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Членове на БАПГ към 01 юли 2018 г. 
 

 Компания Вид членство Контакти 

1. „Автометан” ООД  
 

Пълноправен член А:  ул. „Капитан Любен Кондаков”1, гара Искър, София 
Т: + 359 2 973 26 38 
Ф:  + 359 2 973 26 28 
E: info@avtometan.com  
W:  www.avtometan.com  

2. „Аресгаз” ЕАД  
 

Пълноправен член А:  9000 Варна, Ул. „Цар Симеон І” 25 
Т:  + 359 52 920 920 
Ф: + 359 52 920 923 
Е: office@aresgas.bg 
W: http://www.aresgas.bg    

3. „Булгартрансгаз” ЕАД 
  

Пълноправен член 
 

А: бул. ”Панчо Владигеров” № 66 ж.к. ”Люлин” 2, п.к. 3, София 
1336 
Т: + 359 2 925 00 69  
Ф: +359 2 925 03 96 
Е: kiril.temelkov@bulgartransgaz.bg  
W: http://www.bulgargazholding.bg     

4. „Газтехника” ЕООД 
 

Пълноправен член А:   бул. Тотлебен 63-65 - 1606 София 
Т:  + 359 2 951 60 44 
Ф: + 359 2 951 60 55 
E: info@gastechnika.com  
W:  http://www.gastechnika.com/ 

5. „КОМЕКЕС” АД 
  

Пълноправен член А:  ул. Граф Игнатиев 2, 2000 Самоков  
Т: + 359 722 66880 
Ф: + 359 722 60250 
E: komekes@abv.bg  

6. „Овергаз Инк.”АД 
 

Пълноправен член А:  1407 София, ул. Филип Кутев” 5 
Т: +359 2 4283 593 
Ф: +359 2 9621 724 
Е:  external@overgas.bg 
W:  www.overgas.bg  

7. „Овергаз инженеринг” АД Пълноправен член А:  1407 София, ул. Филип Кутев” 5 
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  Т: +359 2 4283 737 
Ф: +359 2 4283 730 
Е:  engineering@overgas.bg 
 
W:  www.overgas.bg 

8. „Овергаз Мрежи” АД  
 

Пълноправен член А:  1407 София, ул. Филип Кутев” 5 
Т: +359 2 4283 247 
Ф: +359 2 9621 724 
Е:  external@overgas.bg 
W:  www.overgas.bg 

9. „Овергаз сервиз” АД 
 

Пълноправен член А:  Божурище 2277, ул."Мура" № 10  
Т: +359 993 88 98  
Ф: +359 993 30 57 
Е: og_service@overgas.bg 
W:  www.overgas.bg 

10. „Овергаз техника” АД 
  

Пълноправен член А:  1504 - София, бул."Евлоги Георгиев" №169 
Т: +359 2 4283 520 
Ф: +359 2 4283 517 
Е:  petar_shopov@overgas.bg 
W:  http://overgastechnika.bg/  

11. „Правецгаз 1” АД 
 
 

Пълноправен член А: Ул. „Възраждане” 1, Правец 2161 
Т: + 359 7133 3972; 3052 
Е: pravecgas@abv.bg  
W: www.pravecgas1.com 

12. „Ремикс България” ООД  
 

Пълноправен член А: Ул. „Георги Белов” 2, София 1712 
Т: + 359 2 862 90 57 
Ф: + 359 2 974 50 12 
Е: remix@datacom.bg  
W: www.remixbg.com 

13. „Севлиевогаз – 2000” АД  
 

Пълноправен член А:   ул. "Петко Р. Славейков" 1 - 5400 Севлиево 
Т:  + 359 675 32272 
Ф: + 359 67532273  
E: office@sevlievogas.eu   
W: www.sevlievogas.eu 

14. „Ситигаз България” ЕАД Пълноправен член А: ул. "Адам Мицкевич" №4, ет. 3 - 1360 София 
Т: + 359 2 925 94 95, 925 95 10, 925 95 11;  



 4 

 
 

Ф: + 359 2 925 94 96 
Е: sofia@citygas.bg 
W: www.citygas.bg 

15. „ТАСИ” ООД 
  

Пълноправен член А:  5870 Долни Дъбник , ул."Стоян Заимов" 39 
Т:  + 359 64 841730 
Ф: + 359 64 841478 
Е: office@tassy.bg 
W:  http://www.tassy.bg/ 

16. Технически университет – София 
 

Пълноправен член А:  1000 София , бул."Св. Климент Охридски" 8 
Т:  + 359 2 965 21 11 
Е: vpanov@tu-sofia.bg 
W: http://www.tu-sofia.bg 

17. Университет за архитектура, 
строителство и геодезия 
 

Пълноправен член А:  1046 София , бул."Хр. Смирненски" 1 
Т:  + 359 2 963 52 45,  
Ф: + 359 2 865 68 63 
Е: kr_petrov@yahoo.com 
W: www.uacg.bg  

18. „АКВАСТАР-СИС” OOД 
 

Асоцииран член А:  Разград, ж.к. "Васил Левски" 
Т:  +359 888 260 000 
Е: info@aquastar-sys.com 
W: http://www.aquastar-sys.com/bg/index.html 

19. „Газтек БГ” АД 
 

Асоцииран член А:  1407 София, ул. Филип Кутев” 5 
Т: +359 2 4283 425 
Ф: +359 2 9621 763 
Е:  valentin_stantchev@overgas.bg 
W:  www.gastecbg.com 

20. „Газо-енергийно дружество – Елин 
Пелин” ЕООД 
 

Асоцииран член А:  2100 Елин Пелин, бул. София 13 
Т: +359 725 602 15 
М: +359 889 840 630 
Е:  gass_elinpelin@abv.bg 

21. ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД 
 

Асоцииран член А: с. Казичене 1532, ул. 3-ТИ МАРТ № 22 
T: +359 2 444 50 11 
Fax: +359 2 820 35 85 
E-mail: office@hti-bulgaria.com 
W: http://www.hti-bulgaria.com/bg 

22. „Камено-газ” ООД Асоцииран член А: ул. „Максим Горки” 1-Б, Камено 8120 
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 Т: + 359 5515 21 30 
Ф: + 359 5515 20 21 
Е:  kameno_gaz@abv.bg  
W: kameno-gaz.com 

23. Минно-геоложки университет "Св. Иван 
Рилски" 
 

Член със статут на 
наблюдател 

А: Студентски град, ул. "проф. Боян Каменов", София 1700 
Т: + 359 2 806 02 52   
Е:  stprist@mgu.bg 
W: www.mgu.bg 

24. „Пластек” ООД 
 

Асоцииран член А: ул. „Удроу Уилсън” 14, Пловдив 4006 
Т: + 359 32 681440 
Ф: + 359 32 681995 
Е:  info@plastec-bg.com 
W: http://plastec-bg.com 

25. „Инфрастроежи” ООД 
 

Асоцииран член А: ул. „Бор” 4, гр. Севлиево 5400 
Т: + 359 67 537 272 
Ф: + 359 67 537 273 
Е: s.stefanov@sevlievogas.eu 

26. „Тобо газ” ЕООД 
 

Асоцииран член 
 

А: ул. „Метличина поляна” 41, жк. „Гоце Делчев”, София 1404 
Т: + 359 2 958 22 12 
Ф: + 359 2 958 22 83 
Е: tobogas@abv.bg  
W: www.tobogas.com 

27. „Топломакс” ООД 
 

Асоцииран член А: ж.к. „Люлин”, бл. 133, София 1324  
Т: + 359 2 827 90 87 
Е: termomax_bg@abv.bg  
W: toplomax.com 

28. „Си Ен Джи Екогаз” АД 
 
  

Асоцииран член А:  Бургас, ул."Одрин" № 15, ет.9, ап.902 
Т: +359 56 813 643 
Ф: +359 56 813 649 
Е:  Dimitar_Shangov@overgas.bg, overgas_cng@overgas.bg 
W:  www. cng.overgas.bg 

29. Ангел Димитров Асоцииран член Т: +359 52 302461 
Ф:  +359 52 302461 
Е:  an_dimitrov@mail.bg  

30. Александър Александров Асоцииран член А:  бул. „Мария Луиза” № 9-11, ет. 4, гр. София 
Т: +359 935 51 00 
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Е:  Aleksandarmariovaleksandrov@yahoo.com 
31. кап. Бранимир Трифонов Асоцииран член А: Ул. Борисова 72, Русе 7012 

M: + 359 888 926 738 
Е: Branimir.trifonov@gmail.com 

32. Васил Балинов  Почетен член А: София, 1700,Студентски град, МГУ"Св.Ив.Рилски" 
М: + 359 888 971 123 
Е: vsbalinov@abv.bg  

33. Георги Жайгаров Асоцииран член М: 0878 674 058 
Е: jorobad@yahoo.com 

34. Георги Николов Асоцииран член Т: + 359 2 4283 370 
Ф:  + 359 2 9621 724 
Е: georgi_nikolov@overgas.bg  

35. Емил Цанов (УАСГ) Асоцииран член А:  бул. „Христо Смирненски” 1, София 1046, кат, ВКПВ 
М: + 359 883 308 833 
Е: e.tsanov@mail.bg 

36. Ефросима Занева-Добранова Асоцииран член А: София, 1700,Студентски град, МГУ"Св.Ив.Рилски" 
Т: +359 2 6080207, 320, 381 
M: + 359 888 725083 
Е: edobranova@abv.bg  

37. Лъчезар Георгиев Асоцииран член М: + 359 878710509 
Е: lucho_sdng1@mail.bg 

38. Д-р инж. Любомир Геров Асоцииран член Т: +359 882 519 963 
Е: iogin@mbox.contact.bg 

39. Любчо Русев Асоцииран член А:  Божурище 2277, ул."Мура" № 10 - кореспонденция 
М: + 359 2 993 88 83 
Е: liubtcho_rusev@overgas.bg 

40. Любомир Денчев Асоцииран член Т: + 359 886 133 133 
Е:  l.denchev@mail.bg 

41. Марио Кааараджов Асоцииран член Е: energogas@abv.bg 
42. Мартин Бояджиев Асоцииран член Т: + 359 2 4283 360 

Ф: + 359 2 9621 724 
Е: martin_boiadjiev@overgas.bg  

43. Марин Маринов Асоцииран член А: ж.к. Младост 4, бл. 602, ап. 8, вх. 1 
Т: + 359 885 066 910 
Е: tb.marinov@gmail.com 
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44. Найден Петков Асоцииран член А: Ж.К. Люлин, Бл.101 Вх. Д Ап. 125, Гр. София 
Т: +359 879 38 50 15 
Е: petkov.naiden@gmail.com 

45. Николай Занев Асоцииран член А: Мениджър "Сервизен център" в "Овергаз Запад" АД 
Т: + 359 882 17 34 99 
Е: nikolai_zanev@overgas.bg 

46. Николай Павлов 
 

Асоцииран член А: ул. „Цар Симеон” 202, ап.3а, гр. София 1000 
Т: + 359 878 565 512 
Е: npavl@abv.bg 

47. Пенко Ефремов 
 

Почетен член М: + 359 886 909 414 
Ф: + 359 2 939 66 71 
Е: penko.efremov@bulgartransgaz.bg  

48. Петър Цибрански Асоцииран член Т: +359 2 821 54 92 
М: + 359 886 575 333 
Е: ptsibranski@yahoo.com  

49. Росен Загоров Асоцииран член А: София 1220, ул. Филип Кутев № 5 
М: + 359 899 313 018 
Е: rosen_zagorov@overgas.bg 

50. Руси Славов 
 

Асоцииран член А: ул. Стефан Караджа 87, ап. 1, вх. 0, Стара Загора  
М: + 359 888 454673 
Е: slavov_rs@abv.bg 

51. Светослав Иванов Асоцииран член А:  ул. Филип Кутев 5, гр. София 
Е: svetoslav_ivanov@overgas.bg 

52. Слав Николов Асоцииран член А: ул. Дамяница 2, гр. София  
М: + 359 888 847 155 
Е: slavnikolov@yahoo.com 

53. Доц. д-р Тодор Трифонов Асоцииран член А:, жк. Люлин, бл. 708, вх. В, ет. 1, ап. 35, София 1324  
Т: +359 2 988 88 00 
М: + 359 888 561 410 
Е: tstrifonov@abv.bg 



 

 8 

Т. I от Дневния ред 
Приемане на нов Устав на Сдружението. 

