У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ”
БАФТРС

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ” „БАФТРС”, наричано по–нататък за краткост „БАФТРС” е самоуправляващо се сдружение с
нестопанска цел, което изпълнява задачи в областта на аудиовизията и културата, социалната
сфера и образованието, взаимното опознаване и сътрудничество между творци, юридически
лица, организации и институции във взаимен интерес, съдействие в процеса на европейската
интеграция и развитието на филмовото, телевизионното и радио изкуствата. Сдружението е
регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
/ЗЮЛНЦ/ и подлежи на вписване в регистъра на Софийския градски съд.

НАИМЕНОВАНИЕ
Член 2. БАФТРС ще осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ (БАФТРС)”. Във взаимоотношенията
си с чуждестранни партньори, БАФТРС може да осъществява дейността си и под
наименованието си в превод на английски: “BULGARIAN ASSOCIATION OF FILM, TELEVISION AND
RADIO SCRIPTWRITERS” (BAFTRS) .

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 3. Седалището и адресът на управление на БАФТРС e: гр. София 1000, район Средец, ул.
Граф Игнатиев 6, ет.3, ап.6.

ЦЕЛИ
Член 4. Цели на БАФТРС са:
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1. Да обединява усилията на своите членове за реализиране на дейности и проекти,
оказващи влияние върху процесите в областта на аудиовизуалното производство,
разпространение, законотворчество и образование в България и по света;
2. Да защитава професионалните интереси на своите членове;
3. Да подпомага развитието на творческите възможности на своите членове;
4. Да насърчава контактите между своите членове и други творци, сродни
организации и институции в България и по света, както и да членува в национални и
международни организации, работещи в областта на аудиовизията и сценарното
дело;.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Член 5. Средствата, с които БАФТРС ще постига своите цели, са:
1. Иницииране, подготовка и участие в дейности и проекти, свързани със сценарното
дело и аудиовизуалното производство, разпространение, законотворчество и
образование в България и по света, както самостоятелно, така и в сътрудничество с
други организации, органи и институции в България и по света;
2. Участие в изготвяне на предложения за изменения и допълнения в нормативни
актове, които имат отношение към разновидностите на сценарното дело и неговото
проявление в киното, телевизията, радиото, интернет пространството, културната
дейност и аудиовизията като цяло, както и даване становища по нормативни актове
от такъв характер;
3. Предоставяне на професионална информация и осигуряване на експертни
консултации на членовете на сдружението в областта на сценарната дейност и
аудиовизията;
4. Съдействие за осигуряване на правната защита на членовете на сдружението пред
държавните, обществените органи и организации и други физически и юридически
лица;
5. Организиране и провеждане на филмов показ, концерти, спектакли, конкурси,
конференции, фестивали, симпозиуми, кръгли маси, дискусии, работни курсове,
школи, семинари, консултации, срещи и други форми на общуване и обучение в
областта на сценарната дейност, изкуството, културата и аудиовизията;
6. Съдействие, чрез финансова, методическа и организационна помощ, за издаване на
печатни и други материали, популяризиращи българската и световна сценаристика
и аудиовизуални постижения;
7. Осъществяване на други спомагателни и допълнителни стопански дейности,
свързани с предмета на основната дейност, непротиворечащи на Законите на
Република България и международното право, както и други дейности, свързани с
осъществяване целите на БАФТРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
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Член 6. БАФТРС осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за
развитието и утвърждаването на образователните, информационните, социалните,
икономическите и други връзки между членовете си, юридически лица и институции от
Република България, и други институции в страните-членки на Европейския съюз и други
страни по света, както и за разпространение на информация и познания, свързани с
осъществяването на сценарната дейност в страната и чужбина, културата и аудиовизията,
обогатяване на националните традиции и запазване на културната самобитност, чрез ролята на
киното, телевизията и радиото.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 7. Предметът на БАФТРС се изразява в изпълнение на задачи от областта на сценарното
дело, аудиовизията, културата, социалната сфера, образованието и европейската интеграция,
включващи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развитие на професионалното творчество в областта на киното, телевизията,
радиото и интернет комуникациите;
Организиране на курсове, школи, семинари. консултации с конкретна
професионална насоченост ;
Организиране на кино и видеопоказ, концерти, спектакли, конкурси, фестивали,
симпозиуми и пр.;
Дейности със социална насоченост в сферата на културата и аудиовизията;
Активни контакти със сродни организации в страната и в чужбина;
Всички други дейности, които подпомагат постигането на целите на БАФТРС, но
които не създават условия за нарушаване на закона и добрите нрави, не
противоречат или рушат националното самосъзнание, не включват използването на
предоставените за ползване имоти за политическа дейност, за хазартни игри, за
нощни заведения с консумация или обсебването на тези имоти от религиозни
секти.
СРОК

