УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“АСОЦИАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН”
(Актуална редакция, отразяваща измененията, извършени
от Общото събрание на сдружението на 26.03.2010 г.)

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “АСОЦИАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН” (наричано за
краткост “Асоциацията”)

е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
устава и решението на учредителното събрание.
(2) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за задълженията на сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Наименованието на
сдружението е “АСОЦИАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН”, което може да
бъде изписвано и на латиница по следния начин: BULGARIAN SPORT HORSЕ
ASSOCIATION (BSHA)
(2) Наименованието на Асоциацията, заедно с указание за седалището, адреса,
съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и
БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на
сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува, като към

наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място,
където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и
указание за неговия предмет на дейност.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. (1) Седалището на Асоциацията е в град София.
(2) Адресът на управление на Асоциацията е в град София, Столична община –
район “Средец”, бул. “Васил Левски” № 75.
Срок
Чл. 4. Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок или друго
прекратително условие.

ІІ. СТАТУТ.
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Статут
Чл. 5. (1) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност в областта на развъждането на спортни коне в
България, обединяваща физически и юридически лица, които признават настоящия
устав.
(2) (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Цели и средства за постигането им
Чл. 6. (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Асоциацията има за цел да
развива и стимулира развъждането на Български спортен кон, предназначен за
олимпийските дисциплини, да осигурява защита и контрол на произхода му, да работи
за генетичното му усъвършенстване, да осигурява интеграцията между конния спрот и
развъдната дейност, да представлява интересите на общността, занимаваща се с
развъждане на Български спортен кон, пред съответните национални и международни
организации - Световната федерация по развъждане на спортни коне и др.
(2) Средствата за постигане на дефинираните в предходната алинея цели на
Асоциацията са:
1. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)

разработване и изпълнение на

селекционна програма за развъждането на Български спортен кон;
2. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) създаване на вътрешна нормативна
база, която регламентира дейностите по селекция и репродукция при развъждането на
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Български спортен кон;
3. организиране на изложби на племенни животни и шампионати за разплодни
животни;
4. организиране на курсове за обучение и придобиване на квалификация,
издаване и разпространение на информационни материали.
Средства за осъществяване на целите на сдружението (финансиране)
Чл. 7. Асоциацията ще работи за постигане на своите цели, като набира
средства от:
1. членски внос и индивидуални и колективни такси;
2. дарения, завещания и спонсорство;
3. предоставени средства от държавата и общините;
4. предоставени средства от международни развъдни организации;
5. управление на собствено имущество;
6. лихви;
7.

други приходи по предмета на дейност.

Предмет на дейност
Чл. 8 (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Асоциацията осъществява
селекцията и репродукцията на Българския спортен кон, при което:
1. изработва развъдната програма на породата и я внася за одобрение в МЗХ;
2. създава и води родословната книга на Българския спортен кон;
3. издава сертификати, удостоверяващи покриване и паспорти на конете;
4. определя пордуктивността и развъдната стойност на разплодните животни;
5. осигурява и контролира изпълнението на програма за подготовка, провежда
тестирания и изпитвания на племени коне;
6. лицензира жребците за разплод;
7. съдейства за организиране на състезания за разплодни животни;
8. контролира дейностите по производство и предоставяне на генетична плазма,
извършването на специфично заплождане чрез изкуствено осеменяване и естествено
покриване;
9. осигурява и други дейности, свързани с насърчаване и развитие на
развъждането на спортни коне в България.

