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УСТАВ 
на сдружение с нестопанска цел в частна полза 

“АЛИАНС НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ – АТИ” 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

Чл. 1. (1) Настоящият устав регламентира структурата и дейността на сдружение с нестопанска 

цел в частна полза „Алианс на технологичната индустрия – АТИ“, учредено съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  

(2) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.  

 

Наименование  
Чл. 2. Наименованието на сдружението е „Алианс на технологичната индустрия – АТИ“, което в 

международните контакти на Сдружението се изписва на английски по следния начин: “Alliance of 

the technology industry – ATI”. 

 

Седалище  
Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е в гр. София.  

(2) Адрес на регистрация и управление на Сдружението: София ул. „Кораб планина“ 8-10, вх. А, 

ап. 7, ет.5.  

(3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа данните за съдебната 

регистрация, адрес за кореспонденция и ЕИК.  

 

Основни цели  
Чл. 4. Целите на Сдружението са:  

1. да съдейства за създаването на благоприятни регулаторни и пазарни условия за 

развитието на технологичната индустрия в България; 

2. да съдейства, консултира и подпомага създаването на стратегически документи и 

национални програми в областта на цифровите технологии, свързаност и цифрова 

инфраструктура;   

3. да подпомага работата на членовете си във връзка с прилагането на вътрешното и 

международното законодателство, в това число и на европейските директиви и регламенти в 

областта на електронните съобщения и дигиталната икономика.  

4. да съдейства за развитие на свободната конкуренция в областта на електронните 

съобщения, като се противопоставя на действия на нелоялна конкуренция, злоупотреба с 

господстващо положение, забранени споразумения и други практики, които ограничават или 

нарушават конкуренцията;  

5. да инициира, подготвя и активно да участва в законодателни инициативи, обществени 

обсъждания, работни групи или консултативни органи и комисии в областта на електронните 

съобщения, комуникациите, медийното право, авторското право и сродните му права, право в 

областта на устройство на територията, цифровото съдържание и цифровите услуги  и във всички 

други области засягащи дейността на членовете;  

6. да реализира последователна и принципна политика насочена към утвърждаването на 

етични отношения в технологичната индустрия, поставени на основата на равнопоставеност, 

прозрачност и лоялна конкуренция;  

7. да поддържа и популяризира статистическа информация, отразяваща  състоянието на 

пазара.  
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8. да изгражда последователна политика насочена към защита интересите на 

технологичната индус и за подобряване на нормативната и регулаторната ситуация при които тя 

функционира.  

9. да изразява публично свои становища по законодателни инициативи, регулаторни мерки 

или други действия на изпълнителната, законодателна и съдебната власт, относими към дейността 

на членове му.  

 

Средства за постигането целите на Сдружението  
Чл. 5. (1) За постигане на целите по чл. 4 Сдружението използва всички позволени от закона 

средства, в това число:  

1. представлява и защитава в съответствие с действащото законодателство обединените 

интереси на членовете си пред органите на законодателна, изпълнителна власт, включително и 

пред министерства и агенции, органите на съдебна власт, органите на местното самоуправление и 

местната администрация, както и пред други административни органи, и пред съответните техни 

администрации;  

2. представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред национални, 

чуждестранни и международни организации и други юридически лица, както и пред европейски 

организации и институциите на Европейския съюз;  

3. представлява и защитава в съответствие с действащото законодателство обединените 

интереси на членовете си пред регулаторните органи и трети лица, включително, но не 

изчерпателно, пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съвета за електронни медии 

(СЕМ), Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и 

др.  