Докладва: Румяна Янакиева,  Юрисконсулт на БАПГ 
 

 
 

УСТАВ 
НА СДРУЖЕНИЕ - .”БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ПРИРОДЕН ГАЗ“  
СТАР 

 

УСТАВ НА  
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 

ПРИРОДЕН ГАЗ“ 
НОВ 

Обосновка 

I СТАТУТ 
 
Чл.1. Сдружение - "Българска асоциация 
природен газ" представлява юридическо лице по 
смисъла на българското законодателство, 
учредено като сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в частна полза, 
съгласно разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, с 
имущество отделено от това на членовете му.. 
Сдружението е браншова организация на 
енергийните предприятия, които осъществяват 
дейности в сектора на природен газ по смисъла 
на чл.7 от Закона за енергетиката. 

РАЗДЕЛ I.  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Сдружение "Българска Асоциация 
Природен Газ", наричано по-долу за краткост 
„Сдружението“, е юридическо лице с нестопанска 
цел, учредено в съответствие с разпоредбите на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
(„ЗЮЛНЦ“) и осъществяващо своята дейност в 
частна полза.  
(2) Сдружението е независима, доброволна, 
браншова организация на енергийните предприятия, 
които осъществяват дейности в сектора на природен 
газ по смисъла на чл. 7 от Закона за енергетиката 
(„ЗЕ“). Членове на сдружението могат да бъдат и 
физически лица, и висши училища.  
(3) Сдружението е отделно от членовете си и 
отговаря за своите задължения самостоятелно. 

Общият смисъл на разпоредбата е 
запазен, като е конкретизирана. 

II НАИМЕНОВАНИЕ 
 
Чл.2. (изм. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Наименованието н  сдружението е „БЪЛГАРСКА  
АСОЦИАЦИЯ  ПРИРОДЕН  ГАЗ", което  на 
латиница се изписва като ,,BULGARIAN NATURAL 
GAS ASSOCIATION ". 

Чл. 2. Този Устав урежда дейността на Сдружението, 
както и функционирането на неговите органи. 
 

Стар чл. 2 – нов чл. 4 
 
Новият чл. 2 е въведен с цел изясняване 
на значението на Устава като документ. 

 Срок  
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III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И 
СРОК 
 
Чл.З. (изм. с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Седалището на сдружението е в гр. София. 
Адресът на управление на Сдружението се 
определя от Управителния съвет. 
/2/ Всяко писмено изявление от името на 
Сдружението съдържа: 
-  наименованието на Сдружението; 
седалището му и адреса на управление; 
- данни за регистрацията на Сдружението; 
- идентификационен (БУЛСТАТ) номер. 
/3/ Сдружението има свой печат и емблема, които 
се одобряват от Общото събрание на 
Сдружението.. 

Чл. 3. Сдружението не е ограничено със срок. 
 

Стар чл. 3 –нов чл. 5 
Нов чл. 3- стар чл. 4 
Разместването се налага поради 
необходимост от систематизация на 
разпоредбите. 

Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок. Наименование 
Чл. 4.(1) Наименованието на Сдружението е 
„Българска Асоциация Природен Газ".  
(2) Наименованието на Сдружението на английски 
език се изписва, както следва: „Bulgarian Natural Gas 
Association“. 

 

IV. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА 
СДРУЖЕНИЕТО 
 
Чл.5. Целите на Сдружението са: 
5.1. Да представлява и защитава общите 
интереси на своите членове пред държавните, 
обществени и международни органи и 
орgганизации; 
5.2. Да осигурява високо качество на услугите 
в бранша; 
5.3. Да утвърждава добри практики в 
отрасъла; 
5.4. Да повишава корпоративната отговорност 
в бранша; 
5.5. Да насърчава иновативността в сектора 
на природния газ; 
5.6.· Да насърчава ефективното използване на 
природния газ; 

Седалище и адрес на управление 
Чл. 5.(1) Седалището на Сдружението се намира в 
Република България, област София - град, гр. 
София.  
(2) Адресът на управление на Сдружението се 
определя от Управителния съвет с решение. 
 

Новата разпореднба на чл. 5 
кореспондира със стария текст на чл. 3 
Старата разпоредба на чл. 3 е в новият 
чл. 7. 
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5.7. Да създава условия за повишаване на 
качеството на подготовка на кадрите в отрасъла. 
Чл.6. /1/ За постигане на целите си, Сдружението 
извършва следните дейности: 
6.1. Участва в разработването на национални 
програми за цялостна газификация на страната; 
6.2. Предприема инициативи и участва в 
разработването на съвременни технически 
нормативи и стандарти и в сертифицирането на 
компаниите, работещи в бранша; 
6.3. Предоставя на компетентните държавни и 
общински органи съгласувано мнение и 
становища по проекти за нормативни актове и 
решения, касаещи областта на газификацията;
 ·, 
6.4. Поддържа контакти и провежда 
консултации с компетентните държавни органи и 
местните власти с цел да защитава правата и 
интересите на членовете си, като: 
6.5.1. изразява становища и предприема 
инициатива при обсъждане на проекти за закони и 
подзаконови актове, отнасящи се до 
газификацията; 
6.5.2. привлича експерти и
 специалисти при решаване на
 данъчни, митнически, валутни, кредитни и 
други въпроси; 
6.5.3. предприема инициатива за защита 
правата и интересите на членовете си при 
неправомерни действия от страна на държавни, 
общински и други органи. 
6.6. Подпомага ефективната стопанска 
дейност на членовете си като: 
6.7.1. информира за пазарните възможности в 
страната и чужбина; 
6.7.2. дава референции на своите членове; 
6.7.З. осигурява компетентни юридически и 
професионални консултации. 
6.8. Подпомага обучението, квалификацията и 
преквалификацията на специалисти в сектора, 

Чл. 6. (1) Всяко писмено изявление от името на 
Сдружението съдържа следната информация: 

1. наименованието на Сдружението; 
2. посочване на седалището му и адреса на 
управление; 
3. данни за регистрацията на Сдружението; 
4. идентификационен код. 

(2) Сдружението има свой печат и емблема, които се 
одобряват и променят с решение на Общото 
събрание на Сдружението. 
 

Нов чл. 6 - Необходимо съдържание на 
устава, с оглед спазване на цитираното 
правило – изцяло нова разпоредба. 
Старата разпорeдба на чл. 6 е 
редактирана и запазена – виж по-долу чл. 
8 
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осъществява връзки и контакти с университети и 
центрове за обучение, подпомага развитието на 
научната дейност в областта на природния газ, 
като работи активно с обучаващи институции за 
въвеждане в учебните програми на обучение в 
областта на природния газ; 
6.9. Популяризира дейността на своите 
членове и на Сдружението като организация чрез 
средствата за масово осведомяване или чрез 
собствени издания или издания на негови 
членове. Осъществява ефективна Програма за 
връзки с обществеността за създаване на 
позитивна нагласа за използване на природния 
газ за битови и стопански цели; 
6.10. Установява връзки със сродни 
организации в чужбина, участва и организира 
делови срещи на членовете си с делови кръгове в 
чужбина, участва и организира международни 
конференции, симпозиуми, специализирани 
изложби и презентации в страната и чужбина, 
издава информационни и рекламни материали; 
Подпомага обмена на иновативни практики и 
развитието на знания чрез проучвания, изучаване 
и адаптиране на добри практики за прилагане на 
отговорен бизнес, свързани с целите на 
Сдружението; 
6.11. В изпълнение на основните си цели и 
предмета на дейност извършва всякакви други 
дейности, незабранени от закона. 
/2/ (нова, приета с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани 
в зависимост от финансовите средства на 
Сдружението и съобразно стратегията и 
приоритетите на организацията. 
/3/ (нова, приета с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Положителните финансови резултати от своята 
дейност Сдружението няма да разпределя като 
печалба в полза на неговите членове. 
Чл.7. Сдружението осъществява своята дейност 
на принципа на пълната самоиздръжка, в 

РАЗДЕЛ II. 
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ 

Нов чл. 7 – стар чл. 3 
Старият чл. 7 е изцяло запазен, но вече е 
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съответствие с действащото законодателство в 
Република България, този Устав и решенията на 
Общото събрание и при съблюдаване на 
следните ценности: 
7.1. Добра репутация, която поддържа 
доверието и признанието на Сдружението, както 
от членовете й, така и пред обществото; 
7.2. Почтеност, в това число финансовата 
почтеност при разходване средствата на 
Сдружението, а именно само с цел създаване на 
добавена стойност за Сдружението, а не за лична 
облага на някой от членовете му; 
7.3. Взаимно уважение и толерантност; 
7.4. Равенство- работна култура, основана 
върху недискриминационен принцип. 

Цели 
Чл. 7. Целите на Сдружението са: 

1. да представлява и защитава общите 
интереси на членовете му пред държавни, 
обществени и международни органи и 
организации; 

2. да осигурява високо качество на услугите, 
предоставяни от членовете му в бранша; 

3. да утвърждава добри практики в отрасъла и 
да осигурява тяхното прилагане от членовете 
му; 

4. да повишава корпоративната отговорност на 
своите членове; 

5. да насърчава иновативността в сектора на 
природния газ и в частност да подпомага 
своите членове в тази насока; 

6. да създава условия за повишаване на 
качеството на подготовка на кадрите в 
отрасъла, с цел подпомагане на своите 
членове. 

7. да насърчава ефективното използване на 
природния газ; 

8. да способства за развитието на лоялната 
конкуренция в бранша; 

чл. 9 

Чл.7а. (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) /1/ За постигане на своите цели, Сдружението 
може да извършва допълнителна стопанска 
дейност като: 
1. организиране и провеждане на изложения, 
обучения, издателска дейност; 
2. разработване на планове, проекти и 
програми, извършване на проучвания и анализи; 
З. придобиване и управление на движима и 
недвижима собственост, както и ограничени 
вещни права; 
4. сдружаване с трети лица за извършване на 
съвместна дейност; 5.друга дейност, незабранена 
със закон. 
/2/ Приходът от дейностите по ал.1 се използва за 
постигането на целите на Сдружението. 

 Разпоредбата е запазена и 
конкретизирана – виж чл. 10 по-долу. 
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/3/ Извършваната допълнителна стопанска 
дейност се подчинява на условията и реда, 
определени в българското законодателство. 
V. ЧЛЕНСТВО 
 
Чл.8. Членството в Сдружението е отворено и 
доброволно и без дискриминация по полов, 
етнически, расов, политически, религиозен или 
какъвто и да е друг принцип. 

Средства за постигане на целите  
Чл. 8. (1) За постигане на целите си Сдружението 
извършва следните дейности: 

1. участие в разработването на национални 
програми за цялостна газификация на 
страната, както и на други стратегии, 
анализи, програми, становища, правила и 
производствени практики в бранша; 

2. предприемане на инициативи и участие в 
разработването на съвременни технически 
нормативи и стандарти и в сертифицирането 
на компаниите, работещи в бранша; 

3. информиране на компетентните органи за 
извършени нарушения при производството и 
търговията с енергия и/или добива на 
енергийни ресурси и природен газ; 

4. предоставяне на компетентните държавни и 
общински органи съгласувано мнение и 
становища по проекти за нормативни актове 
и решения в бранша.; 

5. осъществяване на контакти и провеждане на 
консултации с компетентните държавни 
органи и местните власти с цел защита 
правата и интересите на членовете си, чрез: 

 привличане експерти и специалисти 
при решаване на данъчни, 
митнически, валутни, кредитни, 
юридически и други въпроси от 
значение за дейността на членовете 
си; 

 предприемане инициативи за защита 
правата и интересите на членовете 
си при неправомерни действия от 
страна на държавни, общински и 
други органи. 

6. подпомагане дейността на членовете си 
чрез: 

Уредбата на членството е подробно 
развита в чл. 11 до 25. Част от старите 
разпоредби са запазени, но има и напъно 
нови.  
Стар чл. 8 – нов чл. 11 
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 предоставяне на информация за 
пазарните възможности в страната и 
чужбина; 

 даване на референции и препоръки; 
 осигуряване компетентни юридически 

и професионални консултации. 
7. подпомагане обучението, квалификацията и 

преквалификацията на специалисти в 
сектора, осъществяване връзки и контакти с 
висши училища и центрове за обучение в 
областта на природния газ и дейността на 
своите членове; 

8. подпомагане на развитието на научната 
дейност в бранша; 

9. популяризиране на дейността на членовете и 
на Сдружението като самостоятелен субект 
чрез средствата за масово осведомяване 
или чрез собствени издания или издания на 
негови членове.  

