
У С Т А В
  НА ЮЛНЦ „РЕЙКИ ФЕДЕРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ"

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Сдружението с нестопанска цел „Рейки федерация -  България", което на английски език ще се изписва като
„Reiki Federation – Bulgaria“, на немски език ще се изписва като „Reiki Föderation - Bulgarien“, наричано по-нататък
в този устав "Сдружението", е независима, доброволна, демократична и неполитическа организация на съмишленици,
която се създава за неопределен срок и за общественополезна дейност и е изградена на принципа на доброволност и
равенство на правата и задълженията на членовете.
Чл.2. Сдружението  е  юридическо  лице,  което  се  учредява  като  сдружение с  нестопанска  цел  в частна  полза на
членовете си за общественополезна дейност, има собствена банкова сметка и печат.
Чл.3. Сдружението обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително такива със
стопанска дейност, други стопански субекти, а също и съмишленици, които със своите действия и познания допринасят
за стимулирането на успешното развитие на целите на сдружението.
Чл.4. Сдружението осъществява своята дейност на територията на Република България на основата на настоящия
устав и действащите в страната нормативни актове.
Чл.5. Сдружението осъществява тясно взаимодействие с всички държавни и общински органи и сътрудничи с всички
организации в България и чужбина, които имат сходни цели и задачи.
Чл.6. Седалището и адресът на управление на Сдружението е в Р България, гр. Добрич, ул. „Велико Търново ", № 81а
Чл.7. Сдружението се  представлява  от Председателя му Стефан Божков Кънев, ЕГН  6805207942,  лична карта №
648974780, издадена на 20.05.2020 год. от МВР Добрич, с постоянен адрес в гр. Добрич, ул. „Велико Търново", № 81 а

ГЛАВА ІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.8. Сдружението с нестопанска цел се учредява за постигане на следните цели:
- Извършване на дейност по разпространението на холистични практики за цялостно човешко и личностно развитие с
цел благотворно въздействие върху индивидуалното здраве и постигане на удовлетворение; изучаване и утвърждаване
на  тези практики чрез занятия, курсове, семинари, лекции, кръгли маси, упражнения и обучения; издаване на книги,
формуляри и други печатни и електронни произведения, както и филми, картини, произведения на изкуството и лични
творби,  музикални клипове и други визуални изкуства;  осъществяване на пътувания, туристически и историческо-  и
културно-проучвателни  походи,  изложения,  творчески  работилници,  организиране  и  участие  във  фестивали,
конференции, търгове и форуми с подходяща тематика и други практики, включващи духовно просвещение, изучаване и
развитие  на  местните  обичаи,  народностната  култура  и  бит,  историята  и  традициите  на  българите  в  областта  на
здравето, добруването, доброто самочувствие и социалното утвърждаване в обществото.
- Възобновяване на традициите, обичаите и засилване на интереса към бита и обичаите, характерни за българите в
областта на физическото, психичното и менталното здраве;
-  Създаване  на  практики,  свързани  с  грижата  за  природата  и  околната  среда,  опазването  и  възстановяването  на
исторически,  природни и  културни паметници, както и значими за духовното и физическото здраве на населението
обекти и места; 
- Обмяна на опит и знания относно холистичното здраве и холистичните практики с чужди народи и култури чрез обмяна
на информация, литература, обучения, семинари, работилници, форуми, конференции и др. с участието на български и
чужди специалисти, както и взаимни посещения и пътувания в страната и в чужбина. 
Чл. 9. Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са: Дарения; Спонсорство; Завещание; Членски внос и
други приходи в съответствие със законите на Република България. Сдружението осъществява дейност в полза на
своите членове, като ще изразходва имуществото си за осъществяване на целите, посочени в устава.

