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1. Пълното наименование на сдружението е: Международно дружество “Елиас 
Канети”, което за краткост по надолу ще се изписва МД “Елиас Канети” 

 
2. Седалището на МД “Елиас Канети” е в град Русе, на адрес: 7000 Русе, пл. 

Свобода 4.  
 
3. МД “Елиас Канети” се създава за да отстоява европейски ценности в областта 

на науката, културата и информацията и се придържа към принципа за 
културно многообразие в единството на Европа в духа на творчеството на 
Елиас Канети - европейският гражданин par excellence, с което се 

 
Цели: 
3.1.Опазване на културното наследство на Елиас Канети. 
3.2. Развитие на трансдисциплинарни, приложни и други иновационни 

направления в сферата на хуманитаристиката и обществознанието. 
3.3. Подкрепя процеса на развитие на общоевропейско образователно, 

научноизследователско и културно пространство и работи за опазване на 
културното наследство. 

3.4. Подкрепя процесите на развитие на демокрацията и гражданското общество, 
съдейства за развитие на информационно общество и улесняване на 
комуникацията на различни социални равнища. 

 
4. Средства за осъществяване на целите: 
4.1. Привлича средства чрез членски внос. 
4.2. Привлича средства от спомоществователи, фондации и други лица и 

организации, които работят в рамките на българското и европейското 
законодателство. 

4.3. Привлича средства чрез участие в международни проекти и други 
международни дейности 

4.4. Привлича средства чрез извършване на услуги, за които възниква търсене от 
страна на обществеността. 

4.5. Привличане на учени и културни дейци с висока репутация и доказани в 
практиката експерти за сътрудници, съветници и консултанти. 

4.6. Събира средства чрез отдаване под наем на имущество. 
4.7. Дружеството работи в тясно сътрудничество с органи на местната и 

държавната власт от България и чужбина, с представителства на 
чуждестранни държави в България и на Българската държава в чужбина, с 
организации и институции от страната и чужбина, чиито цели са съвместими с 
целите на дружеството. 

 
5. Вид на дейност: Международно дружество „Елиас Канети” е юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. 
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6. Предмет на дейност:  
6.1. Издирване, комплектоване и популяризиране творчеството на родения в Русе 

носител на Нобелова награда за литература, писател Елиас Канети и 
опазване на наследството на Е. Канети чрез документационен център “Елиас 
Канети”. 

6.2. Осъществява и съдейства за теоретични и приложни изследвания в сферата 
на хуманитарното и социалното знание. 

 организира конференции, симпозиуми, кръгли маси, сесии и др. научни 
прояви. 

 превежда научна литература 

 издава научна литература 

 извършва научни проучвания за нуждите на обществени, държавни и 
частни институции и организации. 

6.3. Подкрепя и осъществява проекти в сферата на културата и културния 
мениджмънт като: 

 създава пазар на българската култура и в частност на културата от 
Русенски регион в чужбина. 

 създава пазар на чуждестранната култура в България и в частност в 
Русенски регион. 

 организира достъпа на български културни дейности до чуждестранния 
пазар. 

 достъпа на чуждестранни културни дейности до българския пазар. 

 поощрява регионални и международни културни дейности, насочени към 
развитие на култура на мира. 

 осъществява международна дейност в областта на театъра, операта, 
кукления театър, киното, музиката, изобразителното и приложното 
изкуство, архитектурата, литературата и авангардни изкуства. 

 създава и разпространява културни продукти. 

 организира културен туризъм. 
6.4. Подкрепя и осъществява проекти в сферата на информацията, 

документацията и масовата комуникация: 

 Събира документация, свързана с живота и творчеството на Елиас 
Канети, и предоставя достъп до нея.  

 Събира и предоставя достъп до информация за целите на развитието на 
публичния, държавния и частния сектор и гражданското общество в 
региона. 

 Подкрепя и осъществява проекти в сферата на масовата комуникация и 
връзките с обществеността. 

 Извършва допълнителна стопанска дейност за осигуряване на средства 
за постигане целите на дружеството в сферата на следните услуги: 
образователни, изследователски, консултантски, преводачески, инфор-
мационни, издателски, разпространителски, посреднически, туристичес-
ки и др. услуги. 
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6.5. Дружеството създава научен и културен център ‘Дом Канети’” в 
наследствената къща на Елиас Канети на ул. Славянска 12  

7. Органи на управление: 
  7.1. Общо събрание.  
7.1. 1. Общото събрание е върховен орган, който: 

 приема отчета за дейността 

 приема, изменя и допълва устава,  

 избира и освобождава членовете на управителния съвет. 

 приема и определя бюджета 

 взема решения за откриване и закриване на клонове, 

 взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, 

 взема решения по всички въпроси, за които е сезиран от членове на 
Сдружението и от УС. 

 упълномощава Председателя на УС на Сдружението, който да 
представлява същото и се задължава с подписа си за всички 
произтичащи от това отговорности. 

 взема решения по всички въпроси, предвидени в ЗЮЛНЦ. 
7.1.2. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

членове, като при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да 
се явят.  