10. осъществяване на ефективна Програма за 
връзки с обществеността за създаване на 
позитивна нагласа за използване на 
природния газ за битови и стопански цели; 

11. установяване на връзки със сродни 
организации в чужбина, участие и 
организиране на делови срещи на членовете 
с делови кръгове в чужбина, международни 
конференции, симпозиуми, специализирани 
изложби и презентации в страната и 
чужбина, издаване информационни и 
рекламни материали в тази връзка;  

12.  подпомагане на обмена на иновативни 
практики и развитието на знания чрез 
проучвания, изучаване и адаптиране на 
добри практики за прилагане на отговорен 
бизнес от членовете на Сдружението; 

13. всякакви други дейности, които не 
противоречат на действащото 
законодателство на Република България и на 
целите на Сдружението,. 
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(2) Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани 
в зависимост от финансовите средства на 
Сдружението и съобразно стратегията и 
приоритетите му. 

Чл.9. /1/ Членове на Сдружението могат да бъдат 
български  дееспособни физически и/или 
юридически лица, които развиват стопанска 
дейност в бранша и съпътстващите го 
производства, дейности и услуги. 
/2/ Броят на членовете не може да бъде по малък 
от 3 лица. 
/3/ (нова, приета с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Член на Сдружението може да бъде лице, което 
спазва решенията на ръководните органи и 
плаща редовно членски внос. 

Чл. 9. Сдружението осъществява своята дейност на 
принципа на пълната самоиздръжка, в съответствие 
с действащото законодателство в Република 
България, този Устав и решенията на Общото 
събрание на членовете на Сдружението и при 
съблюдаване на следните ценности: 

1. добра репутация, която поддържа доверието 
и признанието на Сдружението, както от 
членовете й, така и пред обществото; 

2. почтеност, в това число финансовата 
почтеност при разходване средствата на 
Сдружението, а именно само с цел 
създаване на добавена стойност за 
Сдружението, а не за лична облага на някой 
от членовете му;  

3. взаимно уважение и толерантност;  
4. равенство - работна култура, основана върху 

недискриминационен принцип. 

Старият чл. 9 е доразвит в новия чл. 13 

Чл.10. (изм. и доп. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
/1/ Членството в Сдружението бива четири вида, 
в зависимост от правата и задълженията на 
членовете и заплащането на членски внос: 
10.1. пълноправно членство; 10.2:Асоциирано 
членство; 
1о.з. nоч тно членство; 
10.4. Членство със статус на Наблюдател. 
/2/ (изм. и доп. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Пълноправен член може да бъде физическо или 
юридическо лице или обединение на физически и 
юридически лица. Пълноправният член има право 
на един глас в Общото събрание и право да 
предложи представител в Управителния съвет на 
Сдружението. 
/3/ (изм. и доп. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Асоцииран член може да бъде физическо или 
юридическо лице или обединение на физически и 

Допълнителна стопанска дейност 
Чл. 10. (1) За постигане на своите цели, 
Сдружението може да извършва допълнителна 
стопанска дейност, както следва: 

1. организиране и провеждане на изложения, 
обучения, семинари и други;  

2. издателска дейност; 
3. разработване на планове, проекти и 

програми, извършване на проучвания и 
анализи; 

4. придобиване и управление и разпореждане с 
движими и недвижими вещи, както и с 
ограничени вещни права; 

5. учредяване и/или участие, самостоятелно 
или съвместно с други физически и 
юридически лица на капиталови търговски 
дружества, кооперации, дружества на 
гражданското право и юридически лица с 

Разпоредбата на стария чл. 10 е 
конкретизирана в новия  чл. 14 
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юридически лица. Асоциираният член има право 
на участие със съвещателен . глас в Общото 
събрание. 
/4/ (изм. и доп. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Почетен член може да бъде физическо лице, 
навършило 70 годишна възраст, което има 
съществен принос при постигане целите на 
Сдружението по чл. 5. Почетният член има право 
на участие със съвещателен глас в Общото 
събрание. Почетният член не дължи членски 
внос. 
/5/ (изм. и доп. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Член със статус на Наблюдател може да бъде 
всяко учебно заведение, което е регистрирано да 
упражнява учебна дейност на територията на 
Република България в съответствие с приложим 
нормативен акт. Наблюдателят има право на 
участие със съвещателен глас в Общото 
събрание. Наблюдателят не дължи членски внос. 

нестопанска цел; 
6. друга дейност, незабранена със закон и 

свързана с предмета на дейност на 
Сдружението. 

(2) Приходите от дейностите по ал.1 се използват 
само за постигането на целите на Сдружениетокакто 
и за покриване на разходите на последното. 
Сдружението не разпределя печалба. 
(3) Извършваната допълнителна стопанска дейност 
се подчинява на условията и реда, определени в 
действащото законодателство. 
 

Чл.11. Кандидатите за членове трябва да 
приемат безусловно Устава на Сдружението, да 
са готови да работят за постигане на целите му и 
да са одобрени от Управителния съвет на 
Сдружението. 
 

РАЗДЕЛ III. 
ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 11. Членството в Сдружението е отворено и 
доброволно и без дискриминация по полов, 
етнически, расов, политически, религиозен или 
какъвто и да е друг принцип 

Възникването на членствено 
правоотношение е доразвито в чл. 16-18  

 
Чл.12. (изм. с решение на ИОС 17.09.2011 г.; изм. 
с решение на ОС 02.06.2017 г.) /1/ Приемането на 
нови членове се извършва въз основа на писмена 
молба до Управителния съвет, който е длъжен да 
се произнесе по нея на следващото свое 
заседание, но не по-късно от 4 (четири) месеца от 
постъпването й. В молбата кандидатите посочват 
вида на желаното от тях членство. Кандидатите - 
юридически лица посочват идентификационния 
код, с който са вписани в съответния публичен 
регистър, както и представят решение за 
членуване в. Сдружението, прието от 
компетентния орган на управление. 
/2/ Допустимо е същият кандидат да подаде 

 
Чл. 12. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат 
местни юридически лица; енергийни предприятия по 
смисъла на ЗЕ, както и български дееспособни 
физически лица: 

1. които развиват стопанска или нестопанска 
дейност в отрасъла/бранша и съпътстващите 
го производства, дейности и услуги; 

2. които развиват научно-изследователска, 
обучителска и практическа дейност в 
отрасъла/бранша; 

3. които имат значителни заслуги за развитието 
на отрасъла/бранша; 

4. които имат заслуги за създаването на 
Сдружението или за постигане на неговите 

 
Възникването на членствено 
правоотношение е доразвито в чл. 16-18 



 

 17 

отново молба за членство след отпадане на 
обстоятелствата, послужили за мотив за 
отхвърляне на предходната му молба. 
/3/ Всеки заинтересован може да обжалва отказа 
на Управителния съвет чрез Председателя пред 
Общото събрание в двуседмичен срок от 
съобщаването му. Председателят може да 
извърши проверка и да изисква кандидатът да 
представи допълнителни документи и 
информация, преди да внесе с мотивирано 
становище жалбата за разглеждане на първото 
следващо подаването й редовно заседание на 
Общото събрание. 

целите. 
(2) Членове на Сдружението следва да приемат 
целите на Сдружението, да спазват решенията на 
неговите органи и да заплащат дължимите членски 
вноски, съгласно този Устав. 
 

Чл.13. При разглеждане на жалбата Общото 
събрание решава въпроса за приемането на 
новия член с квалифицирано мнозинство 2/3 от 
гласовете на присъстващите и неговото решение 
е окончателно. 
 

Чл. 13. (1) Броят на членовете на Сдружението не 
може да бъде по малък от 3 лица. 
(2) При спадане на броя на членовете на 
Сдружението под този, посочен в предходната 
алинея и невъзможност за попълването му в 
шестмесечен срок, се пристъпва към преобразуване 
на Сдружението в друг вид юридическо лице с 
нестопанска цел, като се прилагат правилата на чл. 
52 по-долу. 

 

Чл.14. (изм., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Членското правоотношение възниква от датата на 
решението на Управителния съвет. 
 

Видове членство 
Чл. 14. Членовете на Сдружението биват четири 
вида, в зависимост от правата, задълженията и 
размера на дължимите членски вноски: 

1. Пълноправни членове – Пълноправен член 
може да бъде всяко лице по чл. 12. Този вид 
членове дължат вноските по чл. 15, ал. 1, т. 
1– 3. 

2. Асоциирани членове - Асоцииран член може 
да бъде всяко лице по чл. 12. Този вид 
членове дължат вноските по чл. 15, ал. 1, т. 1 
и 2. 

3. Членове със статус на наблюдател - Член 
със статус на наблюдател може да бъде 
висше училище по смисъла на Закона за 
висшето образование. Членовете със статус 
на наблюдател дължат встъпителна членска 
вноски, но не и вноските по чл. 15, ал. 1, т. 2 

Старият чл. 14 се намира в нов чл. 16, ал. 
3. 
 
Що се отнася до новия начин на 
представянето на видовете членство –  
запазени са 4те вида членство, всеки вид 
членство е обвързан синдивидуален 
обхват на правата и задълженията, с 
оглед заплащането на членски вноски. 
Разпоредбите за видовете членство, 
дължимите вноски и правата и 
задълженията са разделени, с цел 
прегледност. Премахнато е изискването 
за възрас (70) години, тъй като е 
дискриминационно. 
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и 3. 
4. Почетни членове - Почетен член може да 

бъде физическо лице, което има съществен 
принос за създаването на Сдружението или 
постигане на неговите цели. Почетените 
членове не дължат встъпителни или годишни 
членски вноски, както и допълнителни 
имуществени вноски. 

Чл.15. (изм., с решение на ИОС 17.09.2011 г)/ 
Членството в Сдружението се прекратява: 
15.1. Със смъртта или поставяне на 
физическото лице .под запрещение, респективно 
- прекратяване на юридическото лице, член на 
Сдружението; 
15.2. С едностранно 14 -дневно предизвестие 
до Управителния съвет на Сдружението; 
15.3. При изключване на член по решение на 
Управителния съвет, при условията на чл.16;
 · 
15.4. При прекратяване на Сдружението; 
15.5. При отпадане на член„ по реда на чл.16а. 

Членски вноски 
Чл. 15. (1) Членските вноски биват: 

1. встъпителни членски вноски - дължими в 
срок до 7 (седем) работни дни от при 
приемане на решението за приемане на нов 
Пълноправен, Асоцииран член или Член със 
статус на Наблюдател, съгласно размерите, 
определени по реда на ал. 2. 

2. годишни членски вноски - дължими до 30-ти 
април на текущата година от всеки 
Пълноправен или Асоцииран член, в 
съответствие с размерите, определени по 
реда на ал. 2. 

3. допълнителни имуществени вноски – 
дължими по силата на изрично решение на 
Общото събрание на членовете на 
Сдружението, с което се определя техният 
размер, срокът за плащането им, както и 
целите, които се очаква да се постигнат с 
набраните средства. 

(2) Размерът на членските вноски по ал. 1, т. 1 и 2 за 
всяка следваща година се определя с решение на 
Управителния съвет, приемано ежегодно до 31 
декември на текущата година. Решението се взема 
след предоставяне на мотивирано становище от 
страна на Контролния съвет. 
(3) При наличие на обективни причини и по 
изключение, Управителният съвет може с решението 
си да намали размера на дължимите членски вноски 
по ал. 1, т. 1 и 2 за даден член, да разсрочи 
задължението му за плащане или да го освободи 
изцяло от него. В тези случаи решението се приема 

Прекратяването на членството е развито в 
чл. 19 – 22 като подробно са изложени 
основанията за прекратяване, редът за 
прекратяване в особените хипотези. 
Отстранени са съществуващите 
противоречия. Посочен е и 
задължителният елемент на устава по чл. 
20, т. 1 от ЗЮЛНЦ – начин на уреждане на 
имуществените отношения след 
прекратяване на членството.  
 