Член 8. БАФТРС е учредено без определен срок.

ЧЛЕНСТВО
Член 9. Членовете на БАФТРС могат да бъдат редовни, асоциирани и почетни:
1. Редовни членове са физическите лица - сценаристи, учредили БАФТРС, както и
други такива лица, които отговарят на условията, приети от Общото събрание,
приемат устава и работят за осъществяване на целите, залегнали в него и плащат
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членски внос в годишен размер, определен от Общото събрание.
2. Асоциирани членове са физически и юридически лица, които не са сценаристи, но
поради служебната си функция, предмет на дейност или траен интерес, свързан с
дейността на БАФТРС способстват за осъществяване на неговите цели и плащат
членски внос в годишен размер, определен от Общото събрание.
3. Почетни членове са физически лица, които имат значителен принос за развитието
на сценарното дело в България и/или по света; и/или за постигане на целите на
БАФТРС. Почетните членове не плащат членски внос.
Член 10. (1) Приемането на нови членове в БАФТРС става въз основа на заявление, подадено
до председателя на Управителния съвет, към което се прилагат: творческа автобиография (за
физическите лица); или решение за регистрация, удостоверение за актуално състояние и
решение на колективния орган за участие в БАФТРС (за юридическите лица).
(2) Приемането на физически лица в БАФТРС става само при наличие на не по-малко от
24 кредита, според Правилника за прием на членове в БАФТРС.
(3) Решението за приемане в БАФТРС се взема от Общото събрание с явно гласуване и с
обикновено мнозинство от редовните членове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 11. Редовните членове на БАФТРС имат следните права:
1.
2.
3.
4.

Да получават информация за всички дейности на БАФТРС и да участват в тях;
Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на БАФТРС.
Да гласуват в Общото събрание във всички случаи, когато това се налага.
Да ползват имуществото на БАФТРС, когото това е свързано с упражняване на
дейности и функции в неговите ръководни органи или когато това им е възложено с
решение на тези органи.

Член 12.Членовете на БАФТРС са длъжни:
1. Да работят за постигане на целите на БАФТРС;
2. Да спазват разпоредбите на настоящия устав;
3. Да пазят доброто име на БАФТРС и да не извършват действия или бездействия,
които противоречат на целите на сдружението или го злепоставят;
4. Да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
5. Да плащат редовно членски внос в годишен размер, определен от Общото
събрание.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Член 13. (1) Членството в БАФТРС се прекратява:
1. по молба от члена на БАФТРС, отправена чрез Управителния съвет до Общото
събрание, като в този случай напускащият е длъжен да изпълни финансови или
други задължения, възникнали до напускането, а БАФТРС е длъжно да изпълни
финансови или други задължения към напускащия, ако има такива;
2. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице;
3. при изключване;
4. при прекратяване на БАФТРС.
(2) Изключване на член на БАФТРС е възможно при груби нарушения на чл.12, тт. 2, 3 и
4. Решението за изключване от БАФТРС се взема от Общото събрание с явно гласуване и с
обикновено мнозинство от редовните членове.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Член 14. (1) Върховен орган на БАФТРС е Общото събрание.
(2) Управителен орган на БАФТРС е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 15. Общото събрание се състои от всички редовни членове на БАФТРС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 16. (1) Общото събрание на БАФТРС има следните компетенции:
1.
2.
3.
4.