4.Сдружението представлява своите членове пред Организациите за колективно 

управление на права, в предвидените от закона случаи или по възлагане от органите на 

Сдружението и участва като представителна организация на ползватели в процедурите за 

определяне размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление 

на права по реда на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);   

5. популяризира дейността на Сдружението и неговите членове и допринася за повишаване 

на обществения им престиж чрез разработване и провеждане на информационни активности, 

включително и на чужди езици;  

6. участва в разработването на планове, програми и стратегии за борба с незаконното 

разпространение на телевизионни програми и аудио-визуални произведения;  

7. съдейства за усъвършенстване на нормативната и регулаторна правна рамка, като 

предлага промени и/или допълнения в нормативни актове - наредби, закони и др., и участва в 

публични дискусии, обсъждания и работни групи във връзка с промени в нормативната уредба;  

8. организира периодични срещи на своите членове за обмяна на мнения, добри практики и 

провеждане на дискусии по актуални проблеми на членовете, при спазване на Закона за защита на 

конкуренцията;  

9. издава информационен бюлетин, включен в сайта на сдружението, за информация и 

анализи по правните, икономическите и техническите проблеми и нововъведения, отнасящи се до 

дейността на членовете;  

10. организира конференции, семинари, симпозиуми и други репрезентативни 

мероприятия за представяне на дейността на членовете си в страната и чужбина;  

11. осигурява правни, финансови, данъчни, търговски и други консултации и справки за 

своите членове;  

12. организира рекламни кампании и медийни изяви на сдружението.  

13. подпомага членовете на Сдружението във връзка със спазването на правилата за защита 

на конкуренцията в съответствие с реда и условията за защита на конкуренцията, предвидени в 

приложимите нормативни правила в тази област;  

14. подпомага доброволното уреждане на спорове между членовете си;  
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15. осъществява изследователски, образователни и помощни програми и инициативи, 

организира и провежда дискусии, симпозиуми, срещи, "кръгли маси" и др., вкл. с международно 

участие;  

16. привлича и осъществява професионални контакти със специалисти и експерти от 

страната и чужбина за подпомагане на неговата дейност;  

17. създава работни групи, консултативни органи, съвети и други структури за решаване на 

конкретни въпроси от дейността на Сдружението;  

18. проучва възможностите, кандидатства и участва в програми за финансирани от 

Европейския съюз и/или други национални или международни организации и институции. 

(2) Дейността на Сдружението и използването на имуществото му не могат да бъдат обвързвани с 

политически или религиозни цели.  

(3) Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност съгласно чл. 23 от настоящия 

Устав.  

 

Предмет на дейност  
Чл. 6. Предметът на дейност на Сдружението е предприемане на всички необходими и допустими 

по закон действия за постигане на целите на Сдружението посредством предвидените в този Устав 

средства, в това число и дейности по предоставяне на теоретично и методическо съдействие на 

членове за постигане на оптимални резултати в тяхната дейност, разясняване на новите 

нормативни актове, касаещи дейността им и отстояване интересите на членовете пред всички 

местни и централни държавни органи на управление, регулаторни и контролни органи, пред 

съдебни и административни институции и други организации.  

 

II. ЧЛЕНСТВО.  

 

Чл. 7. (1) Членството в Сдружението е доброволно.  

(2) Членовете на Сдружението са редовни, асоциирани и почетни. Членовете на Сдружението 

приемат Устава, вътрешните актове и решенията на органите на Сдружението и се задължават да 

ги спазват, споделят целите на Сдружението и декларират готовността си да работят за постигане 

на целите на Сдружението. Членовете на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски, 

когато това е предвидено в този Устав и в решение на Общото събрание на Сдружението.  

(3) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо 

или дееспособно физическо лице /включително регистрирано като едноличен търговец/, което е:  

а) предприятие, притежаващо разрешение за радиочестотен спектър и/или електронни 

съобщителни мрежи и/или предоставящо електронно-съобщителни услуги, както и лице, което 

упражнява контрол върху такова предприятие;  

б) предприятие, доставчик на оборудване, системи и продукти в областта на електронните 

съобщения;  

в) предприятие, доставчик на услуги в областта на електронните съобщения, цифровите 

технологии и информационното общество;  

г) предприятие, интегратор на услуги за електронни съобщения, електронни съобщителни 

мрежи, цифровите технологии и услуги на информационното общество.  

(4) По отношение на асоциираните и почетни членове не се прилагат условията по чл. 7, ал. 3 от 

Устава. 