Чл.10. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  на сдружението е организация за осъществяване на  общественополезна дейност
чрез:
-  Организиране на семинари,  срещи и дискусии, лекции, курсове, практикуми, кръгли маси, конференции, сбирки на
съмишленици, обучения, упражнения, концерти, събори, форуми, творчески работилници, изложби, базари, търгове и
др., свързани с въпросите на холистичните подходи към здравето и цялостната човешка личност;
- Организиране на семинари, срещи, кръгли маси, събори, пътувания, походи, експедиции и др., свързани с въпросите за
развитието и утвърждаването на националните и духовни ценности на българския народ, бита, културата и традициите в
тракийските, славянските, древнобългарските и съвременните холистични практики. 
-  Издаване  на  книги,  формуляри и  други  печатни  и  електронни произведения,  както  и  филми,  картини,  музикални
клипове и  други визуални изкуства,  създаване на  произведения  на  изкуството  и  за  бита,  свързани с  предмета  на
дейност.



-  Сътрудничество с образователни, научни,  културни и др. институции,  фондации и сдружения с цели в съзвучие с
целите на Сдружението
- Осъществяване на връзки и взаимодействие с други национални и международни организации и дружества със сродна
дейност;
- Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на целите на Сдружението.

ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 11.(1) Учредителите на Сдружението са физически лица - пълнолетни и дееспособни граждани, които на доброволен
принцип се договарят за създаване на Сдружението, което да ги обедини.
(2) Учредителите на Сдружението са лицата, подписали Учредителния протокол и Устава на Сдружението.
Чл.12. (1) Участието в Сдружението е доброволно.
(2) Членове на Сдружението могат да бъдат всички физически лица и български юридически лица, които заявяват, че
приемат и спазват Устава на Сдружението, плащат редовно членския си внос и допринасят за целите на Сдружението,
както следва:
-  физически  лица,  навършили  18-годишна възраст,  дееспособни граждани,  предоставили  документ,  удостоверяващ
преминато обучение в принципите и философията на Рейки и удостоверяващ непрекъсната приемствена линия, водеща
началото си от Микао Усуи.
- български юридически лица, надлежно регистрирани според изискванията на българското законодателство: български
организации, научни институти, образователни институции /училища, университети и др./, търговски дружества;
(3) Членовете на Сдружението могат да членуват и в други сдружения със сходни цели и задачи, при положение че тези
цели и задачи не са в конфликт и не противоречат на целите и задачите на Сдружението.
Чл.13.(1) Учредителите, подписали Учредителния протокол и Устава, стават членове на Сдружението по право.
(2) Приемането на нови членове става от Управителния съвет при подадено писмено заявление, с което заявяват, че
приемат Устава и ще плащат редовно членския си внос, предвиден в устава.
Чл.14. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва и гласува лично или чрез пълномощник в Общото събрание;   
2. да предлага и участва в обсъждането на въпроси, свързани с дейността на Сдружението във всички структурни нива;
3. да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на Сдружението;
4. да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност от страна на Сдружението съгласно условията на Устава;
5. да участва във всички регионални, национални и международни прояви на Сдружението;
6. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
7. да предостави на трето лице упражняването на своите членски права и изпълнението на членските си задължения,
ако получи предварително разрешение за това от Управителния съвет, и то за общ срок не по-дълъг от 12 месеца.
Чл.15. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на Сдружението и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. да участва активно при реализиране на целите и задачите на Сдружението чрез спазване на Устава и Правилник за
вътрешния ред на сдружението;
3. да спазва поверителност за всяка информация, станала му достояние във връзка с дейността на Сдружението и
неговите членове;
4. да не предприема действия, които биха навредили на Сдружението, уронили неговия авторитет и противоречащи на
законите;
5. да внесе встъпителен членски внос при приемането му в Сдружението и да плаща редовно годишния  си членски
внос;
6. да прави имуществени вноски в Сдружението, когато Общото събрание вземе решение за това, независимо дали е
гласувал за това решение.
Чл.16. (1) Членството в Сдружението се прекратява с решение на Управителния съвет на сдружението:
1. доброволно с писмено едномесечно предизвестие до Управителния съвет - за членовете физически лица;
2.  с  прекратяване  дейността  на  юридическото  лице,  член  на  Сдружението,  с  обявяването  му  в  ликвидация  и/или
заличаването му от Търговския регистър;
3. при смърт на физическото лице или поставянето му под запрещение;
4. с прекратяване дейността на юридическото лице с нестопанска цел или обявяването му в несъстоятелност;
5. при изключване;
6. при отпадане.
(2) Изключването се осъществява с решение на Управителния съвет, когато членът:
1. не спазва Устава;
2. нарушава принципите на професионалната етика и законите на страната;
3. не е заплатил годишния си членския си внос до последно число на месец февруари за текущата календарна година
или допуска други нарушения.