Приема, изменя и допълва Устава на БАФТРС;
Взема решения за преобразуване или прекратяване на БАФТРС;
Приема нови членове, прекратява членство и изключва членове от БАФТРС;
Отменя решения на други органи на БАФТРС, когато те противоречат на закони или
на Устава на БАФТРС;
5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на БАФТРС, както и
неговия Председател;
6. Приема годишния отчет на Управителния съвет на БАФТРС за дейността и
изпълнението на бюджета, годишната програма за дейността на БАФТРС и
годишния бюджет на БАФТРС;
7. Определя размера на годишния членски внос в БАФТРС и реда за неговото
събиране.
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(2) Решенията по т.1 и т.2 се вземат с явно гласуване и с мнозинство най-малко две
трети от редовните членове, а решенията по всички останали точки се вземат с явно гласуване
и с обикновено мнозинство от редовните членове.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 17. (1) Редовно събрание на БАФТРС се свиква най-малко веднъж годишно. Извънредно
събрание на БАФТРС може да се свика по решение на Управителния съвет или по искане на
най-малко 1/3 (една трета) от редовните членове на БАФТРС.
(2) Общото събрание се свиква чрез покана, която се изпраща на всеки редовен член в
писмен или електронен вид и трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждането му и информация за това кой го свиква. Поканата трябва да бъде получена найкъсно 15 (петнадесет) дни преди събранието.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от редовните
членове на БАФТРС.
(4) 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.
(5) Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет. Протоколът
се води от Изпълнителния секретар. Протоколът се подписва от Председателя на Управителния
съвет и Изпълнителния секретар.

ГЛАСУВАНЕ
Член 18. (1) При гласуване всеки редовен член на БАФТРС има право на един глас.
Член 19. Гласуването в Общото събрание е явно и решенията се вземат с обикновено
мнозинство от редовните членове, освен ако другаде в този Устав не е уточнен друг ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 20. (1) Ръководен и изпълнителен орган на БАФТРС между общите събрания е
Управителният съвет, който се състои от 5 (пет) члена, избрани за срок от 2 (две) години. Те не
могат да бъдат роднини помежду си по права и съребрена линия до втора степен.
(2) До регистриране промените в новия Управителен съвет, членовете на стария
продължават да изпълняват функциите си.
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Член 21. Управителният съвет на БАФТРС има следните компетенции:
1. Свиква Общото събрание на БАФТРС;
2. Подготвя и внася в Общото събрание на БАФТРС проекти за решения със
съответните мотиви по въпросите от дневния ред на събранието;
3. Подготвя и внася в Общото събрание на БАФТРС годишния отчет за дейността и
изпълнението на бюджета, годишната програма за дейността на БАФТРС и
годишния бюджет на БАФТРС;
4. Ръководи дейността на БАФТРС, в изпълнение на решенията на Общото събрание,
когато последното не заседава;
5. Взема решения за отдаването под наем на имоти.
6. Дава съгласие за сключване на трудови, граждански и други видове договори, както
и за прекратяването на такива договори от Председателя на Управителния съвет.
7. По предложение на Председателя на Управителния съвет избира Изпълнителен
секретар.
Член 22. (1) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на три месеца.
(2) Решенията на Управителния съвет са законни, ако присъстват най-малко трима от
членовете му.
(3) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на
Управителния съвет, като при равни гласове решаващ е гласът на Председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Член 23. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява БАФТРС;
2. Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет и на Общото
събрание.
3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;
4. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите в БАФТРС.
(2) При фактическа невъзможност на Председателя да представлява БАФТРС, той
определя за свой заместник един от членовете на Управителния съвет.
(3) Изпълнителният секретар на БАФТРС подпомага Председателя при изпълнението на
неговите функции и води протоколите от заседанията на Управителния съвет и Общото
събрание.
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ИМУЩЕСТВО
Член 24. Имуществото на БАФТРС се състои от правото на собственост и други вещни права
върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Член 25. БАФТРС полага еднакви грижи на добър стопанин за опазване и обогатяване както на
собственото, така и на ползваното имущество.