ІII. ЧЛЕНСТВО
Придобиване на членство
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Чл. 9. (1) Членството в Асоциацията се придобива чрез:
1. участие в учредяването й;
2. приемане в членство.
(2) Учредителите на Асоциацията се считат за членове с подписването на
учредителния протокол и този устав.
Условия за членство; Членски права и задължения
Чл. 10. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.
(2) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Членове на сдружението могат да
бъдат дееспособни физически лица, които признават и изпълняват настоящия устав –
собственици на племенни коне от породата, специалисти, селекционери, научни
работници, любители и други лица с интерес в тази дейност.
(3) (Нова - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Членове на сдружението могат да
бъдат и български юридически лица, които признават и изпълняват настоящия устав –
търговци и търговски дружества, институти, други юридически лица с нестопанска цел
с цели и задачи, които не противоречат на целите и задачите на Асоциацията.
Чл. 11. Всеки член на Асоциацията има право:
1. да участвува в дейността на Асоциацията за постигане на определените в
този устав цели;
2. да участва в управлението на Асоциацията;
3.

да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на

управление;
4. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;

5.

да се ползува от имуществото на Асоциацията и от резултатите от

дейността й;
6.

да получава съдействие от Асоциацията при осъществяване на своята

дейност и при уреждане на отношенията си с други членове на Асоциацията.
Чл. 12. Всеки член на Асоциацията е длъжен:
1. да внася членски внос в размерите и в сроковете, определени от Общото
събрание;
2. да спазва устава на Асоциацията и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на Асоциацията и за издигане на
обществения й авторитет.
Чл. 13. (1) Членовете на Асоциацията не отговарят лично за задълженията на
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сдружението
(2) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт на физическо лице
или прекратяване на юридическо лице – член на Асоциацията, както и при
прекратяване на членството.
Приемане в членство
Чл. 14. (1) Приемането на нов член на Асоциацията се извършва на основата на
писмена молба, отправена до Управителния съвет.
(2) Образецът на молбата за членство се утвърждава от Управителния съвет.
(3) Към молбата кандидатите прилагат информация за притежаваните от тях
коне, вписани във водената от Асоциацията родословна книга.
(4) Към молбата кандидатите-юридически лица прилагат и:
1. съдебна и БУЛСТАТ регистрация;
2. копие от устройствения си акт;
(5) Управителният съвет разглежда молбата и ако последната отговаря на всички
изисквания, я удовлетворява. Решението за приемане на нов член се взема с явно
гласуване и обикновено мнозинство.
(6) Ако Управителният съвет намери, че молбата не отговаря на отразените в
предходните алинеи изисквания, може да отложи вземането на решение по нея.
(7) Решенията на Управителния съвет могат да бъдат обжалвани пред Общото
събрание.
Временно отстраняване и отпадане от членство
Чл. 15.

(1) Член на Асоциацията, незаплатил членския си внос за дадена

календарна година до 31 декември на същата, автоматически се отстранява, докато не
уреди посоченото задължение.
(2) В течение на срока на временното отстраняване лицето по ал. 1 няма право на
глас в Общото събрание.
(3) С издължаването на членския внос по ал. 1 лицето автоматически
възстановява всичките си права на редовен член.
(4) Член на Асоциацията, временно отстранен от членство по реда на ал. 1,
който не уреди финансовите си задължения до 31 март на годината, следваща тази, за
която се отнасят, автоматически отпада от членство.
(5) (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Прекратяване на членство
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Чл. 16. (1) Членството се прекратява:
1. с мотивирана писмена молба, отправена до Управителния съвет;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице – член
на Асоциацията;
3. с прекратяването на юридическо лице – член на Асоциацията;
4 с изключването;
5. при отпадане на членството по реда на чл. 15, ал. 4 и ал. 5;
6. с прекратяването на Асоциацията.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет с явно гласуване и
с обикновено мнозинство. Основанията за изключване са:
1. констатирани системни нарушения на принципите и задълженията,
установени в устава на Асоциацията;
2. виновно причинени вреди на Асоциацията или на отделни нейни членове;
3. осъществяване на друго виновно поведение, което прави по-нататъшното
членство несъвместимо.
(3) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия
член или правоприемниците му и Асоциацията се уреждат след приемане на годишния
финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия
член към Асоциацията се извършва прихващане от вземанията му от Асоциацията.

