УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ “КАМПАНИИ И АКТИВИЗЪМ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ИНДУСТРИЯТА”
(КАЖИ)
/Изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 08.09.2018г./
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование “Кампании и активизъм за
животните в индустрията” (КАЖИ), наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е
юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето
имущество.
(3) Сдружението може да образува клонове.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението на български език е „Кампании и активизъм за
животните в индустрията“ или (КАЖИ), което на английски език се изписва по следния
начин: „Campaigns and Activism for Animals in the Industry“.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото
наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
(3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на
Сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на
клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на
дейност.
Седалище и адрес
Чл. 3. /Изм. ОС на 08.09.2018г./ Седалището и адрес на управление на Сдружение „Кампании
и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) е гр. София 1606, улица “Тунджа” № 3,
ет. 3, ап. 7.
Цели
Чл. 4. Основни цели на Сдружението са:
1. Да работи за опазване на флората и фауната от вредни въздействия.
2. Да организира и предоставя защита на всякакъв вид животни, независимо дали са диви,
домашни или селскостопански.
3. Да съдейства за усъвършенстване на законодателството, касаещо благосъстоянието на
животните и другите компоненти на природата.
4. Да съдейства за развитие на човешките морални и етични ценности в отношението към
природата и особено към животните, различни от човека.
5. Да инициира и провежда обществени дебати за преразглеждане на моралния и юридически
статус на животните в съвременното човешко общество с оглед чувствителността и
съзнателността при животните, различни от човека.
6. Да търси и предлага по-добри и по-устойчиви за масово потребление алтернативи на
конвенционалните практики на интензивно отглеждане на животни в индустрията.
Средства за постигане на целите
Чл. 5. Средствата, чрез които Сдружението постига своите цели са:
1. Организиране и провеждане на кампании за опазване и възстановяване на флората и

фауната;
2. Наблюдение, анализ и оценка (мониторинг) на дейности, свързани с отглеждане и
използване на животни, различни от човека, включително, но не само животновъдство,
опити с животни, лов и риболов, овладяване популацията на безстопанствени животни,
ветеринарномедицинско обучение, ветеринарномедицинска практика, продажба на животни
и всякакви други дейности, при които е възможно да се прояви нехуманно отношение,
жестокост или заплаха за животни, различни от човека или за отделни животински видове
като цяло;
3. Правни действия, включително иницииране и встъпване в съдебни производства, свързани
със защита на животни, различни от човека или други компоненти на природата;
4. Лобиране за законодателни промени, касаещи животни, различни от човека и други
компоненти на природата;
5. Изискване и предоставяне пред обществеността информация съгласно Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ) относно дейности, включващи използването на животни
(развъждане, отглеждане, търгуване, умъртвяване, провеждане на опити и др.).
6. Провеждане на информационни и обучителни мероприятия, свързани със защита на
животни, различни от човека и други компоненти на природата;
7. Предоставяне на правна защита и съдействие на физически и юридически лица,
занимаващи се със защита на животни, различни от човека или на други компоненти на
природата;
8. Обмяна на опит и сътрудничество с други правозащитни и природозащитни организации;
9. Други действия, непротиворечащи на закона и спомагащи за постигане целите на
сдружението.
Определяне на извършваната дейност
Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1
ЗЮЛНЦ.
Предмет на дейност
Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е извършване на общественополезна дейност
по защита на животни, различни от човека и на останалите компоненти на природата, за
която дейност Сдружението разходва своето имущество.
Срок
Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Раздел II
ЧЛЕНСТВО
Членове
Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица,
които приемат устава му и желаят да допринесат за постигане на целите му.
Придобиване на членство
Чл. 10. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е
запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица
представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на
управителните си органи за членство в Сдружението.
(3) Приемането на член става по решение на Управителния съвет, прието с мнозинство от 2/3
от присъстващите.
(4) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

Права и задължения на членовете
Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. Да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението;
3. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението и финансовото му състояние;
4. Да ползват имуществото на Сдружението, доколкото това е свързано с упражняване на
дейности и функции в неговите управителни органи или други дейности и функции,
възложени с решение на тези органи;
5. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този
Устав.
Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи
на Сдружението;
2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за постигане на целите му;
4. Да внасят в срок предвидения в настоящия Устав членски внос.
Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Отговорност на членовете
Чл. 14. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до
размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и не отговарят с личното
си имущество за неговите задължения.
Прекратяване на членството
Чл. 15. Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член-физическо лице, респективно
прекратяване на юридическото лице- член на Сдружението;
3. С изключването му;
4. При отпадане.
Чл. 16. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет,
когато:
1. Не изпълнява своите задължения, предвидени в Устава или нарушава други от неговите
разпоредби;
2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението
несъвместимо.
Чл. 17. (1) Отпадане от Сдружението е налице когато негов член не е внесъл или е просрочил
три последователни вноски по членския си внос или три или повече пъти не е участвал лично
или чрез представител в заседанията на Общото събрание ;
(2) Обстоятелства по ал. 1 се констатират от Управителния съвет по документите на
Сдружението.
Чл. 18. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените
имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе
просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
Раздел III
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 19. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, а управителен орган е
Управителният съвет.