(3) Решението на Управителния съвет за изключване на член на Сдружението може да се обжалва в 3-дневен срок от
съобщаването или от датата на узнаването, но не по-късно от 7 дни след датата на решението на Управителния съвет
за  изключването.  Жалбата  не  спира  изпълнението  на  решението  на  Управителния  съвет,  но  той  е  длъжен  на
следващото  Общото  събрание  (редовно  или  извънредно)  да  включи  в  дневния  му  ред  точка  за  обсъждане  на
депозираната жалба.
(4) Членството в Сдружението се смята за отпаднало при настъпването на един или няколко от следните случаи:
1. членът на сдружението не е внесъл годишния си членски внос за текущата календарна година до последно число на
месец февруари;
2. членът не участва в дейността на Общото събрание лично или чрез представители повече от 2 заседания на Общото
събрание;
3. членът грубо е нарушил настоящия Устав или с действията си сериозно с подронил авторитета и уважението на
обществеността  към дейността  на  Сдружението.  Този  факт  се  документира  с  решение  на  Управителния  съвет  на
Сдружението, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от присъстващите на заседанието членове.
(5) Обстоятелствата  по  предходната  алинея  се  констатират  и  документират  от
Управителния  съвет  и  от  обясненията  и  възраженията  на  останалите  членове  на
Сдружението, както и от наличните писмени доказателства.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.17. Органи на Сдружението са Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС).
Чл.18. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички редовни членове на Сдружението.
Чл.19. Общото събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. определя основните насоки на дейността на Сдружението;
3. определя броя и избира с явно гласуване членовете на Управителния съвет за срок от 5 (пет) години. След изтичане
на мандата членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничен брой пъти;
4. освобождава Управителния съвет като цяло или отделни негови членове;
5. взема решения по други въпроси, свързани с насоките на дейността на Сдружението;
6. приема Правилника за вътрешния ред;
7. взема решение за осъществяване на целеви имуществени/парични вноски в Сдружението от членовете му. В този
случай видът и размерът на имуществената вноска се определят с решение, като се посочва и срокът за осъществяване
на вноската;
8.  взема решение за изключване на член на Сдружението,  чието  поведение прави  членството  му несъвместимо с
разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Това правомощие може да бъде делегирано на Управителния съвет;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
10. приема отчета на Управителния съвет;
11. избира Председател на Управителния съвет на Сдружението за срок от 5 (пет) години и определя възнаграждението
му. Председателят на Управителния съвет е председател на Сдружението. Председателят на Управителния съвет може
да  бъде  преизбиран.  Ако  Общото  събрание  не  избере  председател  на  Управителния  съвет,  той  се  избира  от
Управителния съвет;
12. взема решение за откриване и закриване на клонове;
13. отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава и други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Сдружението.
Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/2 от редовните
членовете на Сдружението.
(2) Ако Общото събрание е свикано по искане на 1/2 от членовете на Сдружението, Управителният съвет е длъжен да
организира и осигури провеждането му.
(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
му и по чия инициатива се свиква. Поканата се обнародва в сайта на Сдружението. В случай че не по-късно от 10 дни
преди датата на решението на Управителния съвет за свикване на Общо събрание в Сдружението е постъпило писмено
искане на не по-малко от 1/2 от редовните членовете на Сдружението за включване на определена точка в дневния ред,
Управителният съвет я включва в предложения дневен ред на събранието;
Чл.21. (1) Общото събрание на Сдружението е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови редовно
приети членове. 
(2) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко трима от членовете му. Ако в определения час не се
явят нужният брой членове, то провеждането на събранието се отлага с един час на същото място, при същия дневен
ред и се счита за законно проведено независимо от броя на присъстващите членове.
(3) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. При гласуването той трябва да спазва ограниченията,
предвидени в ЗЮЛНЦ. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на Общото събрание въз основа
на писмено нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.