IV. ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 17. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от правото на собственост и
други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от
членовете, вземания и други права в съответствие с действуващите нормативни актове.
Чл. 18. (1) Асоциацията може да придобива безвъзмездно право на ползване и
управление върху имущество, частна държавна собственост, за нуждите на
осъществяваната от нея дейност.
(2) Асоциацията не може да отдава под наем, да преостъпва за ползване, да
ползва съвместно по договор с трети лица, да включва в имуществото на търговски
дружества и да ползва не по предназначение имуществото по ал. 1.
Източници на средства
Чл. 19. (1) Всички членове на Асоциацията са длъжни да правят имуществени
вноски под формата на членски внос.
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(2) Асоциацията чрез Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Разходване на имущество
Чл. 20. (1) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имуществото си, при
спазване на условията и ограниченията, установени в Глава ІІІ “Юридически лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност” на ЗЮЛНЦ.
Допълнителна стопанска дейност
Чл. 21. (1) Асоциацията може да извършва и следната допълнителна стопанска
дейност: организиране и провеждане на аукциони за продажба на пламенни, спортни и
подрастващи коне, търговия със семенен материал, консултации за изготвяне на
технологични планове и проекти, извършване бонитировка на коне, както и всяка друга
незабранена със закон или друг нормативен акт стопанска дейност, свързана с основния
предмет на дейност, за която не се изисква изрично разрешение от компетентен
държавен орган, предхождащо вписването на сдружението в търговския регистър.
Дейностите, за които се изисква предварително разрешение, лицензия или друг
разрешителен режим, се осъществяват след получаването му.
(2) Асоциацията използва приходите от допълнителната стопанска дейност за
постигане на целите, дефинирани в чл. 6 от настоящия устав.
(3) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда,
определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(4) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага
на Управителния съвет на Асоциацията.
Покриване на загуби
Чл. 22.

При наличие на загуби според годишния финансов отчет Общото

събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от
членовете на Асоциацията. Решението се взема с мнозинство две трети от всички
членове на сдружението.

V.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Асоциацията:
Чл. 23. Органите на Асоциацията са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
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3. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.). Двамата Председатели на
Асоциацията.
4. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Състав
Чл. 24.

Общото събрание е върховният орган на Асоциацията. В Общото

събрание участвуват всички членове на сдружението. Участието е лично или чрез
представител. Едно лице може да представлява не-повече от двама членове на Общото
събрание.
Представителство по пълномощие в Общото събрание
Чл. 25. (1) Пълномощник на член на Асоциацията може да бъде само физическо
лице.
(2) Упълномощаването е изрично за участие в Общото събрание, като
пълномощното може да има за предмет участие в ограничен или неограничен брой
заседания на събранието.
(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети
лица.
Компетентност
Чл. 26. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) определя броя, избира и освобождава
членовете на Управителния съвет, включително и двамата Председатели на
Асоциацията;
5. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
6. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
7. одобрява годишния финансов отчет;
8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;
9. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
10. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
11. приема бюджета на Асоциацията;
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12. приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от
отговорност;
13. взема решения за извършване на допълнителни парични вноски от членовете
на Асоциацията в случай на констатирани загуби според годишния финансов отчет;
14. взема решения за безвъзмездно разпореждане с имущество на сдружението,
когато разпореждането е в полза на лицата, изброени в чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ;
15. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
16. решава всички други въпроси, които по силата на закона и устава са от
негова компетентност.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Спорове по този ред могат да бъдат
повдигани пред регистърния съд от всеки член на Асоциацията или от негов орган,
или от прокурора в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по – късно от
една година от датата на неговото приемане.
(4) Решенията на другите органи на Асоциацията, взети в противоречие със
закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани
пред Общото събрание по искане на всеки заинтересуван член на Асоциацията или
друг орган на сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването на решението,
но не по – късно от една година от датата на неговото приемане.

