдружението, се представлява на Общото събрание от
своя законен представител или от упълномощено от него лице с писмено
пълномощно.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание
въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Гласуване и вземане на решение
Член 18 (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Решенията на Общото събрание на сдружението се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите на заседанието членове, с изключение на решенията по
чл. 15, т. 1, т. 2 и т. 11 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, които се подписват от
избраните от него председателстващ, секретар и преброител.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 19 (1) Управителният съвет е управителен орган на сдружението.
(2) Управителният съвет се избира за срок от три години.
(3) Управителният съвет се състои от не по-малко от пет и не повече от десет членове.
(4) За членове на Управителния съвет се избират физически лица – представители на
юридическите лица – членове на сдружението.
(5) В случай, че юридическото лице оттегли пълномощията на своя представител, то
участието на същия в заседанията на Управителния съвет се замразява до избирането
на нов член на Управителния съвет от Общото събрание.
(6) Измежду избраните членове на Управителния съвет Общото събрание избира
председател на Управителния съвет.
(7) Членовете на Управителния съвет участват в заседанията лично или чрез
упълномощен представител. Упълномощаването става с писмено пълномощно, в
което се посочва, че пълномощникът има право да участва във вземането на решения
от името на упълномощителя.
(8) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност по
всяко време по реда, по който са избрани.
Права на Управителния съвет
Член 20 Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. подготвя предложения за решения на Общото събрание;
3. предлага на Общото събрание основните насоки на дейността;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
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6. приема заявления за членство и предлага на Общото събрание приемането и
изключването на членове на сдружението;
7. се разпорежда с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
този Устав;
8. назначава и освобождава Изпълнителен директор на Сдружението;
9. определя изискуемите документи, доказващи правото на собственост върху
издателствата, при приемане на нови членове на сдружението;
10. създава и закрива работни органи на сдружението и наблюдава тяхната
дейност;
11. решава участието на сдружението в други организации, както и в други
юридически лица, и упълномощава Председателя на Управителния съвет да
подпише необходимите документи;
12. определя представителите на сдружението в организациите или юридическите
лица, в които участва, и контролира тяхната дейност;
13. организира набирането
сдружението;