Що се отнася до новия начин на 
представянето на видовете членство –  
запазени са 4те вида членство, всеки вид 
членство е обвързан с индивидуален 
обхват на правата и задълженията, с 
оглед заплащането на членски вноски. 
Разпоредбите за видовете членство, 
дължимите вноски и правата и 
задълженията са разделени, с цел 
прегледност. Премахнато е изискването 
за възраст (70) години, тъй като е 
дискриминационно. 
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с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на 
Управителния съвет. 
(4) Незаплащането на членските вноски по ал. 1 в 
определените срокове води до временно 
ограничаване на упражняването на правата по чл. 23 
на съответния член до пълното заплащане на 
дължимите суми или до отпадането му по реда на 
чл. 21.  

Чл.16. /1/ Член на Сдружението може да бъде 
изключен въз основа на мотивирано решение на 
Управителния съвет в следните случаи: 
16.1. Системно нарушаване на закона, Устава, 
решенията на Общото събрание или 
Управителния съвет на Сдружението; 
16.2. Констатира действия, с които членът на 
Сдружението уронва престижа и/или уврежда 
интересите на Сдружението или е налице 
несъвместимост. 
' 121 Решението на Управителния съвет може да 
бъде  обжалвано  в двуседмичен срок от 
съобщаването му чрез Председателя пред 
Общото събрание. Председателят внася жалбата 
заедно с мотивираното си становище за 
разглеждане 
 
на следващото редовно Общо събрание. 
Решението на Общото събрание се взема с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите 
и е окончателно. 

Възникване на членствено правоотношение 
Чл. 16. (1) Приемането на нови членове се извършва 
въз основа на писмено заявление на кандидата, в 
което се посочват данни за идентификацията му, 
вида на желаното членство, както и декларация за 
приемане на целите на Сдружението и Устава на 
последното. 
(2) Кандидатите - юридически лица представят и 
решение за членуване в Сдружението и решение за 
определяне на представител в органите на 
Сдружението, приети от компетентния им орган на 
управление. 
(3) Членственото правоотношение възниква от дата 
на приемане на решението по чл. 17, ал. 1 или чл. 
18, ал. 4. 
 

Прекратяването на членството е развито в 
чл. 19 – 22 като подробно са изложени 
основанията за прекратяване, редът за 
прекратяване в особените хипотези. 
Отстранени са съществуващите 
противоречия. Посочен е и 
задължителният елемент на устава по чл. 
20, т. 1 от ЗЮЛНЦ – начин на уреждане на 
имуществените отношения след 
прекратяване на членството.  
 
Стар 16 - Нов чл. 20 

Чл.16а (нов,. приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.; изм. с решение на ОС 02.06.2017 г.) /1/ 
Отпадането на член на Сдружението се счита 
настъпило с вземането на решение за това от 
Управителния съвет, в случай че съответният 
член е просрочил внасянето на две или повече 
последователни вноски по членския си внос. 
/2/ (изм. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Обстоятелствата по ал. 1 се констатират от 
Управителния съвет по документите на 
Сдружението и се отразяват в документацията 

 Прекратяването на членството е развито в 
чл. 19 – 22 като подробно са изложени 
основанията за прекратяване, редът за 
прекратяване в особените хипотези. 
Отстранени са съществуващите 
противоречия. Посочен е и 
задължителният елемент на устава по чл. 
20, т. 1 от ЗЮЛНЦ – начин на уреждане на 
имуществените отношения след 
прекратяване на членството.  
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му. На лицето се предоставя допълнителен срок 
за внасяне на дължимите суми, след изтичането 
на който членските му права се считат за 
автоматично прекратени. 

Стар 16 - Нов чл. 20 

Чл.17. Членовете на Сдружението имат право: 
17.1. Да участват в дейността на Сдружението; 
17.2. Да участват лично или чрез упълномощен 
представител в Общото събрание на 
Сдружението с право на един глас или със 
съвещателен глас в зависимост от вида на 
членството по чл.9; 
17.3. Да избират и да бъдат избирани в 
органите на Сдружението в зависимост от 
вида на членството по чл.9; 
17.4. Да участват в организираните от 
Сдружението прояви и мероприятия; 
17.5. Да бъдат вписани в регистъра на 
Сдружението като членове; 
17.6 .Да   правят   предложения  пред  
компетентните органи на Сдружението по 
конкретни въпроси и с оглед цялостното 
оптимизиране на неговата дейност; 
17.7 .Да поставят за обсъждане и търсят 
консултации, съдействие и/или защита по 
принципни проблеми, свързани с 
осъществяването на тяхната стопанска дейност; 
17.8. Да посочват членството си
 в Сдружението в свои
 документи и/или кореспонденция; 
17.9.Да получават информация за дейността на 
Сдружението. 

Чл. 17.(1) Кандидатът отправя заявлението си до 
Управителния съвет, който е длъжен да се 
произнесе с по него с решение на следващото си 
заседание, но не по-късно от 4 (четири) месеца от 
постъпването му. Решението се приема с 
обикновено мнозинство от присъстващите. 
(2) При уважаване на заявлението, на кандидата се 
изпраща уведомление, в което се посочва размерът 
на дължимите членски вноски за текущата година, 
както и срокът за тяхното заплащане.  
 

Стар чл. 17 нов чл. 23 

Чл.18. Правата на всички членове на 
Сдружението от един вид са равни. 

Чл. 18. (1) В случай на отказ, Управителния съвет 
изпраща мотивирано уведомление до кандидата. 
Последният може да подаде повторна молба за 
членство след отпадане на обстоятелствата, 
послужили за мотив за отхвърляне на предходната 
му молба. 
(2) Всеки заинтересован може да обжалва отказа на 
Управителния съвет пред Общото събрание на 
членовете на Сдружението в двуседмичен срок от 

Стар чл. 18, нов чл. 23, ал. 1 
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съобщаването му. Жалбата се подава чрез 
Контролния съвет , като неговите членове имат 
право да извършат проверка и да изискват от 
кандидата да представи допълнителни документи и 
информация, с оглед изготвяне на мотивирано 
становище. 
(3) Жалбата на кандидата, придружена с 
мотивираното становище на Контролния съвет, се 
разглежда на следващо редовно Общото събрание 
на членовете на Сдружението. 
(4) Общото събрание на членовете на Сдружението 
решава въпроса за приемането на кандидата с 
обикновено мнозинство от присъстващите и 
неговото решение е окончателно. 

Чл.19. Всички членове на Сдружението без оглед 
на вида членство са длъжни: 
19.1. Да съдействат активно за постигане целите 
на Сдружението; 
19.2.Да заплащат в срок членския внос, а по 
решение на Общото събрание и допълнителни 
имуществени вноски; 
19.3. Да спазват установените в Устава и с 
решения на органите на управление задължения; 
19.4. Да информират своевременно 
съответните органи на Сдружението за промени в 
управителните и представителните органи на 
членовете - юридически лица; 
19.5. Да не разпространяват поверителна 
информация за Сдружението и неговите членове, 
станала им известна във връзка с дейността на 
Сдружението; 
19.6. Да не правят изявления и да не поемат 
ангажименти от името и за сметка на 
Сдружението; 
19.7. Да упражняват добросъвестно правата и 
задълженията си и чрез поведението си да бъдат 
достойни за доверие и уважение в обществото; 
19.8. Да спазват закона и международните 
актове, да зачитат българските и чуждестранни 
органи и институции, както и да уважават 

Прекратяване на членството правоотношение 
Чл. 19. Членството в Сдружението се прекратява: 

1. доброволно – с изпращане на едностранно 
едномесечно уведомление до Управителния 
съвет на Сдружението и след заплащане на 
всички дължими суми за членски вноски; 

2. със смъртта или поставяне на физическото 
лице под запрещение, респективно 
прекратяването на юридическото лице - член 
на Сдружението; 

3. с приемане на решение за изключване на 
член;· 

4. при прекратяване на Сдружението; 
5. при отпадане на член; 

 

Стар чл. 19 – нов чл. 24 
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организациите, с които Сдружението има 
изградени отношения или осъществява сходна 
дейност; 
19.9. Да не използват по какъвто и да е начин 
членството си в Сдружението за цели, 
противоречащи на Устава, на професионалната 
етика и граждански морал. 
VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (изм., С РЕШЕНИЕ НА 
ИОС 17.09.2011 г.) 
 
Чл.20. Органите на сдружението са: Общо 
събрание, Управителен съвет, Председател на 
Управителния съвет и Контролен съвет. 

Чл. 20. (1) Член на Сдружението може да бъде 
изключен въз основа на мотивирано решение на 
Управителния съвет в следните случаи: 

1. извършване на две или повече нарушения на 
правилата Устава в рамките на една година,  

2. неспазване на решение на Общото събрание 
или Управителния съвет на Сдружението, 
извършено два или повече пъти в рамките на 
една година; 

3. извършване на действия, с които член на 
Сдружението уронва престижа и/или уврежда 
интересите на Сдружението или на негови 
членове; 

(2) Решението на Управителния съвет се приема с 
мнозинство от присъстващите членове. То може да 
бъде обжалвано от изключения член пред Общото 
събрание на членовете на Сдружението по реда на 
чл. 18, ал. 2, 3 и 4.  

 
 
 
Разпоредбата на стария чл. 20 е запазена, 
но е конкретизирана. Посочени са всички 
органи на Сдружението  нов чл. 26 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Чл.21. (изм. и доп., с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) /1/ Общото събрание е върховен орган на 
Сдружението и се състои от членове с право на 
глас и такива със съвещателен глас в 
съответствие с чл.1О от Устава. 
/2/ Юридическите лица участват в Общото 
събрание чрез законните им представители или 
изрично упълномощени от тях лица. 

Чл. 21 (1) Член на Сдружението отпада от 
членствения състав на Сдружението при: 

1. невнасяне на членски вноски в срок от 6 
месеца, след изтичане на сроковете, 
определени с решението по чл. 15, ал. 1, т. 3, 
ал. 2 или ал. 3; 

2. системно неучастие в дейността на органите 
на Сдружението – неучастие в 3 или повече 
Общи събрания на членовете на 
Сдружението или на 3 или повече заседания 
на Управителния съвет; 

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се констатират от 
Управителния съвет по документи и въз основа на 
мотивирано становище от Контролния съвет. 

Разпоредбите, отнасящи се до Общото 
събрание в новия устав са от чл. 27 до чл. 
35 вкл. Редактирани са тематично, 
посочени са изискуемите елементи 
съгласно ЗЮЛНЦ, отстранени са 
противоречия във връзка с правомощията 
на различните органи на Сдружението. 
Премахната е спорната разпоредба за 
свързаните лица. Предвидено е че право 
на глас ще имат само лица, заплатили 
добросъвестно паричните си задължения 
за членски вноски.  

Чл.22. (изм. и доп., с решение на ИОС 17.09.2011 Чл. 22. Направените членски вноски не подлежат на  
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г.) /1/ Всеки пълноправен член на Сдружението 
има право на един глас в Общото събрание. 
Пълноправните членове на Сдружението, които 
са свързани лица по смисъла на §1 от 
Допълнителните разпоредби на Търговския закон, 
участват с един глас при формиране на кворума и 
приемане на решения от Общото събрание. 
/2/ (изм. и доп. с решение  на ОС 02.06.2017  г.) 
Всеки  асоцииран,  почетен и 
член със статус на Наблюдател има право на 
съвещателен глас в Общото събрание. 
/3/ Член на Сдружението няма право на глас по 
въпроси, отнасящи се до:  

- него, негов съпруг(а) или роднини по 
права линия - без ограничения, по 
съребрена - до четвърта степен ли по 
сватовство - до втора степен 
включително; 

-  юридически лица, в които той е управител 
или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения. 

връщане при прекратяване на членството, 
независимо от основанието за това. 
 

Чл.23. /1/ Заседанията на Общото събрание могат 
да бъдат редовни и извънредни. 
/2/ Редовни заседания на Общото събрание се 
провеждат веднъж годишно. 
/3/ Извънредни заседания на Общото събрание 
се свикват от Управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на една трета от 
членовете на Сдружението по седалището му. 
Ако в последния случай Управителният съвет в 
месечен срок не отправи писмено покана за 
свикване на Общото събрание, то се свиква от 
съда по седалището на сдружението по писмено 
искане на заинтересуваните членове или 
оправомощено от тях лице. 