(5) Асоциирани членове могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица.. Висши 

училища по смисъла на Закона за висшето образование могат да бъдат асоциирани членове на 

Сдружението като те не са длъжни да правят имуществени вноски. 

(6) Почетен член може да бъде физическо лице с изграден авторитет в областта на електронните 

съобщения, медиите, комуникационните технологии или авторските права. Почетните членове на 

Сдружението не са длъжни да правят имуществени вноски. 
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Придобиване на членство  
Чл. 8. (1) Кандидатът за член на Сдружението подава писмено заявление до Управителния съвет. 

В заявлението кандидатът декларира приемането на Устава и другите вътрешни актове на 

Сдружението, неговите цели и средствата за тяхното постигане и посочва вида членство, с което 

се присъединява.  

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:  

1. решение на компетентния орган за управление на лицето, когато то е юридическо лице, 

за участие в Сдружението;  

2. удостоверение за актуално състояние на кандидата, ако кандидатът е юридическо 

лице и не е вписан в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по 

вписванията; 

3. декларация, че са налице условията по чл. 7, ал. 3 от настоящия Устав, когато са 

приложими, подписана от лице, притежаващо надлежна представителна власт;  

4. декларация, че кандидатът приема и се задължава да спазва Устава и другите 

вътрешни актове на Сдружението. 

(4) Членството се придобива с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от две трети от 

присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет.  

 

Права и задължения на членовете  
Чл. 9. (1) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат само лицата по чл. 7, ал. 3 от Устава. 

Всеки редовен член на Сдружението има право:  

1. да участва лично или чрез пълномощник в Общото събрание на Сдружението;  

2. да избира и да бъде избиран в управителните органи на Сдружението, както негови 

представители да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението;  

3. да бъде информиран за дейността на Сдружението, да се ползва от имуществото му и от 

резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава;  

4. на един глас в органите на Сдружението, който се упражнява лично или чрез 

пълномощник; 

5. да участва в работните групи и консултативните органи на Сдружението  
6. да внася пред Управителния съвет предложения по повод дейността и развитието на 

Сдружението;  

7. да участва във форумите, конференциите и събитията на Сдружението. 

(2) Асоциираните и почетните членове имат всички права и задължения на редовните членове с 

изключение на правото на глас в Общото събрание. Асоциираните членове не могат да бъдат 

номинирани и/или избирани в управителните органи на Сдружението. Почетните членове могат да 

бъдат номинирани и/или избирани в управителните органи на Сдружението. 

(3) Редовните и асоциираните членове на Сдружението дължат индивидуален месечен членски 

внос за периода на членство в Сдружението според размера, реда и начина на плащане на 

членския внос, определени с решение от Общото събрание.  

(4) Освен заплащането на членски внос редовните членове на Сдружението 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/ допълнителни 

имуществени вноски се определят с решение на Управителния съвет.  

(5) Основен критерий за определяне на размера на индивидуалния членски внос на членовете е 

тяхното присъствие, пазарен дял и влияние на съответния пазар, като се вземат предвид всички 

видове мрежи, оборудване, продукти и услуги, предоставяни от предприятието.  

(6) Конкретните размери на членския внос се определят с решение на Общото събрание по чл. 14, 

т. 9 от Устава и могат да се извършват чрез групиране по нива на членовете на Сдружението.  
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(7) За задълженията на Сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в Устава 

имуществени вноски. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на 

Сдружението.  

(8) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не 

преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.  

 

Прекратяване на членството  
Чл. 10. Членството в Сдружението се прекратява:  

1. с едностранно писмено заявление за доброволно напускане, отправено до Общото 

събрание или Управителния съвет не по-късно от м. септември на съответната година. Членството 

се счита прекратено от  първи януари на следващата календарна година, като дотогава всички 

суми за членски внос са дължими. Направените до датата на прекратяване имуществени вноски не 

се възстановяват, а дължимите  стават незабавно изискуеми.  