(4) Решенията  се  вземат  с  обикновено  мнозинство  на  присъстващите  членове  с  явно  гласуване.  Решенията  за
изменение  на  Устава  или  прекратяване  дейността  на  Сдружението  се  вземат  с  мнозинство  2/3  (две  трети)  от
присъстващите.
Чл.22. Извънредно Общо събрание може да се свика по искане на Управителния съвет или по инициатива на 1/2 от
редовните членовете на Сдружението, придружено със списък и подписи на подкрепящите го.
Чл.23. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички разисквания, решения и
резултати от гласуванията. Протоколът се подписва от Председателя на Общото събрание и секретар-протоколчика.
Чл.24. Управителният съвет е изпълнителен орган на Сдружението, който организира изпълнението на решенията на
Общото събрание и ръководи дейността му. Той се състои от три лица - членове на Сдружението. 
Чл.25. Управителният съвет изработва, коригира, допълва и следи за изпълнението на Правилника за вътрешния ред
относно дейността на Сдружението, утвърден от Общото събрание по реда на този устав.
Чл.26. Управителният съвет учредява награди за проявили се членове на Сдружението.
Чл.27. Управителният съвет образува при необходимост групи и комисии за подпомагане реализирането на конкретни
задачи. Той може да привлича външни специалисти за решаването на конкретни проблеми.
Чл.28. (1) Управителният съвет се състои от Председателя на Управителния съвет и от двама членове.
(2) Управителният  съвет  се  избира  за  срок  от  /5/  пет  години,  като  неговите  членове  могат  да  бъдат  преизбирани
неограничено.
Чл.29. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението пред трети лица.
Чл.30. (1) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя на Сдружението най-малко веднъж
на шест месеца. Извънредни заседания могат да се провеждат по искане на Председателя на Управителния съвет, на
някои  от  членовете  на  Управителния  съвет.  Председателят  на  Сдружението  е  длъжен  да  свика  заседание  на
Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му..
(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Сдружението или упълномощено от него лице
и се провеждат в присъствието на не по-малко от 2/3 от членовете на Управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите
членове.
(4) 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.
(5) 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.
Чл.31 (1) Управителният съвет:
1. ръководи оперативната дейност на Сдружението;
2. изработва планове и програми за работа на Сдружението;
3.  разпределя  субсидиите,  постъпилите  парични  средства  от  различни  източници,  като  извършва  разпоредителни
действия със средствата на Сдружението;
4. взема решения за членство на Сдружението в наши и чуждестранни съюзи и организации със същия и/или сходен
предмет на дейност и цели;
5. взема решения за създаване или участие в търговски дружества;
6. приема доклад за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет (ГФО), който внася за приемане по реда и
сроковете, определени в настоящия устав.
7. определя размера на членския внос и взема решения относно дължимостта му;
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с
право на глас. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
Чл.32. Председателят на Сдружението:
1. отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Сдружението;
2. представлява Сдружението;
3.  изпълнява  всички  други  функции,  произтичащи  от  устава,  и  такива,  определени  от  Управителния  съвет  на
Сдружението;
4. е разпоредител на паричните средства и имуществените права на Сдружението.

ГЛАВА V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Чл.33. Сдружението води собствена счетоводна отчетност съгласно ЗСч. и НСС и може да разкрива банкови сметки в
лева и валута.
Чл.34. Имуществото на Сдружението се състои от: движими вещи, недвижими имоти, вещни права, парични средства,
вземания,  ценни книжа, права върху интелектуална собственост (ноу-хау),  дялово участие в местни и чуждестранни
дружества или юридически лица с нестопанска цел, както и други права, разрешени от българското законодателство и
свързани с дейността на Сдружението.