на

материалните

и

финансови

средства

на

14. контролира дейността на назначените служители на сдружението и определя
размера на възнаграждението им;
15. приема вътрешни правилници за дейността на сдружението и неговите
структури;
16. извършва ликвидация или определя и назначава ликвидатор(и);
17. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган.
Заседания на Управителния съвет
Член 21 (1) Управителният съвет се свиква на редовни заседания веднъж месечно от
неговия председател.
(2) 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.
(3) Свикването се извършва с покана, съдържаща деня, часа, мястото на провеждане и
дневния ред на заседанието. Покана чрез електронна поща се счита за валидно
изпратена.
(4) По въпроси, които не са били включени в дневния ред, не могат да се вземат
решения, освен ако всички членове на Управителния съвет присъстват на заседанието
му и никой от тях не възразява срещу разглеждането и вземането на решение по
допълнително включените в дневния ред въпроси.
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Кворум
Член 22 (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) 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 по това правило се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.
Гласуване и вземане на решения
Член 23 (1) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от
присъстващите на заседанието, с изключение на решенията по чл. 20, т. 7 и т. 16, които
се вземат с мнозинство повече от половината членове на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да вземе 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.
(4) За заседанието на Управителния съвет се изготвя протокол, който се подписва от
неговия съставител и от председателстващия съответното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Член 24 (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание.
(2) Мандатът на председателя на Управителния съвет се прекратява автоматично с
прекратяване на мандата на Управителния съвет.
Член 25 (1) Председателят на Управителния съвет:
1. свиква заседанията на Управителния съвет и предлага дневен ред за тях,
организира и ръководи цялостната работа на Управителния съвет и
председателства неговите заседания;
2. представлява сдружението във взаимоотношенията му с трети лица;
3. контролира воденето на протоколните книги;
4. се разпорежда със средствата и имуществото на сдружението съобразно
решенията на Общото събрание и Управителния съвет на сдружението;
5. изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет в съответствие
с този Устав;
6. обезпечава комуникацията между членовете и органите на сдружението;
7. сключва договори във връзка с дейността на сдружението, в т.ч. трудови и
граждански договори и изпълнява функциите на работодател по отношение на
служителите на сдружението.
(2) Председателят на Управителния съвет е законен представител на сдружението. Той
може да преупълномощава трети лица за извършване на отделни представителни
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действия пред трети лица, като уведомява Управителния съвет за обема на
преупълномощаването.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Член 26 Изпълнителният директор на сдружението:
1. организира, координира и осъществява оперативното ръководство на дейността
на сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет, Общото
Събрание и Устава, за което текущо се отчита пред Управителния съвет;
2. осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото
събрание;
3. подготвя организирането и провеждането на заседания на Управителния съвет
и Общо събрание;
4. отговаря за изпълнението на бюджета и за законосъобразното и целесъобразно
разходване на средствата на сдружението;
5. осигурява набирането на средства за отделните инициативи и цялостната
дейност на сдружението чрез дарения и договори с трети лица и организира
събирането на членския внос;
6. поддържа публичен регистър на собствеността върху издателствата;
7. изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет или Общото
събрание;
8. се отчита на редовните заседания на Управителния съвет и подготвя годишния
отчет на Управителния съвет пред Общото събрание на сдружението;
9. осигурява воденето на документите на сдружението, съобразно изискванията на
законодателството и Устава;
10. отговаря за изготвянето и съхраняването на документацията на сдружението.
ИМУЩЕСТВО
Член 27 Имуществото на сдружението се набира от встъпителни вноски, годишния
членски внос, дарения, приходи от осъществяването на стопанската дейност, както и от
други, допустими от закона източници.
Член 28 Разходите във връзка с дейността на сдружението се извършват съобразно
утвърдения от Общото събрание годишен бюджет.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 29 (1) Сдружението се прекратява по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и във връзка с предвиденото в този Устав.
(2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация в съответствие със
закона и с предвиденото в този Устав.
(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се
решава от Общото събрание на сдружението.
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ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 30 Всички неуредени в настоящия Устав и в законодателството въпроси се
решават от Общото събрание.
Член 31 Сдружението има кръгъл печат с надпис ”Съюз на издателите в България”.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За нуждите на тълкуването на използвани в този Устав понятия се въвеждат
следните определения:
1. “Печатни издания” са:
a. “Национални издания”
–
т.е.
всички
общоинформационни,
политически и икономически вестници и списания, които съдържат
актуална политическа, икономическа и друга общественозначима
информация и имат национално разпространение;
b. “Регионални издания”
разпространение;

–

вестници

и

списания

с

регионално

c. “Специализирани издания” – вестници и списания, които са с
професионална, “бизнес към бизнес” насоченост или имат
развлекателен характер (издания за технологии, имоти, медицина,
право, финанси, лайф стайл, мода, обзавеждане и др).
2. “Интернет медии” са медии, разпространявани в интернет. Понятието обхваща
новинарски сайтове и портали, сайтове на информационни агенции, уеб
издания на печатни и електронни медии.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Настоящият Устав отменя напълно разпоредбите на устава, приет от Общо
събрание, състояло се на 04.10.2000 г. в град София, изм. и доп. от Общо събрание на
31.01.2002 г., изм. и доп. от Общо събрание на 25.03.2003 г., изм. и доп. от Общо
събрание на 20.05.2004 г.; изм. и доп. от Общо събрание на 31.01.2005 г., изм. и доп. от
Общо събрание на 10.04.2010 г., изм. и доп. от Общо събрание на 24.04.2012 г., изм. и
доп. от Общо събрание на 09.10.2012 г., изм. и доп. от Общо събрание на 12.02.2014 г,
изм. и доп. от Общо събрание на 3.12.2014 г.

Теодор Захов
Председател на Общото събрание
Председател на УС на СИБ
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