Чл. 23. (1) Правата на всички членове на 
Сдружението от един вид са равни. 
(2) Всеки Пълноправен член има право: 

1. да участва в Общото събрание на членовете 
на Сдружението - лично или чрез 
упълномощен представител, с право на един 
глас; 

2. да избира и да бъде избиран в Управителния 
съвет, в контролните и помощните органи на 
Сдружението, както и в образуваните 
комитети; 

3. да иска и да получава сведения за дейността 
на Сдружението, както и да получава 
периодичен информационен бюлетин; 

4. да се ползва от резултатите от дейността на 
Сдружението – в т.ч. и да участва в 
организираните от Сдружението прояви и 
мероприятия, да иска и да получава 
съдействие по поставени въпроси, да търси 
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консултации, съдействие и/или защита по 
принципни проблеми, свързани с 
осъществяването на неговата дейност; 

5. да прави предложения до компетентните 
органи на Сдружението по конкретни 
въпроси и с оглед цялостното оптимизиране 
на дейността на Сдружението; 

6. да бъде вписан в Регистъра на членовете на 
Сдружението; 

7. да посочва членството си в Сдружението в 
свои документи и/или кореспонденция; 

8. да прекрати членството си правоотношение 
доброволно. 

(3) Всеки Асоцииран член има право: 
1. да присъства на Общото събрание на 

членовете на Сдружението - лично или чрез 
упълномощен представител, с право на 
участие в обсъжданията, но без право на 
глас; 

2. да бъде избиран в контролните и помощните 
органи на Сдружението, както и в 
образуваните комитети; 

3. да иска и да получава сведения за дейността 
на Сдружението, както и да получава 
периодичен информационен бюлетин; 

4. да се ползва от резултатите от дейността на 
Сдружението – в т.ч. и да участва в 
организираните от Сдружението прояви и 
мероприятия, да иска и да получава 
съдействие по поставени въпроси, да търси 
консултации, съдействие и/или защита по 
принципни проблеми, свързани с 
осъществяването на неговата дейност; 

5. да прави предложения до компетентните 
органи на Сдружението по конкретни 
въпроси и с оглед цялостното оптимизиране 
на дейността на Сдружението; 

6. да бъде вписан в Регистъра на членовете на 
Сдружението; 

7. да посочва членството си в Сдружението в 
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свои документи и/или кореспонденция; 
8. да прекрати членственото си 

правоотношение доброволно. 
(4) Всеки Член със статус на Наблюдател има 
право: 

1. да присъства на Общото събрание на 
членовете на Сдружението - лично или чрез 
упълномощен представител, с право на 
участие в обсъжданията, но без право на 
глас; 

2. да участва в състава на помощните органи и 
в Комитетите на Сдружението; 

3. да иска и да получава сведения за дейността 
на Сдружението, както и да получава 
периодичен информационен бюлетин; 

4. да прави предложения до компетентните 
органи на Сдружението по конкретни 
въпроси и с оглед цялостното оптимизиране 
на неговата дейност; 

5. да бъде вписан в Регистъра на членовете на 
Сдружението; 

6. да посочва членството си в Сдружението в 
свои документи и/или кореспонденция; 

7. да прекрати членството си правоотношение 
доброволно. 

(5) Всеки Почетен член има право: 
1. да присъства на Общото събрание на 

членовете на Сдружението - лично или чрез 
упълномощен представител, с право на 
участие в обсъжданията, но без право на 
глас; 

2. да иска и да получава сведения за дейността 
на Сдружението, както и да получава 
периодичен информационен бюлетин; 

3. да отправя писмени препоръки или 
предложения до компетентните органи на 
Сдружението по конкретни въпроси; 

4. да бъде вписан в Регистъра на членовете на 
Сдружението; 

5. да посочва членството си в Сдружението в 
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свои документи и/или кореспонденция; 
6. да прекрати членството си правоотношение 

доброволно. 
Чл.24. (изм., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Свикването на заседания на Общото събрание се 
извършва с писмена покана, подписана от 
Председателя, която трябва да съдържа дневния 
ред, датата, часа и мястото за провеждането на 
Общото събрание  и  по  чия  инициатива   то  се  
свиква.   Поканата   се  публикува  в  един 
национален вестник или в ,Държавен вестник" и 
се поставя на мястото за обявления в сградата, в 
която се намира управлението на Сдружението,  
най-малко един месец преди насрочения ден. 

Задължения на членовете на Сдружението 
Чл. 24. Всички членове на Сдружението, без оглед 
на вида членство, са длъжни: 

1. да спазват Устава и решенията на Общото 
събрание на членовете на Сдружението и на 
Управителни съвет; 

2. да заплащат членски вноски, в случаите и по 
реда, предвидени в този Устав.  

3. да съдействат активно за постигане целите 
на Сдружението, в т.ч. и да предоставят 
информация за дейността си, при спазване 
на разпоредбите на Закона за защита на 
конкуренцията;  

4. за членовете юридически лица - да 
информират своевременно Управителния 
съвет на Сдружението за промени в 
управителните и представителните им 
органи; 

5. да не разпространяват поверителна 
информация за Сдружението и неговите 
членове, станала им известна във връзка с 
дейността на Сдружението;  

6. да не правят изявления и да не поемат 
ангажименти от името и за сметка на 
Сдружението; 

7. да упражняват добросъвестно правата и 
задълженията си и да не уронват доброто 
име на Сдружението или на останалите 
членове; 

8. да не използват по какъвто и да е начин 
членството си в Сдружението за цели, 
противоречащи на Устава, на 
професионалната етика, добрите нрави и 
морала. 

 

Чл.25. (изм. и доп., с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) /1/ Общото събрание се счита за законно, ако 
присъстват повече от половината от 

Чл. 25. Правата и задълженията на членовете на 
Сдружението, с изключение на имуществените 
такива, са непрехвърлими и не преминават върху 
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пълноправните членове. Ако няма необходимия 
кворум, събранието се отлага с един час при 
същия дневен ред, след което се счита за 
законно, независимо от броя на присъстващите 
лица. 
/2/ Общото събрание избира председателстващ 
заседанието, секретар и преброители; 
 
/3/ На заседанието на Общото събрание 
секретарят изготвя списък на присъстващите, 
който се подписва от председателя и секретаря и 
се прилага към протокола на Общото събрание. 
Членовете на Сдружението и представителите се 
легитимират и удостоверяват присъствието си с 
подпис в списъка. 
/4/ Членовете на Сдружението могат да 
упълномощят с изрично пълномощно физическо 
лице да ги представлява на едно или 
неограничен брой заседания на Общото 
събрание. Пълномощниците нямат право да 
представляват повече от двама членове 
едновременно и да преупълномощават трети 
лица с правата си в ·Общото събрание. 

други лица при смърт, съответно при прекратяване.  
 

 
Чл.26. (изм. и доп., с решение на ИОС 17.09.2011 
г.} /1/ Общото събрание: 
26.1. Взема решения за изменение и 
допълнение на Устава на Сдружението; 
26.2. Взема решения за преобразуване или 
прекратяване на Сдружението; 
26.3. Взема решение за определяне на 
допълнителни критерии за членство в 
Сдружението; 
26.4. Избира и освобождава членовете на 
Управителния и Контролния съвет и 
Председателя на Сдружението; 
26.5. Приема основни насоки и Програма за 
дейността на Сдружението; 
26.6. Приема отчета за дейността
 на Управителния съвет за

РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 26. (1) Основните Органите на Сдружението са 
Общо събрание на членовете на Сдружението, 
Управителен съвет, Председател на 
Управителния съвет и Контролен съвет. 
(2) Допълнителни органи на Сдружението са: 
Почетен председател на Сдружение, помощни 
органи и комитети. 
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 работата на Сдружението: 
26.7. Приема бюджета на Сдружението; 
26.8. Разглежда и решава жалби против 
решенията на Управителния или Контролния 
съвет; 
26.9. Отменя решенията на другите органи на 
Сдружението, които противоречат на закона, 
Устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на Сдружението: 
26.10. Определя дължимостта и
 размерите на членския внос
 или други допълнителни имуществени 
вноски; 
26.11. Взема решения за създаване на целеви 
парични фондове; 
26.12. Взема решение за промяна на 
седалището на Сдружението. 
26.13. Взема решения по други въпроси, 
свързани с осъществяване на дейността на 
Сдружението и постигане на неговите цели, 
поставени в негова компетентност от закона или 
този Устав. 
/2/ Правата по чл.26.1, 26.2, 26.4, 26.6-26.9 на 
Общото събрание не могат да се възлагат на 
други органи на Сдружението. Извън изброените 
в предходното изречение, Общото събрание 
може да възлага на други органи на Сдружението 
изпълнението на отделни свои правомощия с 
решение, взето с мнозинството по чл.27, 
предложение първо. 
Чл.27. Решенията по т.1, т.2, т.З, т.4 и т.10 на 
чл.26 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 
от присъстващите членове с право на глас, а 
решенията по останалите въпроси - с обикновено 
мнозинство от присъстващите. Гласуването е 
явно. Гласуването по отделни въпроси може да 
бъде и тайно по предварително решение на 
Общото събрание. 

Общо събрание на членовете на Сдружението 
Чл. 27. (1) Общото събрание на членовете на 
Сдружението е върховен орган на Сдружението и се 
състои от всички Пълноправни членове, с 
изключение на тези, чиито права са ограничени на 
основание чл. 15, ал. 4. Всеки Пълноправен член на 
Сдружението има право на един глас в Общото 
събрание на Сдружението. 
(2) Асоциираните членове, Членовете със статус на 
наблюдател и Почетните членове имат право да 

 



 

 29 

присъстват на Общото събрание на членовете на 
Сдружението с право на участие в обсъжданията, но 
без право на глас. 
(3) Член на Сдружението няма право на глас по 
въпроси, отнасящи се до:  

1. него, неговия съпруг(а) 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. 

Чл.28. (изм., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
За заседанията на Общото събрание се води 
протокол, който се подписва от 
председателстващия и от лицето, водило 
протокола. 
/2/ По въпроси, които не са включени в обявения 
в поканата дневен ред не може да се вземат 
решения; 
/3/ За заседанието на Общото събрание на 
Сдружението секретарят води протокол, в който 
се отразяват датата, часът и мястото на неговото 
провеждане, 
 
имената на председателстващия Общото 
събрание и секретаря, направените предложения 
по същество, проведените гласувания и 
резултатите от тях, направените възражения. 
/4/ Протоколът, с прикрепени към него списък на 
присъстващите и писмените материали по 
свикването и провеждането на Общото събрание, 
се завеждат в специална книга, която се 
съхранява от секретаря на Сдружението. 
/5/ Всеки член, присъствал на Общото събрание 
има право да следи за точното отразяване на 
заседанието и взетите на него решения в 
протокола. 

Чл. 28. (1) Членовете на Сдружението упражняват 
правото си на глас и/или на участие в Общото 
събрание на членовете на Сдружението лично или 
чрез упълномощен представител с изрично 
пълномощно.  
(2) Юридическите лица се представляват в Общото 
събрание на членовете на Сдружението от 
законните им представители или изрично 
упълномощени от тях лица. 
(3) Едно лице може да представлява не повече от 
трима членове в Общото събрание на членовете на 
Сдружението въз основа на писмено пълномощно. 
Преупълномощаване не се допуска. 
Упълномощеното лице може да не е член на 
Сдружението. 
 

 

Чл.28а (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) Всеки член на Сдружението, Управителният 
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съвет или прокурорът могат да сезират съда по 
регистрацията на Сдружението да се произнесе 
относно законосъобразността на решение на 
Общот.о събрание или съответствието му с този 
Устав. Това следва да стане в едномесечен срок 
от узнаване на решението, но не по-късно от една 
година от датата на приемането му. 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
Чл.29. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Управителният съвет  е управителен орган на 
Сдружението и се състои от 3 дО11 члена, 
избрани от Общото 
Z събрание за срок от пет години с право на 
неограничено преизбиране. Членовете му 
са пълноправни членове на Сдружението  или 
техни представители. Членовете на I 
Сдружението,  които  са  юридически лица
  могат  да посочат за 
членове на Управителния съвет
 представляващите  ги лица или
 лица, нечленуващи в 
/ Сдружението. 
/2/ Пълноправните членове на Сдружението, 
които са свързани лица по смисъла на §1 от 
Търговския закон, имат право да предложат общо 
един представител в Управителния съвет. 
/3/ До избирането на нов член на Управителния 
съвет и вписването му в регистъра, старият 
продължава да изпълнява функциите си. 

Чл. 29. (1) Заседанията на Общото събрание на 
членовете на Сдружението могат да бъдат редовни 
и извънредни. 
(2) Редовни заседания на Общото събрание на 
членовете на Сдружението се провеждат веднъж 
годишно. 
 