7.1.3. В общото събрание всеки член има право на един глас.  
Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите, а за изменяне и допълване на устава, както и за 
преобразуване или прекратяване на сдружението - с мнозинство две трети от 
присъстващите.  

7.1.4. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз 
основа на писмено пълномощие. Пълномощното може да бъде изпратено на 
адрес и по е-майл без да е необходима нотариална заверка. 

7.1.5. При отсъствие на член от сдружението може да бъде представляван с 
писмено пълномощно от друг член на Сдружението. Присъстващо е и лице от 
ОС, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на 
самоличността му (телефон, скайп, интернет-конференция) и позволяваща 
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този 
член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

7.1.6. Гласуването е явно. 
7.1.7. Общото събрание се свиква по решение на УС веднъж годишно или по 

искане на една трета от членовете на сдружението.  
7.1.8. Уведомяването на членовете на сдружението за насроченото ОС става чрез 

писмена покана, в която следва да бъде отбелязана датата, часът и мястото 
за провеждането на събранието, по чия инициатива се свиква то и дневния 
ред. Поканата може да бъде отправена по е-майл с писмо с обратна 
разписка, факс и всякакъв друг начин, с който може да се удостовери, че е 
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достигнала до членовете на Сдружението Уведомяването трябва да стане 
най-малко един месец преди насрочения ден.  

7.1.9. ОС няма право да взема решения по въпроси, които не са включени в 
дневния ред. 

 
7.2. Управителен съвет 
7.2.1. УС се състои от седем души - председател и членове. УС избира от своя 

състав председателя на Сдружението, който представлява същото.  
7.2.2. Мандатът на УС е пет години. 
7.2.3. УС приема правила за вътрешния ред и организиране дейността на 

Сдружението. 
7.2.4. УС изпълнява решенията на ОС, управлява имуществото на сдружението. 
7.2.5. УС определя реда и организира извършването на дейността на сдружението 

и носи отговорност за това. 
7.2.6. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението. 
7.2.7. УС определя обема на представителната власт на председателя и на 

отделни негови членове. 
7.2.8. Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя по своя 

инициатива или при писмено искане на една трета от членовете му. 
7.2.9. УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от 

половината от неговите членове. 
7.2.10. Присъстващо е и лице от УС, с което има двустранна връзка, гарантираща 

установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения.  

7.2.11. Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а при равни 
гласове решаващ е гласът на председателя. 

7.2.12. Решенията за ликвидация, за разпореждане с имуществото на сдружението 
и за определяне реда и организиране извършването на дейността на 
сдружението се вземат с мнозинство от всички членове на УС.  

7.2.13. УС може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако 
протоколът бъде подписан от всички.  

7.2.14 УС избира и изключва членове на Сдружението 
7.2.15 УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от 

компетентността на ОС. 
7.2.16 Определя състава на Научния съвет и на Международното настоятелство. 
 
8. Правила относно възникване и прекратяване на членството: 
8.1. Членуването в сдружението е доброволно.  
8.2. За членове на Сдружението се приемат български и чуждестранни 
юридически и дееспособни физически лица с доказана съпричастност към мисията 
и целите на Сдружението. 
8.3. Молбата за приемане в Сдружението се подава до Председателя на УС. 
8.4. Молбата се докладва от Председателя на първото заседание на УС, който се 

произнася с решение. 
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8.5. Приемът на новия член се извършва от УС, като кандидатът се счита приет, 
ако решението е взето с мнозинство от присъстващите членове. 

8.6. Членството се прекратява с едностранно волеизявление до Председателя на 
УС, със смъртта или поставянето под пълно запрещение, чрез изключване. 
УС констатира прекратяването на членството и се произнася с решение за 
изключване 

8.7. Членове на сдружението могат да бъдат изключени когато действията им са 
във вреда или са несъвместими с целите и мисията на сдружението.  

8.8. Всеки член е длъжен да плаща годишен членски внос, определен от ОС. 
8.9. Членският внос се събира от натоварен за това член на УС, който води 

необходимата отчетност или се внася по сметка на дружеството. 
 
9. Сдружението се създава с неограничен срок на дейност и неговото 

съществуване може да се прекрати само с решение на Общото събрание и в 
случаите предвидени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 
10. Емблемата на Сдружението представлява: изображение лика на Елиас Канети, 

рисунка на художника доц. Стефан Стефанов. 
 
Печатът на Сдружението е объл с изписано по окръжността наименованието на 

Сдружението - Международно дружество “Елиас Канети” и в средата - гр. 
Русе. 

 
Настоящият устав е приет и утвърден с протокол на Общото събрание на 

Сдружението от 6.12.2001г.  
 
 
Промяната на адреса е нанесена с Решение на Русенски окръжен съд номер 

2155 от 28.09.2005г. 
 
 
Последната промяна на настоящия устав е направена на заседание на 

Общото събрание от 21.08.2009г. 
 
  
Последната промяна на настоящия устав е направена на заседание на 

Общото събрание от 1.04.2012г. 