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, съответно с прекратяване на 

юридическото лице като правен субект;  

3. с изключването;  

4. с прекратяването на Сдружението;  

5. при отпадане поради невнасяне на определения членски внос за срок по-дълъг от три 

месеца, установено с извлечение от счетоводните книги на Сдружението.  

6. при отпадане поради преустановяване на дейността на дружеството - член на 

Сдружението, включително при продажба на мрежа или продажба на самото дружество. В този 

случай датата на прекратяване на членство е датата на установяване по надлежен ред на 

съответната продажба; 

7. в случай, че са настъпили промени в юридическото лице, в резултат на които то вече 

не отговаря на критериите за членство но чл. 7, ал. 3 от настоящия Устав.  
  

Изключване на членове. Отпадане.  
Чл. 11. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Общото събрание в 

следните случаи:  

1.  при нарушаване на законите на Република България, Устава или вътрешните актове на 

Сдружението;  

2. когато с действията и поведението си членът уронва престижа на Сдружението и/или 

уврежда интересите на Сдружението, което поведение прави по-нататъшното членство 

несъвместимо.  

(2) Членството в Сдружението се прекратява поради отпадане, в хипотезите на чл. 10, т. 5 и т.6 от 

Устава, с решение за констатиране на отпадането от Управителния съвет.  

(3) Решението на Общото събрание за изключване на член по реда на чл. 11 ал. 1, т. 2 от 

настоящия Устав се взима с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението, 

присъствали на заседанието на Общото събрание. При взимане на решение по чл.11, ал. 1, т. 2 не 

се брои гласът на предложения за изключване член на Сдружението.  

 

III. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО. УПРАВЛЕНИЕ.  

Органи на Сдружението  
Чл. 12. (1) Органи на Сдружението са:  

1. Общото събрание („ОС“).  

2. Управителен съвет („УС“).  

(2) УС има правото да назначи Изпълнителен директор, който да представлява Сдружението пред 

трети лица при условията на настоящия Устав и да осъществява функции на оперативно 

управление на Сдружението по възлагане от УС.  

 

Общо събрание  
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Чл. 13. (1) ОС е върховен орган на Сдружението, който се състои от редовните членове на 

Сдружението. В ОС участват всички редовни членове на Сдружението лично или чрез техен 

пълномощник. Един член може да представлява не повече от двама други членове на ОС чрез 

изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.  

(2) Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в ОС.  

(3) Асоциираните и почетни членове имат право да присъстват на ОС без право на глас. 

 

Права на Общото събрание  
Чл. 14. Общото събрание:  

1. изменя и допълва Устава;  

2. приема други вътрешни актове;  

3. изключва членове; 

4. избира и освобождава Управителния съвет;  

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;  

6. взема решения за участие в други организации;  

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и за начина за 

разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите при ликвидация;  

8. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;  

9. взема решения относно дължимостта, размера и начина на плащане на членския внос 

или на имуществените вноски;  

10. приема бюджета на Сдружението по предложение на Управителния съвет.  

11. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;  

12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;  

13. взема решения за възлагане на правомощия от своята компетентност и от 

компетентността на Управителния съвет на Изпълнителния директор, с изключение на тези 

правомощия, които не подлежат на възлагане;  

14. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението. 

 

Заседания на ОС. Свикване.  
Чл. 15. (1) Заседанията на ОС са редовни и извънредни.  

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 

една трета от редовните членове на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в 

двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по 

седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от 

тях лице.  

(3) Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието, както 

и данни по чия инициатива то се свиква.  

(4) Редовно заседание на ОС се провежда най-малко веднъж годишно. Свикването на редовно 

заседание  на ОС се извършва чрез писмена покана, съдържаща данните по ал. 3, която се изпраща 

по електронна поща до членовете на ОС в срок най-малко 30 (тридесет) дни преди насрочения ден.  

(5) Извънредни заседания на ОС се провеждат при необходимост. Свикването на извънредния 

заседания на ОС се извършва чрез писмена покана, съдържаща данните по ал. 3, която се изпраща 

по електронна поща до членовете на ОС в срок най-малко 7 (седем) работни дни преди насрочения 

ден.  