Разпоредбите за Управителния съвет се 
намират в чл. 36 до чл. 43. Отстранени са 
противоречия в правомощията на 
органите на Сдружението. Предвидени са 
разпоредби за отстраняване на непълноти 
– право на участие като член на УС и на 
ЮЛ, право на изменение и допълване в 
дневния ред от поканата за свикване на 
УС 

Чл.30. Членове на Управителния съвет могат да 
бъдат само неосъждани лица. 

Компетентност на Общото събрание на 
членовете на Сдружението  
Чл. 30. (1) Общото събрание на членовете на 
Сдружението: 

1. взема решения за изменение и допълнение 
на Устава на Сдружението; 

2. избира и освобождава членовете на 
Управителния и Контролния съвет; 

3. избира и освобождава Председателя на 
Управителния съвет на Сдружението; 

4. взема решения за преобразуване или 
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прекратяване на Сдружението; 
5. взема решение за участие на Сдружението в 

други организации; 
6. приема Основни насоки и програма за 

дейността на Сдружението; 
7. приема отчета за дейността на Управителния 

съвет за работата на Сдружението: 
8. приема бюджета на Сдружението; 
9. отменя решенията на другите органи на 

Сдружението, които противоречат на закона, 
Устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на Сдружението: 

10. определя дължимостта и размерите на 
допълнителните имуществени вноски; 

11. взема решения за създаване на целеви 
парични фондове; 

12. взема решение за промяна на седалището на 
Сдружението. 

13. взема решения по други въпроси, свързани с 
осъществяване на дейността на 
Сдружението и постигане на неговите цели, 
поставени в негова компетентност от закона 
или този Устав. 

Чл.31. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Управителният съвет има следните правомощия: 
31.1. Представлява Сдружението, както и 
определя обема на представителната власт на 
отделни негови членове; 
31.2. Осигурява изпълнението на решенията на 
Общото събрание, включително като образува 
помощни изпълнителни органи като: комитети, 
научни и координационни съвети, консултативни 
и експертни съвети и комисии и т.н.; 
31.З. Управлява имуществото на Сдружението с 
цел неговото запазване. Сделки на разпореждане 
с недвижимото имущество на Сдружението се 
осъществяват по решение на Общото събрание 
или при специално упълномощаване на 
Управителния съвет за това; 
31.4. Подготвя и внася в Общото събрание 

Свикване 
Чл. 31.(1) Свикването на заседания на Общото 
събрание на членовете на Сдружението се 
извършва от Управителния съвет по негова 
инициатива или по инициатива на 1/3 от членовете 
на Сдружението. Ако в последния случай 
Управителният съвет в месечен срок не отправи 
писмено покана за свикване на Общото събрание на 
членовете на Сдружението, то се свиква от съда по 
седалището на Сдружението по писмено искане на 
заинтересуваните членове или оправомощено от тях 
лице. 
(2) Поканата се публикува в един национален 
ежедневник и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на 
Сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден. 
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проект за бюджет; 
31.5. Подготвя и внася в Общото събрание 
отчет за дейността на Сдружението; 
31.6. Определя реда и организира 
извършването на дейността на Сдружението и 
носи отговорност за това; 
31.7. Взема решения по всички въпроси, които 
по закон или съгласно Устава не спадат в правата 
на друг орган; 
31.8. Утвърждава организационна структура на 
Сдружението, включително и създаването на 
комитети и определя функциите, които да се 
осъществяват от ангажирани по трудов или 
граждански договор към Сдружението лица и 
техния брой;  
31.9. Взема решение за участие / членуване на 
Сдружението в други български и международни 
организации; 
31.10. Приема нови членове, освобождава и 
изключва членове на Сдружението; 
31.11. Приема Правила за работа на 
Управителния съвет на Сдружението; 
31.12. Взема решения за разсрочване на 
членския внос или на имуществените вноски; 
31.13. Взема решение за откриване и закриване 
на клонове; 31.14.  Определя ликвидатора на 
Сдружението при прекратяването му; 
31.15. Определя адреса на управление на 
Сдружението. 
31.16. Избира Зам.-председател измежду 
членовете си; 
31.17. Взема решение за заделяне на средства 
от положителния финансов резултат · на 
Сдружението за целеви фондове и определя 
условията и реда за целевото им 
разходване. 

(3) Поканата се адресира до членовете на 
Сдружението и трябва да съдържа дневния ред, 
дата, часа, мястото на провеждане на Общото 
събрание на членовете на Сдружение и посочване 
по чия инициатива се свиква то. 
(4) По въпроси, които не са включени в обявения в 
поканата дневен ред, не може да се вземат 
решения.  
 

Чл.32. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Управителният съвет може да взема решение, 
ако присъстват повече от половината от 
членовете му. За присъстващо се счита и лицето, 

Кворум 
Чл. 32. (1) Общото събрание на членовете на 
Сдружението се счита за законно, ако присъстват 
повече от половината от всички Пълноправните 
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с което има двустранна телефонна или друга 
телекомуникационна връзка, гарантираща 
установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и 
вземането на решения, което се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. 
/2/ Член на Управителния съвет може да бъде 
представляван от друг член с изрично 
пълномощно, в което е указан начина на 
гласуване по предварително обявения дневен 
ред. Никой присъстващ член на Управителния 
съвет не може да представлява повече от е ин 
отсъстващ. 
/3/ Управителният съвет мо да взема решения  
неприсъствено,  с единодушие. 
/4/ Решенията на Управителния съвет се вземат с 
обикновено мнозинство от присъстващите, 
решенията  по чл.31,  т.  2, 6 и 14 -  с мнозинство 
от всички членове, а решенията по чл.31, т.т. З 
(ако е упълномощено), 9,®,)12, 13 и 17 
- с мнозинство от 2/3 от всички членове на 
Управителния съвет.   
/5/ По решение на Управителния съвет, 
председателите на колективните помощни органи 
на Управителния съвет, ако не са членове на 
Управителния съвет, могат да участват на 
заседанията му с право да дават становища и да 
правят предложения по въпроси, свързани с 
дейността на съответния помощен орган. 

членове, с изключение на тези, чиито права са 
ограничени на основание чл. 15, ал. 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. 
 

Чл.33. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Управителният съвет се свиква от Председателя 
на редовни заседания най-малко веднъж на три 
месеца. Извънредни заседания могат да се 
свикат и по мотивирано искане от Председателя 
или от най- малко 1/3 от неговите членове до 
Председателя. Ако Председателят не свика 
заседание на Управителния съвет в седмичен 
срок, то може да се свика от всеки един от 
заинтересуваните членове на Управителния 
съвет. При отсъствие на Председателя 

Вземане на решения 
Чл. 33. (1) Общото събрание на Сдружението 
приема решенията си с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове с право на глас, освен ако 
не е предвидено друго в настоящия Устав или в 
закона. 
(2) Решенията по чл. 30, ал. 1, т, 1 и т. 4 се вземат с 
мнозинство 2/3 от присъстващите членове с право 
на глас.  
(3) Гласуването е явно. Гласуването по отделни 
въпроси може да бъде и тайно по предварително 
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заседанието се ръководи от Зам. председателя 
на Сдружението. 
/2/ Управителният съвет се свиква от 
Председателя с писмена покана, изпратена до 
всеки от членовете му най-късно в 
четиринадесетдневен срок преди датата на 
заседанието. 
/3/ Относно протоколите за заседанията на 
Управителния съвет се прилагат разпоредбите на 
чл.28. 

решение на Общото събрание на Сдружението. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Чл.34. Председателят на Управителния съвет на 
Сдружението се избира от Общото събрание за 
срок от пет години. При невъзможност на 
Председателя да изпълнява функциите си, 
поради отсъствие, болест или друга 
необходимост правомощията му се осъществяват 
от Заместник председателя, без право да 
представлява Сдружението пред трети лица. 

 
Чл. 34. (1) Общото събрание на членовете на 
Сдружението избира председателстващ 
заседанието, секретар и преброител.  
(2) Секретарят води протокол от Общото събрание 
на членовете на Сдружението, в който се отразяват 
датата, часът и мястото на неговото провеждане, 
имената на председателстващия, секретаря и 
преброителя, направените предложения по 
същество, в т.ч. и направените възражения, 
проведените гласувания и резултатите от тях. 
Протоколът се подписва от секретаря и 
председателстващия Общото събрание на 
членовете на Сдружението. 
(3) Членовете на Сдружението и пълномощниците 
им се удостоверяват присъствието си на Общото 
събрание на членовете на Сдружението с полагане 
на подпис в списък на присъстващите, който се 
заверява от председателстващия и секретаря и се 
прилага към протокола на Общото събраниена 
членовете на Сдружението. 
(5) Всеки член, присъстващ на Общото събрание  на 
членовете на Сдружението има право да следи за 
точното отразяване в протокола на обсъжданията и 
взетите решения. 

 
Правилата относно Председателя на УС 
са в чл. 44 и 45. Отстранено е 
съмнението, че той е лице извън 
членовете на УС – избира се измежду 
членовете, мандатът му е идентичен, 
освобождава се заедно с останалите 
членове. Премахнати са противоречия в 
правомощията му. 

Чл.35. Председателят може да бъде освободен 
предсрочно по негово искане или с решение на 
Общото събрание. 

Чл. 35.(1) Решенията на Общото събрание на 
членовете на Сдружението са задължителни за 
другите органи на сдружението. 
(2) Решенията на Общото събрание на членовете на 
Сдружението подлежат на съдебен контрол относно 
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тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 
Чл.36. (изм., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Председателят има следните правомощия: 
36.1. Представлява Сдружението пред трети 
лица и осъществява оперативното му 
ръководство, осигурява стопанисването и 
опазването на имуществото на Сдружението, 
36.2. Организира, ръководи и
 контролира изпълнението на
 решенията на 
Управителния съвет; 
36.3. Свиква и ръководи заседанията на 
Общото събрание и Управителния съвет; 
36.4. Непосредствено организира и ръководи 
дейността на Сдружението, като извършва актове 
на разпореждане с недвижимо имущество, след 
надлежно упълномощаване за това от Общото 
събрание; 
36.5. Дава становища пред Общото събрание 
относно жалби във връзка с приемане или 
изключване на членове на Сдружението; 
36.6. Отчита се за дейността пред 
Управителния съвет и Общото събрание; 
36.7. Изпълнява всякакви други дейности, 
възложени му от Общото събрание и 
Управителния съвет. 
36.8. Назначава и освобождава персонал в 
съответствие с утвърдения  от Управителния 
съвет щат и сключва договори с външни. лица  
във връзка с дейността на Сдружението · 
/2/ В дейността си Председателят се подпомага 
от секретариат. 

Управителен съвет 
Чл. 36. (1) Управителният съвет е управителен орган 
на Сдружението, който се състои от 3 до 11 членове. 
Броят на членовете на Управителния съвет се 
определя с решението по чл. 30, ал. 1, т. 2. 
(2) Мандатът на членовете на Управителния съвет е 
пет години с право на неограничено преизбиране. 
След изтичане на мандата, Общото събрание на 
членовете на Сдружението приема решение за 
тяхното освобождаване. 
(3) Членове на Управителния съвет могат да бъдат 
само Пълноправни членове на Сдружението. 
Членовете на Сдружението, които са юридически 
лица могат да посочат за членове на Управителния 
съвет представляващите ги лица или лица, 
нечленуващи в Сдружението. 
(4) Членовете на Управителния съвет може да бъдат 
освободени предсрочно, по своя инициатива и след 
приемане на решение от Общото събрание на 
членовете на Сдружението. Старите членове 
продължават да изпълняват функциите си до 
вписването в Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел на 
новоизбраните членове. 
 

 

Чл.37. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
С решение на Управителния съвет, към него се 
създават помощни органи - Комитети, в които 
могат да участват представители на всички 
членове на Сдружението. Всеки пълноправен 
член има право на един представител във всеки 
Комитет, като физическите лица участват лично. 
/2/ С решението си за създаване на комитет по 

Чл. 37.(1) Членове на Управителния съвет 
физически лица, както и лицата представляващите 
юридически лица – членове могат да бъдат само 
неосъждани лица. 
(2) Член на Управителния съвет може да бъде 
представляван само от друг член с изрично 
пълномощно, в което е указан начинът на гласуване 
по предварително обявения дневен ред. Никой 
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предходната алинея, Управителният съвет 
определя неговия председател и състав. 
Председателят на комитета формулира 
условията, редът, периодичността, целите и 
начините на провеждане на сесиите. 
Председателят на всеки Комитет редовно 
докладва пред Управителния съвет за проектите 
и дейностите, които се ръководят от съответния 
Комитет. 