Чл.35. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. 
Чл.36. Финансирането на Сдружението се формира от:
1. Встъпителен членски внос е сума, определена по решение на Управителния съвет в минимален размер, която е
платима/изискуема към датата на подаване на заявлението за членство в Сдружението и която гарантира редовността
на членството до края на текущата календарна година;
2. Годишен членски внос е сума, определена по решение на УС в минимален размер, която е платима/изискуема до
последно число на месец февруари на текущата календарна година и която гарантира редовността на членството през
текущата календарна година;
3. Членски внос – суми, постъпили по инициатива от членове на сдружението в негов патримониум, различни от сумите
по предходните алинеи;
4. Целеви имуществени/парични вноски – вноски, определени като парични или непарични суми, дефинирани по размер
и падеж на събиране от Общото събрание за постигане на конкретна цел.
5. Субсидии и приходи, отчитани по реда на Национален счетоводен стандарт 20.
6. Дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица -  са парични и/или непарични
престации, направени от лица, които не са членове на сдружението, в негова полза.
7. Други приходи от разрешени от закона дейности, свързани с дейността на Сдружението.
Чл.37. Разходването на парични средства на Сдружението се осъществява от Председателя на Управителния съвет на
Сдружението.  Той дава  отчет  пред Управителния съвет,  който утвърждава  направените  разходи чрез  приемане на
изготвения  ГФО и подписан от него.  
Чл.38. По решение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание,  могат да се формират целеви парични
фондове, включително и във валута, за финансиране на определени дейности и мероприятия за осъществяване целите
и задачите на Сдружението.
Чл.39.(1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, а резултатите от нея се ползват за финансиране на
нестопанската общественополезна дейност:
-  търговска,  рекламна  дейност,  организиране  на  семинари,  лекции,  курсове,  практикуми,  конференции,  обучения,
упражнения,  концерти,  събори,  форуми,  творчески  работилници,  изложби,  базари,  походи,  издаване  на  книги,
формуляри и други печатни и електронни произведения, както и филми, картини, музикални клипове и други визуални
изкуства, създаване на произведения на изкуството и за бита,  свързани с предмета на дейност, покупка на стоки и
услуги  с  цел  продажба в  първоначален,  преработен и/или  обработен вид  и всяка друга дейност  в  съответствие с
действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения.
(2) Сдружението не разпределя печалба.

ГЛАВА VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.40. (1) Най-късно до последно число на месец февруари на следващата финансова година Председателят изготвя
доклад за дейността, предприема нужните действия за изготвяне на ГФО на Сдружението и свиква редовно годишно-
отчетно общо събрание, като го насрочва след последно число на месец февруари.
(2) Докладът и отчетът по предходната алинея се внасят за одобрение заедно с плана за следващата календарна
година на заседание на Общото събрание най-късно до 15 юни.

ГЛАВА VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ.
Чл.41. Сдружението  може  да  се  преобразува  в  друго  юридическо  лице  с  нестопанска  цел  или  в  кооперация.
Преобразуването става с решение на Общото събрание, взето с единодушие.
Чл.42. Сдружението се прекратява:

- по решение на Общото събрание, взето с единодушие;
- в предвидените от закона случаи.

Чл.43. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския
закон.
Чл.44. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяването
на кредиторите, Ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя по равно между членовете му.

ГЛАВА IX. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.45. Този  устав  е  приет  на  заседанието  на  Учредително  общо  събрание  на  Сдружение  с  нестопанска  цел  за
общественополезна дейност „РЕЙКИ ФЕДЕРАЦИЯ  - БЪЛГАРИЯ", проведено на 15 август 2020г.
Чл.46. Списъкът на учредителите, подписали този Устав, става неразделна част от него.
Чл.47. За неуредените в този Устав въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се
прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел. В случай че разпоредбите на този устав противоречат на
закона, се заместват по право от повелителните разпоредби на последния.