Общо събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.
(3) Физическите лица – членове на Сдружението могат да гласуват на Общите му събрания
по пълномощие.
(4) Пълномощник на член на Сдружението може да бъда само друг член на Общото
събрание.
(5) Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно, което се представя на
председателстващия Общото събрание.
(6) Член на Сдружението може да е пълномощник само на един член на Сдружението, като
преупълномощаване не се допуска.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
4. Взема решение за участие в други организации;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
7. Приема бюджета на Сдружението;
8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
10. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона
или настоящия Устав.
Свикване
Чл. 22. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението
поне веднъж годишно.
Чл. 23. (1) Общо събрание може да се свика и по искане на една трета от членовете на
Сдружението чрез отправено искане до Управителния съвет.
(2) Ако в двуседмичен срок от отправяне на искането по ал. 1 Управителният съвет не
отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището
на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях
лице.
(3) Поканата за свикване на Общо събрание е писмена и съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се
свиква.
(4) Поканата се изпраща най-малко 14 (четиринайсет) дни преди датата на провеждане на
Общото събрание на посочени от всеки член пощенски и електронен адрес.
Право на сведения
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат
предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до
датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се
предоставят на всеки член безплатно.

Кворум
Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се
отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях,
заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Така проведеното
заседание на Общото събрание и решенията му са законни, независимо от броя на явилите се
членове.
Конфликт на интереси
Чл. 26. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия –
до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
Гласуване
Чл. 27. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание може да представлява само един член на сдружението с
изрично писмено пълномощно.
(3) Членовете – юридически лица се представляват от едно лице, представляващо
съответното юридическо лице – член на Сдружението.
Решения
Чл. 28 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
(2) Решенията за изменение и допълване на Устава, както и за преобразуване или
прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в
предварително обявения в поканата дневен ред.
Чл. 29. Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила веднага след
приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго.
Протокол
Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се заверява от
председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за
верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по
свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на
заседанието и взетите на него решения в протокола.
Контрол
Чл. 31. (1) Всеки член на Сдружението, както и Управителният съвет може да оспори пред
Общото събрание решение на органите на сдружението, взето в противоречие със закона,
Устава или предходно решение на Общото събрание.
(2) Искането за оспорване се предявява в едномесечен срок от узнаване на решението, но не
по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(3) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението
от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от
узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Управителен съвет
Чл. 32. (1) Управителният съвет се състои от 7 (седем) лица – членове на Сдружението.
(2) Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на
Управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.
Мандат
Чл. 33. Управителният съвет се избира за срок от 3 (три) години, като неговите членове могат
да бъдат преизбирани неограничено.
Правомощия
Чл. 34. Управителният съвет:
1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
2. Избира и освобождава Председателя и заместник-председателя на Управителния съвет;
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Приема и изключва членове на Общото събрание;
5. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
8. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет и осигурява независим одит
върху него.
9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително
тази в обща полза, и носи отговорност за това;
10. Определя адреса на Сдружението;
11. Приема Правилник за дейността си;
12. Контролира дейността на секретар-касиера и приема отчета за дейността му;
13. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на
Общото събрание на Сдружението.
Заседания
Чл. 35. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова
инициатива, не по-рядко от веднъж на три месеца.
(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 едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на
Управителния съвет.
(3) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя.
Кворум
Чл. 36. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете
на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна
или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(2) 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.
Решения
Чл. 37. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, а решенията
отнасящи се до действия по ликвидация на сдружението, решенията относно действия на
разпореждане с имущество на Сдружението и решенията, с които се определя реда и

организирането на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, се взимат с
мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
Прекратяване правомощията на член на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Правомощията на член на Управителния съвет се прекратяват предсрочно:
1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. С едностранно писмено искане на съответния член, отправено до Управителния съвет.
Управителният съвет на своето първо заседание след постъпването на молбата, се произнася
по нея.
3. Чрез изключване, по решение на Управителния съвет, при груби или системни нарушения
на разпоредбите на Устава.
(2) При предсрочно прекратяване правомощията на член на Управителния съвет, не се
провежда нов избор от Общото събрание, а мястото се заема от кандидата, получил наймного гласове от Общото събрание на сдружението след последния кандидат, избран за член
на Управителния съвет.
Контрол
Чл. 39. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание
решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, с този Устав или с
предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок
от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 40. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си,
увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.
Председател и заместник-председател на Управителния съвет
Чл. 41. (1) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет се избират от
Управителния съвет на Сдружението на ротационен принцип.
(2) Мандатът на Председателя и заместник-председателя е три години.
Чл. 42. Председателят на Управителния съвет има функциите на Управител и:
1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. Представлява Сдружението пред трети лица;
3. Осъществява оперативното ръководство на Сдружението;
4. Провежда и следи за изпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
5. Назначава и освобождава служители;
6. Може да преупълномощава други членове на Управителния съвет и трети лица с отделни
свои правомощия;
Чл. 43. Заместник-председателят на Управителния съвет има функциите на земестникуправител и замества Председателя на Управителния съвет когато отсъства или при
предсрочно прекратяване на правомощията му.
Чл. 44. (1) Правомощията на Председателя и заместник-председателя на Управителния съвет
се прекратяват предсрочно в следните случаи:
1. По решение на Управителния съвет, когато Председателят, респективно – заместникпредседателят грубо или системно нарушава разпоредбите на Устава или при трайна
невъзможност да упражнява правомощията си;
2. По искане на Председателя, респективно – заместник-председателя.
(2) При предсрочно прекратяване правомощията на Председателя, функциите му се
изпълняват от заместник-председателя до изтичане на мандата.