присъстващ член на Управителния съвет не може да 
представлява повече от един отсъстващ. 
 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
Чл.38. (изм. и доп., с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) /1/ Контролният съвет се състои от трима 
членове, избирани от Общото събрание за срок 
от пет години. 
/2/ Членовете на Контролния съвет избират 
председател на Контролния съвет измежду 
състава си. 
/3/ Контролният съвет осъществява контрол 
върху: 
- дейността на Управителния съвет и 
помощните органи на Сдружението; 
 
- прилагането и спазването на принципите 
на Сдружението от неговите членове; 
- спазването на изискванията за членство 
от членовете на Сдружението; 
- финансовото състояние на Сдружението, 
удостоверява целесъобразното разходване на 
финансовите средства, стопанисването на 
имуществото на Сдружението. 
/4/ Контролният съвет протоколира извършените 
проверки. 
/5/ Контролният орган отчита дейността си пред 
Общото събрание. 
/61 Контролният съвет може: 
- да иска от Общото събрание да отмени 
решения на Управителния съвет, които 
противоречат на закона, Устава и/или на решение 
на Общото събрание; 
- да иска от Управителния съвет да отмени 

Чл. 38. (1) Заседанията на Управителният съвет са 
редовни и извънредни. 
(2) Редовните заседания на Управителния съвет се 
провеждат 4 пъти в годината, най-малко веднъж на 
три месеца. Графикът на редовните заседания за 
следващата година се приема най-късно на 
последното редовно заседание за текущата година. 
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решения на помощните органи на Сдружението, 
когато противоречат на закона, Устава, 
решенията на Общото събрание и/или решенията 
на Управителния съвет. 
171 (изм. с решение на ОС 02.06.2017 г.) 
Контролният съвет може да спира изпълнението 
на решенията по ал.6 до произнасянето на 
съответния орган. 
/8/ Контролният съвет дава писмени предписания 
за отстраняване при нарушения на Устава и/или 
закона, принципите на Сдружението и основните 
насоки на дейността му. 
ПОМОЩНИ ОРГАНИ 
Чл.ЗВа. (нов, с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Според дейността на Сдружението, 
Управителният съвет може да създава помощни 
органи, като определя статута и състава им. 
/2/ В съответствие с Устава на Сдружението, 
съставът на помощните органи се избира за срок 
до 3 години. 
/3/ Помощните органи се отчитат за дейността си 
пред Управителния орган. 

  

КЛОНОВЕ 
Чл.386. (нов, с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
По мотивирано решение на Управителния съвет 
могат да бъдат създавани клонове в 
съответствие с действащото в страната 
за!(онодателство. В решението на Управителния 
съвет за създаване на клонове се определят 
районът му на действие и неговия управител. 
/21 Към съответния клон могат да се създават 
общински, областни, съответно регионални 
тематични комитети на Сдружението. 
131 Клоновете и съветите към тя,х извършват 
своята дейност при условия и ред, определени в 
Правилник за дейността им, приет от 
Управителния съвет. 
/4/ Клоновете водят книги за дейността си и най-
малко веднъж годишно управителят на клона 
представя пред Управителния съвет отчет за 

 Стар 38б – нов 49 – уредбата е запазена с 
малки изменения 
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дейността на клона и разходваните средства. 
VII. ИМУЩЕСТВО 
 
Чл.39. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.; доп. 
с решение на ОС 02.06.2017 г.) Източници на 
средства на Сдружението са: 
членски внос, дължим до 30-ти април на 
годината, за която се отнася, и имуществени 
вноски на членовете му; 
доброволни вноски на членовете на 
Сдружението; 
дарения, спонсорство и завещания на български 
и чуждестранни физически и юридически лица; 
средства, предоставени по различни
 национални и/или международни 
програми 
 
- приходи от допълнителна стопанска дейност, 
както и други постъпления в допустими от закона 
форми, като вещни, облигационни и други права, 
придобити при или други доходи по повод на 
неговата дейност, реализирани съгласно 
установения от закона ред. 

Компетентност на Управителния съвет  
Чл. 39. Управителният съвет има следните 
правомощия: 

1. представлява Сдружението, както и 
определя обема на представителната власт 
на отделни негови членове; 

2. осигурява изпълнението на решенията на 
Общото събрание на членовете на 
Сдружението, включително като образува 
помощни органи, комитети, научни и 
координационни съвети, консултативни и 
експертни съвети и комисии и т.н., определя 
броя и функциите (щата) на обслужващия 
персонал на Сдружението; 

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

4. подготвя и внася в Общото събрание на 
членовете на Сдружението проект за 
бюджет; 

5. подготвя и внася в Общото събрание на 
членовете на Сдружението отчет за 
дейността на Сдружението; 

6. определя реда и организира извършването 
на дейността на Сдружението в съответствие 
с общите насоки, прието от Общото 
събрание на членовете на Сдружението и 
носи отговорност за това; 

7. приема нови членове на Сдружението, 
приема решения за изключване на 
съществуващи членове или констатира 
отпадането им; 

8. приема Правила за работа на Управителния 
съвет на Сдружението; 

9. взема решения за определяне на размера на 
членските вноски по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 и за 
намаляване на размера на дължимите 
членски вноски за даден член, за 
разсрочване задължението му за плащане 

Разпоредбите относно имуществото са 
преработени, така че да съответсват на 
начините на набиране напоследното.  
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или за освобождаване изцяло от него; 
10. взема решение за откриване и закриване на 

клонове; 
11. определя ликвидатора на Сдружението в 

случаите на чл. 55, ал. 2; 
12. определя адреса на управление на 

Сдружението; 
13. избира Заместник председател измежду 

членовете си; 
14. изпълнява решенията на Общото събрание 

на членовете на Сдружението за създаване 
на целеви парични фондове и определя 
условията и реда за целевото им 
разходване; 

15. взема решения по всички въпроси, които по 
закон или съгласно Устава не спадат в 
правата на друг орган; 

16. изпълнява задълженията си, предвидени в 
Устава. 

Чл.39а. (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) За постигане на своите цели, Сдружението 
може да извършва допълнителна стопанска 
дейност като: 
1. организиране и провеждане на изложения, 
обучения, издателска дейност; 
2. разработване на планове, проекти и 
програми, извършване на проучвания и анализи; 
3. придобиване и управление на движима и 
недвижима собственост, както и ограничени 
вещни права; 
4. сдружаване с трети лица за извършване 
на съвместна дейност; 5.друга дейност, 
незабранена със закон. 
/2/ Приходът от дейностите по ал.1 се използва за 
постигането на целите на Сдружението. 
/3/ Извършваната допълнителна стопанска 
дейност се подчинява на условията и реда, 
определени в българското законодателство. 

 Разпоредбата е преместена поради 
необходимост от систематическо 
подреждане на правилата. Цели на 
Сдружението -  средства за тяхното 
постигане, в т. ч. и стопанса дейност  - 
предмет на допълнителната стопанска 
дейност виж по-горе чл. 10 

Чл.40. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) 
Сдружението отговаря за своите задължения с 

Свикване 
Чл. 40. (1) Заседанията на Управителния съвет е 

Стар чл. 40 – нов чл.  51 
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имуществото си. Сдружението не носи 
отговорност за задълженията на своите членове. 

свикват от Председателя на Управителния съвет по 
негова инициатива или по мотивирано искане от 
най-малко 1/3 от неговите членове. Ако 
Председателят на Управителния съвет не свика 
заседание на Управителния съвет в седмичен срок, 
то може да се свика от всеки един от 
заинтересуваните членове на Управителния съвет с 
изпращане на писмена покана до всеки член на 
Управителния съвет в четиринадесетдневен срок 
преди датата на заседанието 
(2) Управителният съвет се свиква от Председателя 
на Управителния съвет с писмена покана, изпратена 
до всеки от членовете му най-късно в 
четиринадесетдневен срок преди датата на 
заседанието.Поканата трябва да съдържа дневния 
ред, дата, часа, мястото на провеждане на 
заседанието на Управителния съвет.  
(3) Членовете на Управителният съвет могат да 
искат внасяне на промяна в определения дневен ред 
в срок до 5 дни преди датата на заседанието. 
Мотивирано предложение за промяна на дневния 
ред се изпраща до всички членове на Управителният 
съвет. В случай, че не са постъпили възражения в 
срок до 3 дни преди заседанието, предложението за 
промяна се счита за прието.  

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ 
 
Чл.41. (доп., с решение на ИОС 17.09.2011 г.) /1/ 
Сдружението може да се преобразува в друго 
юридическо лице с нестопанска цел или в 
юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност 
по решение на Общото събрание, да се влива, 
слива, разделя или отделя. 
/2/ В случай, че Сдружението се преобразува чрез 
отделяне или разделяне, то отговаря солидарно 
за задълженията, възникнали до 
преобразуването му. 
/3/ В случай че Сдружението се преобразува чрез 

Кворум 
Чл. 41. Управителният съвет може да приема 
решения, ако присъстват повече от половината от 
членовете му. За присъстващо се счита и лицето, с 
което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му и 
позволяваща участието му в обсъждането и 
вземането на решения, което се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. 
 

Новото в раздела „преобразуване, 
прекратяване и ликвидация“ е свързано с 
необходимостта от отстраняване на 
неясноти в съществуващите текстове. 
Предвиден е изцяло нов ред за приемане 
на решение за прекратяване на 
Сдружението. 



 

 41 

сливане или вливане, членовете му стават 
членове на новото юридическо лице с 
нестопанска цел, а в случай, че то се е 
преобразувало чрез разделяне, членовете на 
новообразуваните юридически лице с 
нестопанска цел по техен избор. 
Чл.42. Сдружението се прекратява: 
42.1. по решение на Общото събрание; 
42.2. по решение на съответния съд по 
седалището му, ако са налице законовите 
обстоятелства за това. 

Вземане на решения  
Чл. 42. (1) Решенията на Управителния съвет се 
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, 
освен в предвидените в този Устав и в закона 
случаи. 
(2) Решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 39, т. 
3 и 6 от Устава се приемат с мнозинство от всички 
членове.  
(3) Управителният съвет може да взема решения 
неприсъствено, ако протоколът за взетото решение 
бъде подписан без забележки и възражения от 
всички членове на Управителния съвет. 

 

Чл.42а. (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) При прекратяване на Сдружението се 
извършва ликвидация по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 
Средствата за издръжка на ликвидацията, 
включително и за възнаграждение на 
ликвидатора се определят от Управителния 
съвет. 

  

Чл.426. (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) При прекратяване на Сдружението, останалото 
след удовлетворяването на кредиторите 
имущество преминава върху лицата, определени 
с решение на Общото събрание за прекратяване 
на Сдружението. 

  

IX. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
Чл.42в. (нов, приет с решение на ИОС 17.09.2011 
г.) Общото събрание и Управителният съвет на 
Сдружението водят книги за протоколите от 
всички проведени заседания. 
Председателстващите заседанията и лицата, 
изготвили протоколите, ги удостоверяват с 
подписите си и отговарят за верността на 

 Чл. 42в е запазен и доразвит – подредба 
на уредбата за видовете книги, 
съхраняването им и достъпа на членовете 
до тях. 
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съдържанието им. 
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.43. За неуредени в този Устав положения се 
прилагат разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 
 
Настоящият Устав е приет на Общо събрание на 
Сдружението, проведено на 14.03.2008 г., 
изменен с решение на Общо събрание на 
Сдружението, проведено на 
13.03.201О г.; изменен с решение на извънредно 
Общо събрание на Сдружението, проведено на 
17.09.2011 r. и изменен с решение на Общо 
събрание на Сдружението, проведено на 
02.06.2017 r. 

Чл. 43. (1) Заседанията на Управителния съвет се 
ръководят от Председателя на Управителния съвет, 
а при негово отсъствие - от Заместник--
председателя. Относно протоколите за заседанията 
на Управителния съвет се прилагат съответно 
разпоредбата на чл. 34. 
(2) По решение на Управителния съвет, 
председателите на колективните помощни органи на 
Управителния съвет и други лица, ако не са членове 
на Управителния съвет, могат да присъстват на 
заседанията му с право да участват в дискусиите и 
да дават становища и да правят предложения по 
въпроси, свързани с дейността на съответния 
помощен орган. 
 