(6) Редовно заседание на ОС не може да бъде свикано при условията на ал. 5. 

  

Кворум  
Чл. 16. (1) ОС е законно и може да взима решения, ако на него присъстват най-малко половината 

от редовните членове на Сдружението. В случай, че тази предпоставка не е налице /липса на 
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кворум/, провеждането му се отлага с един час по-късно и се провежда независимо от броя на 

явилите се членове, като се счита за редовно.  

(2) В ОС всеки редовен член има един глас. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите, освен в следните случаи, при които се изисква мнозинство от две трети от 

присъстващите членове:  

1. за изменение на Устава;  

2. за сливане с друго сдружение;  

3. за преобразуване или прекратяване на сдружението;  

4. за изключване на член от Сдружението (с изключение на случаите, когато е налице 

изключване поради неплащане на членския внос);  

5. други случаи предвидени в Устава.  

 

Вземане на решения  
Чл. 17. (1) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване. 

(2) Решенията по чл. 14, т. 1, 4, 7, 8, 10 и 12 се вземат в редовни заседания на ОС. Всички останали 

решения могат да се вземат както в редовни, така и в извънредни заседания на ОС.  

(3) Извън случаите по чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, член на Общото събрание няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до:  

1. предявяване на искове срещу него;  

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му 

към Сдружението;  

3. при вземане на решение за изключването му.  

(4) Решенията на органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или 

предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по 

искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен 

срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.  

(5) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 

съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на 

Сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен 

срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.   

 

Управителен съвет  
Чл. 18. (1) Управителният съвет е в състав от 3 до 11 лица, редовни или почетни членове на 

Сдружението. Юридическите лица - членове на Управителния съвет се представляват от законния 

си представител или от изрично упълномощено лице.  

(2) Членовете на Управителния съвет се избират на квотен принцип съобразно нивата, определени 

по реда на чл. 9, ал. 6 във връзка с чл. 14, т. 9 от Устава. Квотата в УС на редовните членове, които 

заплащат най-висок членски внос, съответства на техния брой.  

(3) При липса на възможност някоя от квотите да се запълни Общото събрание я попълва с 

членове от останалите квоти.  

(4) Членовете на Управителния съвет избират един от членовете на УС за свой председател. 

Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението. Мандатът на 

Председателя е от 1 (една) до 3 (три) години като конкретният срок се определя с решението за 

избора му. 

(6) Управителния съвет е с мандат до 3 (три) години, определен с решение на Общото събрание.  

 

Правомощия на Управителния съвет  
Чл. 19. (1) Управителният съвет:  

1. УС представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове и Председателя.  
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2. Организира и ръководи дейността на Сдружението, приема нови членове на 

Сдружението, има правомощията по чл. 31 от ЗЮЛНЦ и решава всички въпроси, които не са от 

изключителната компетентност на Общото събрание;  

2. Приема устройствен правилник за дейността на управителния съвет;  

3. Свиква се на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца;  

4. Заседанията се свикват с писмена покана или с други технически средства и са законни, 

ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За редовно отправена 

покана се счита и покана отправена по e-mail;  

5. Приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако законът или 

този Устав не предвиждат квалифицирано мнозинство.  

6. приема нови членове и констатира отпадането на членове.  

(2) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателя и 

протоколиращият конкретното заседание.  

(3) Управителният съвет може да създава свои помощни органи, да определя броя на служителите 

в Сдружението и размерът на техните възнаграждения,   

(4) Управителният съвет изработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание проект за 

годишния бюджет, програми за дейността и решения за създаване на целеви фондове; осигурява 

изпълнението на решенията на Общото събрание; разпорежда се с имуществото на сдружението 

при спазване на изискванията на Устава;  

(5) Управителният съвет изготвя годишния отчетен доклад за дейността и финансовото състояние 

на Сдружението;  

(6) Присъстващо на заседанието на Управителния съвет е и лице - негов член, с което има 

двустранна телефонна или друга връзка в реално време, гарантираща установяване на личността 

му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член 

се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

(7) Управителният съвет може да вземе решението и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражение за това от всички 

членове на Управителния съвет.  