Член 26. (1) БАФТРС набира средства от следните източници:
1. Членски внос;
2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
В тези случаи средствата се разходват, съобразно волята на дарителя или
завещателя;
3. Приходи от културно-образователни дейности и проекти;
4. Субсидии от държавния и общинския бюджет;
5. Средства от български и чуждестранни фондове и организации;
6. Спонсорство;
7. Други приходи.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Член 27. (1) БАФТРС може да извършва стопанска дейност, свързана с основния му предмет и
насочена за осъществяване на целите, определени по реда на този устав и на ЗЮЛНСЦ.
(2) Извършената стопанска дейност се подчинява на условията и реда определени от
Общото събрание, Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на БАФТРС.
(4) Дейностите, предмет на допълнителна стопанската дейност на БАФТРС се изразяват
в: създаване, публикуване и разпространение на информация, включително с образователна и
познавателна цел във връзка с научни изследвания и художествени произведения в печатен и
електронен вид; разпространяване на сувенири, участие в тематични разпродажби,
представяне на изделия и продукти, характерни за националната култура в областта на киното,
телевизията, радиото и интернет пространството; организиране на изложби, концерти,
спектакли и други представителни прояви, допринасящи за реализиране на целите на БАФТРС;
дейности от сферата на културния туризъм и социалното почивно дело; осъществяване на
консултантски и мениджърски услуги за развитие на партньорства между български и
чуждестранни юридически лица от областта на аудиовизията, както и за реализирането на
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проекти, финансирани от Европейския съюз, регионални и международни организации;
осъществяване на социални и юридически услуги за лица принадлежащи към целевите групи
на БАФТРС, както и на членовете на БАФТРС.
(5) БАФТРС не извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна
дейност, предвиден в този устав.

Член 28. БАФТРС не разпределя печалба.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Член 29. Ежегодно, до края на месец март, Управителният съвет съставя за изтеклата
календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността на БАФТРС.

Член 30. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на БАФТРС и
се разяснява годишният счетоводен отчет.

Член 31. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, БАФТРС изготвя отчетна
информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

КНИГИ НА БАФТРС
Член 32. Общото събрание и Управителният съвет на БАФТРС, водят книги за протоколите от
всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили
протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Член 33. БАФТРС може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за
осъществяване на дейност в обществена полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 34. БАФТРС може да бъде прекратено:
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1. По решение на Общото събрание.
2. С решение на Софийския градски съд в определените от закона случаи.

Член 35. (1) При прекратяване на БАФТРС се извършва ликвидация, освен в случаите на
преобразуването му.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на БАФТРС. Той извършва
предвидените от закона действия по ликвидацията на БАФТРС, осребряване на имуществото
му и удовлетворяване на кредиторите му.
(З) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се определя по
решение на Общото събрание и се разпределя между членовете на същото. Ако такова
решение не е взето до прекратяването на БАФТРС, то се взема от ликвидатора.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.З, то се предава на общината по
седалището на БАФТРС.
(5) Лицата, придобили имущество, съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на БАФТРС до размера на придобитото.

ПРОМЕНИ И ТЪЛКУВАНЕ НА УСТАВА
Член 36. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в
ЗЮЛНСЦ.

Член 37. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНСЦ и българското гражданско
законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Сдружението БАФТРС има кръгъл печат с надпис: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ФИЛМОВИТЕ, ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ И РАДИО СЦЕНАРИСТИ - БАФТРС”.

§2. Този Устав е приет на учредително Общо събрание на БАФТРС, състояло се на 21.07.2006 г. в
град София и е изменен и допълнен на Общо събрание на БАФТРС, състояло се на 19.02.2015 г.
в град София.
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