 
 
Новият раздел „Заключителни 
разпоредби“, съдържа два члена (чл. 59 и 
60), които предлагат допълнение към вече  
съществуващот правило на чл. 43 

 Председател 
Чл. 44. (1) Председателят на Управителния съвет на 
Сдружението се избира от Общото събрание на 
членовете на Сдружението измежду членовете на 
Управителния съвет за срок от пет години. При 
невъзможност на Председателя да изпълнява 
функциите си, поради отсъствие, болест или друга 
необходимост правомощията му се осъществяват от 
Заместник-председателя, без право да 
представлява Сдружението пред трети лица. 
(2) Председателят е член на Управителния съвет и 
неговото правно положение се урежда при 
прилагане на чл.36, ал. 3 и 4 от Устава.  

 

 Чл. 45. (1) Председателят има следните 
правомощия: 

1. да представлява Сдружението пред трети 
лица; 

2. да организира, ръководи и контролира 
изпълнението на решенията на 
Управителния съвет; 

3. да свиква и ръководи заседанията на 
Управителния съвет; 

4. да сключва сделки за разпореждане с 
движимото и недвижимо имущество на 
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Сдружението, след приемане на решение от 
Управителния съвет и изрично 
упълномощаване за това от този орган; 

5.  да се отчита текущо се за дейността си пред 
Управителния съвет; 

6. да изпълнява всякакви други дейности, 
възложени му от Общото събрание на 
членовете на Сдружението и Управителния 
съвет. 

7. да назначава и освобождава персонал в 
съответствие с утвърдения от Управителния 
съвет щат и да подписва всички договори с 
трети лица във връзка и по повод 
осъществяването на с дейността на 
Сдружението 

(2) В дейността си Председателят се подпомага от 
секретариат. 

 Контролен съвет 
Чл. 46. (1) Контролният съвет се състои от трима 
членове, избирани от Общото събрание на 
членовете на Сдружението за срок от пет години. 
Членовете на Контролния съвет може и да не са 
членове на Сдружението 
(2) Членовете на Контролния съвет избират 
председател на Контролния съвет измежду състава 
си. 
(3) Контролният съвет осъществява контрол върху: 

1. дейността на Управителния съвет и 
помощните органи на Сдружението; 

2. прилагането и спазването на принципите на 
Сдружението от неговите членове; 

3. спазването на изискванията за в 
Сдружението; 

4. финансовото състояние на Сдружението; 
5. удостоверява целесъобразното разходване 

на финансовите средства, стопанисването на 
имуществото на Сдружението. 

(4) Контролният съвет протоколира извършените 
проверки и изготвя и предоставя мотивирани 
становища в случаите предвидени в Устава. 
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(5) Контролният съвет отчита дейността си пред 
Общото събрание на членовете на Сдружението. 
(6) Членовете на Контролния съвет се освобождават 
с решение на Общото събрание на членовете на 
Сдружението 
(7) Контролният съвет има право: 

1. да иска от Общото събрание на членовете на 
Сдружението да отмени решения на 
Управителния съвет, които противоречат на 
закона, Устава и/или на решение на Общото 
събрание на членовете на Сдружението; 

2. да иска от Управителния съвет да отмени 
решения на помощните органи на 
Сдружението, когато противоречат на закона, 
Устава, решенията на Общото събрание на 
членовете на Сдружението и/или решенията 
на Управителния съвет. 

3. да спира изпълнението на решенията по 
предходните точни до произнасянето на 
съответния орган. 

 Помощни органи и Комитети 
Чл. 47. (1) С решение на Управителния съвет, към 
него се създават помощни органи и Комитети, в 
които могат да участват представители на всички 
членове на Сдружението, но не и ПОчетни членове.. 
(2) Съставът и статутът на помощните органи се 
определя с решението на Управителния съвет. 
Помощните органи се отчитат за дейността си пред 
Управителния орган. Членовете на помощните 
органи се освобождават с решение на Управителния 
съвет. 
(3) Комитети се създават с решение на 
Управителния съвет. Всеки пълноправен член има 
право на един представител във всеки Комитет. 
Членовете на Комитетите се избират за срок до 3 
години. Комитетите се отчитат за дейността си пред 
Управителния съвет, а членовете им се 
освобождават с решение на Управителния съвет. 

 

 Почетен председател на Сдружението 
Чл. 48. (1)  Общото събрание, с мнозинство от 
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присъстващите членове, може да приеме решение  
за избор на лице за Почетен председател на 
Сдружението. 
(2) Почетен председател на Сдружението може да 
бъде всяко лице, което е било Председател на 
Управителния съвет на Сдружението и има 
съществен принос за създаването на Сдружението 
и/или за постигането на неговите цели.  
(3) Почетният председател на Сдружението е 
Почетен член на Сдружението по право и не дължи 
заплащането на членски вноски по чл. 15.  
(4) Почетният председател на Сдружението: 

1. съдейства за постигането на целите на 
Сдружението като дава препоръки и насоки; 

2. подпомага Управителния съвет и 
Председателя на Управителния съвет при 
осъществяване на основната им дейност; 

3. има право да присъства на Общото събрание 
на членовете на Сдружението и на 
заседанията на Управителния съвет с право 
на участие в обсъжданията, но без право на 
глас. 

 РАЗДЕЛ V 
КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Клонове 
Чл. 49. (1) Сдружението може да открива клонове 
извън населеното място, в което се намира неговото 
седалище, в това число и в чужбина. Към съответния 
клон могат да се създават и поделения на 
помощните органи и комитети на Сдружението. 
(2) Решенията за откриване на клон и създаване на 
поделения на помощните органи и комитети на 
Сдружението към него се приемат от Управителния 
съвет. С тези решения се определят и районът на 
действие на клона, и неговият управител. 
(3) Клоновете и поделенията на поделения на 
помощните органи и комитети на Сдружението към 
тях извършват своята дейност при условия и ред, 
определени в Правилник за дейността им, приет от 
Управителния съвет. 
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(4) Клоновете водят книги за дейността си и най-
малко веднъж годишно управителят на клона 
представя пред Управителния съвет отчет за 
дейността на клона и разходваните средства. 

 РАЗДЕЛ VI 
ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 

Имущество на сдружението 
Чл. 50. Имуществото на Сдружението се формира 
от: 
1. годишни и встъпителни членски вноски; 
2. допълнителни имуществени вноски; 
3. дарения, спонсорство и завещания на български и 
чуждестранни физически и юридически лица; 
4. средства, предоставени по различни национални 
и/или международни програми за финансиране; 
5. приходи от допълнителна стопанска дейност; 
6. имуществени права, придобити от Сдружението 
при и по повод неговото управление и извършване 
на дейност (вещни, облигационни и други права, 
ценни книги, дялове в търговски дружества и др.). 

 

 Чл. 51. Сдружението отговаря за своите задължения 
с имуществото си и до неговия размер. Сдружението 
не носи отговорност за задълженията на своите 
членове.  

 

 РАЗДЕЛ VII 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И 

ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО 
Преобразуване на Сдружението 
Чл. 52. (1) Сдружението може да се преобразува в 
друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се 
самоопредели като юридическо лице с нестопанска 
цел за осъществяване на общественополезна 
дейност или да се преобразува чрез вливане, 
сливане, разделяне или отделяне. 
(2) Решението за преобразуване се приема от 
Общото събрание на членовете на Сдружението, 
при спазване на изискванията на чл. 29, ал. 2 от 
ЗЮЛНЦ - с мнозинство от 2/3 от присъстващите 
членове. 
(3) В случай, че Сдружението се преобразува чрез 
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отделяне или разделяне, то отговаря солидарно за 
задълженията, възникнали до преобразуването му. 
(4) В случай че Сдружението се преобразува чрез 
сливане или вливане, членовете му стават членове 
на новото юридическо лице с нестопанска цел. 
Когато преобразуването се осъществява чрез 
разделяне, членовете на Сдружението стават 
членове на новообразуваните юридически лица с 
нестопанска цел по техен избор. 

 Прекратяване на Сдружението 
Чл. 53. Сдружението се прекратява: 

1. с приемане на решение на Общото събрание 
на членовете на Сдружението; 

2. с решение на съответния съд по седалището 
му, в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от 
ЗЮЛНЦ. 

 

 Чл. 54. (1) Решение за прекратяване на 
Сдружението по чл. 53, чл. 1, т. 1 се прима след 
провеждане на Изрично извънредно Общо събрание 
на членовете на Сдружението.  
(2) Изричното извънредно Общо събрание на 
членовете на Сдружението се свиква след 
постъпване на писмено обосновано предложение, 
подписано от 3/4 от членовете на Сдружението до 
Управителния съвет. Управителния съвет е длъжен 
да свика Изричното извънредно Общо събрание на 
членовете на Сдружението в срок от 4 месеца след 
постъпване на предложението.  
(3) Изричното извънредно Общо събрание на 
членовете на Сдружението може да взема решения 
ако при откриването му присъстват лично или чрез 
пълномощник 3/4 от членовете на Сдружението. 

 

  Ликвидация 
Чл. 55. (1) При прекратяването на Сдружението се 
извършва ликвидация. 
(2) Ликвидацията се осъществява от лицето, 
определено в решението на Общото събрание на 
членовете на Сдружението. В останалите случаи 
ликвидацията се извършва от Управителния съвет 
или определено от него лице. 
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(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 
2, той се определя от окръжния съд по седалището 
на Сдружението. 
(4) Относно неплатежоспособността, съответно 
несъстоятелността на Сдружението, редът за 
ликвидация и правомощията на ликвидатора се 
прилагат съответно разпоредбите на Търговския 
закон.  
(5) Размерът на възнаграждение на ликвидатора се 
определят в решението на Общото събрание на 
членовете на Сдружението, а в останалите случаи - 
от съда. 

 Чл. 56. (1) Имуществото, останало след 
удовлетворяването на кредиторите се разпределя 
между лицата, които са били Пълноправни членове 
на Сдружението към дата на приемането (респ. 
влизането в сила) на решението за прекратяване на 
Сдружението.  
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са 
определяеми, имуществото преминава върху 
общината по седалището на Сдружението. 
Общината е длъжна да използва полученото 
имущество за учредяване на юридическо лице с 
нестопанска цел, с цели възможно най-близки до 
целите на прекратеното Сдружение. 
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да 
се разпределя, продава или по какъвто и да било 
начин да се прехвърля на ликвидатора, с 
изключение на средствата за неговото 
възнаграждение. 
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на 
извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за 
задълженията на прекратеното Сдружение до 
размера на придобитото. 

 

 Чл. 57. След разпределяне на имуществото, 
ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване 
вписването на Сдружението от Търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел, воден от Агенцията по вписванията. 

 

 РАЗДЕЛ VIII  
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КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
Книги на сдружението 
Чл. 58. (1) Общото събрание и Управителният съвет 
на Сдружението 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. 
(2) Сдружението води Регистър на членовете на 
Сдружението, в който се описват данните на всеки 
член, вида на членството му, датата на възникване и 
прекратяване на членството правоотношение, както 
и референция към акта, с който той е приет, респ. 
изключен. 
(3) Всеки член има право да получава информация и 
да прави справки в книгите на Сдружението 

 РАЗДЕЛ IX 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 59. (1) Заглавията на разделите служат само за 
улеснение при използването на този Устав и нямат 
тълкувателно значение. 
(2) Всяко препращане към закон или разпоредба 
представлява позоваване на закон или разпоредба 
съгласно съдържанието им към датата на приемане 
на този Устав. При промени в законодателството, в 
най—кратък срок се свиква Общо събрание на 
членовете на Сдружението за изменение на Устава. 
До приемане на решение за промяна на засегнатите 
разпоредби, същите се тълкуват в съответствие с 
действащото законодателство. 
(3) Неуредените в този Устав въпроси и 
възникналите спорове се подчиняват на 
нормативните правилата на ЗЮЛНЦ и на 
действащото законодателство в Република 
България. 
(4) Промените в Устава подлежат на обявяване в 
Търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по 
вписванията.  

 

 Чл. 60. Настоящият Устав е приет на Общо  
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събрание на Сдружението, проведено на 13.07.2018 
г. 
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В Приложение ще намерите проект на нов Устав и сканирано копие на 
действащия Устав. Сдружението. 
 
Проект на решение: 
Общото събрание на членовете на Сдружението приема нов Устав на 
Сдружението. 