(3) При предсрочно прекратяване правомощията на заместник-председателя, Управителния
съвет избира нов заместник.
Чл. 45. (1) Управителният съвет избира секретар-касиер на ротационен принцип сред
членовете си.
(2) Мандатът на секретар-касиера е три годни и е на ротационен принцип.
Чл. 46. (1) Секретар-касиерът съхранява парите и другите ценности на Сдружението и се
отчита пред Управителния съвет.
(2) Секретар-касиерът може да приема и извършва плащания от името и за сметка на
сдружението.
Раздел IV
ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Документация
Чл. 47. (1) Съдържанието на протоколите от заседанията на Общото събрание и
Управителния съвет се удостоверява от председателстващия заседанието и лицето, изготвило
протокола, като същите отговарят за верността на съдържанието на съответните протоколи.
(2) Сдружението води книги за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет.
(3) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на
всички членове, ЕГН, професията и занятието им, респективно наименованието, седалището
и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация, БУЛСТАТ на членоветеюридически лица.
(4) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни за:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на Сдружението 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.
Чл. 48. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет изготвя и представя
пред Общото събрание годишен финансов отчет за предходната година.
(2) Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит при условията на
Закона за счетоводството, който се осигурява от Управителния съвет.
Контрол
Чл. 49. (1) Ежегодно до 31 май Сдружението представя пред Централния регистър следната
информация:
1. Преписите от съдебните решения за регистрация на промени, ако такива са налице;
2. Списък на лицата, били в състава на управителните органи;
3. Информация за извършваната общественополезна дейност;
4. Годишен финансов отчет, включително заверен, когато подлежи на независим финансов
одит;
5. Годишния доклад за дейността на Сдружението;
6. Декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
7. Промените в устава, ако такива са налице.
Безвъзмездно разходване на имущество
Чл. 50. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва своето имущество при
осъществяване дейността, насочена за постигане на целите си.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в
зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно ред и правила,
посочени в Устава и по решение на Управителния съвет. Информацията за реда, по който се
извършва подборът на лицата, е общодостъпна.
(3) За безвъзмездно разходване на имущество на Сдружението е необходимо мотивирано
решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в
полза на:
1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия –
без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора
степен включително;
2. Лица, били в състава на Управителния съвет до 2 години преди датата на вземане на
решението;
3. Юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на
решението;
4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат
или възпрепятстват вземането на решения;
5. Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на
Общото събрание и Управителния съвет на сдружението.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически
лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват
вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са
сключени при общи условия, публично обявени.
Раздел V
ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Имущество на Сдружението
Чл. 51. Имуществото на Сдружението се състои от вещни права върху движимо и недвижимо
имущество, вземания и други имуществени права.
Източници на средства
Чл. 52. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете,
стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически
лица, спонсорство, завещания, финансиране по програми и проекти.
Стопанска дейност
Чл. 53. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
1. Издаване и продажба на печатни материали, свързани със защита на животни и други
компоненти на природата.
2. Продажба на текстилни и други изделия, свързани със защита на животни и други
компоненти на природата;
3. Консултантска дейност, свързана със защита на животни и други компоненти на
природата.
3. Друга стопанска дейност, свързана с целите на сдружението, незабранена от закона.
(2) Сдружението не разпределя печалба.
(3) Приходите от стопанската дейност на Сдружението са използват за постигане на
определените в Устава цели.
Членски внос
Чл. 54. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос.
(2) Размерът на членския внос се определя по решение на Общото събрание и се заплаща
наведнъж за цяла година – до края на месец март на настоящата година

Раздел VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Преобразуване
Чл. 55. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел,
осъществяващо дейност в обществена полза по решение на Общото събрание.
Прекратяване
Чл. 56. Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. По решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в случаите, изрично
предвидени в закона.
Ликвидация
Чл. 57. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, съобразно
разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или определено от
него лице.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя на други,
определени с решение на Общото събрание организации с нестопанска цел, осъществяващи
защита на животни или други компоненти на природата.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 3, то се предава на общината, в
която е седалището на Сдружението, която го предоставя за извършване на възможно найблизка до целите на организацията общественополезна дейност
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. /Изм. ОС на 08.09.2018г./ Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на
сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) и е изменен и
допълнен от Общо събрание на Сдружението, проведено на 08.09.2018г.
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава се счита неразделна част от този Устав.
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЛЮНЦ и други относими нормативни
актове. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по
право от повелителните му правила.

Петя Веселинова Алтимирска:
/Председател на УС на КАЖИ/