(8) Управителния съвет избира и назначава Изпълнителния директор на Сдружението, както и 

други служители по целесъобразност и определя тяхното възнаграждение.  

 

Чл. 20. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат предсрочно освобождавани при следните 

условия:  

1. с писмено едномесечно предизвестие до Общото събрание поради невъзможност да 

изпълняват своите функции, повече от три месеца или поради лично желание; и/или  

2. с решение на Общото събрание по реда, по който са избрани;  

3. при неплащане на членски внос - съгласно определения с този устав ред за това. При 

гласуване за решаване на този въпрос, членът на Управителния съвет, чието членство се обсъжда 

няма право на глас.  

 

Председател  
Чл. 21. (1) Дейността на Управителния съвет и на Сдружението се организира и ръководи от 

неговия Председател.  

(2) Председател на Сдружението се избира с мнозинство от 2/3 от Управителния съвет чрез явно 

гласуване и може да е лице, което е редовен или почетен член на сдружението. Председателят на 

Управителния съвет се избира измежду неговите членове за срок не по-дълъг от мандата на 

управителния съвет. 

(3) Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя и/или от изпълнителния 

директор по възлагане от Управителния съвет.  
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IV. ИМУЩЕСТВО  

 

Чл. 22. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права 

върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в 

зависимост от действащите нормативни актове.  

 

Източници на средства на Сдружението  
Чл. 23. (1) Източници на средства на Сдружението са:  

1. имуществени вноски на членовете;  

2. дарения и завещания;  

3. приходи от спонсорство и европейски програми;  

4. приходи от извършване на допълнителна стопанска дейност, в т.ч. възмездни услуги в 

съответствие с целите и основния предмет на дейност на Сдружението, предоставени на лица, 

които не са членове на Сдружението;  

5. други приходи, допустими от закона.  

(2) Размерът на имуществените вноски и членския внос и начинът на плащането им се определя от 

Общото събрание.  

 

 

Допълнителна стопанска дейност  
Чл. 24. (1) За осъществяване на определените в Устава цели Сдружението може да извършва 

допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на Сдружението и не е 

забранена от закона.  

(2) Сдружението не разпределя печалба. Приходите от допълнителна стопанска дейност, както и 

всички други приходи на Сдружението, се използват за постигане на определените в Устава цели.  

 

Дарения  
Чл. 25. (1) Всички дарения и завещания, направени в полза на Сдружението се вписват в 

специална книга.  

(2) Сдружението няма право да приема дарения или завещания, направени под условие или 

тежест, които не са в съответствие с неговите цели или са в противоречие с действащото 

българско законодателство.  

 

V. СРОК 

  

Чл. 26. Сдружението се учредява безсрочно.  

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО.  

 

Прекратяване  
Чл. 27. Сдружението се прекратява:  

1. с решение на ОС;  

2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението в случаите и по реда, 

предвиден в ЗЮЛНЦ.  

 

Ликвидация  
Чл. 28. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.  

(2) Ликвидацията се извършва от лице, определено от ОС..  

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 27, т. 2 от настоящия 

Устав, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.  
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(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и 

правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.  

(5) Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от Общото 

събрание и по реда на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.  

 

Имущество след ликвидация  
Чл. 29. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се 

извършва съгласно закона и този Устав.  

(2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да 

било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.  

 

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.  

 

Чл. 30. Промени в този Устав могат да се правят само по искане на една трета от членовете на 

Общото събрание или по предложение на Управителния съвет.  

 

Чл. 31. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат 

разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Настоящият Устав е приет с решение на редовно Общо събрание на Сдружението, проведено на 

10.01.2022 г. и е заверен от Председателя на Управителния съвет.  

 

 

     Председател на УС:  ___________________________ 

гр. София          