Свикване
Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се
свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и
поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание
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и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
(6) Общото събрание се провежда веднъж годишно - редовно Общо събрание.
Веднъж на всеки четири години се провежда редовно отчетно-изборно Общо събрание.
(7) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния
съвет - извънредно Общо събрание.
Кворум
Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако присъстват или са представени
повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет
насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
Право на глас
Чл. 29. Всеки член на Асоциацията има право на един глас в Общото събрание.
Вземане на решения
Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от
присъстващите.
(2) За решенията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от
присъстващите.
(3) За решенията по чл. 26, ал. 1, т. 13 и т. 14 се изисква мнозинство 2/3 от
всички членове на Асоциацията.
(4) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Ако при избора на членове на
Управителния съвет, в това число на Председатели на Асоциацията кандидатите,
получили необходимото мнозинство, са повече от предварително определения брой, за
избрани се считат получилите най – много гласове.
(5) Общото събрание взема решенията си чрез явно гласуване, освен в случаите,
когато реши гласуването да бъде тайно.
(6) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са
били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат
обсъждани.
(7) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако
действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след
обнародване.
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Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Състав
Чл. 31. (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Управителният съвет е
управителния орган на сдружението и се състои от седем до девет членове,
включително и двама Председатели.
(2) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Председателите на Асоциацията са
и Председатели на Управителния съвет по право.
(3) (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
(4) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Членовете на Управителния съвет се
избират от Общото събрание за срок от 4 (четири) години и могат да бъдат
преизбирани без ограничение. По отношение на Председателите се прилага чл. 34, ал. 1
от настоящия устав.
Правомощия на Управителния съвет
Чл. 32. Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Асоциацията;
3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на
устава; взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, за учредяване на ипотеки, както и за отдаване на недвижими имоти
под наем;
4. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията,
включително дейността в обща полза, и носи отговорност за това;
6. приема селекционната програма, Правилника за водене на родословната
книга, както и всички останали вътрешни нормативни актове, уреждащи дейностите по
селекция и репродукция при развъждането на спортни коне в страната;
7. приема организационно-управленската структура, поименното разписание на
длъжностите и други вътрешни правила на сдружението; утвърждава размера на
трудовите възнаграждения и възнагражденията по договори за управление;
8. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) назначава комисия по лицензиране
лицензира разплодните животни;
9. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) определя размера и сроковете на
плащане на членския внос
10. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) взема решения за създаване на
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постоянни комисии, определя техните цели и мандат, избира и освобождава членовете
им;
11. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
12. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
13. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
14. взема решения за приемане и изключване на членове на Асоциацията;
15. назначава и освобождава регистрирани одитори;
16. назначава ликвидатор при прекратяване на сдружението, освен в случай на
несъстоятелност;
17. взема решения за откриване и закриване на клонове;
18. взема решения за участие в други организации и за начина на упражняване
членствените права и задължения на Асоциацията в тези организации;
19. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които по силата на
закона и устава са от компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл. 33. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Решенията се вземат с мнозинство от
присъстващите членове на съвета. При равенство на гласовете решаващи са гласовете
на двамата Председатели, ако са гласували по един и същи начин.
(3) Управителният съвет взема решенията си чрез явно гласуване, освен в
случаите, когато реши гласуването да бъде тайно.
(4) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички
членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е
противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или
друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се
удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
Председатели
Чл. 34. (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Двамата Председатели на
Асоциацията се избират от Общото събрание за срок от 4 години и могат да бъдат
преизбирани без ограничение.
(2) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Председателите имат право да
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извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да
го представляват по реда на чл. 35 от този устав и да упълномощават други лица за
извършване на определени действия. Председателите нямат право да сключват сделки
за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за
учредяване на ипотеки, както и за отдаване на недвижими имоти под наем, без да са
оправомощени изрично за това от Управителния съвет.
(3) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Председателите:
1. представляват Асоциацията заедно и поотделно;
2. организират изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организират дейността на сдружението, осъществяват оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. издават сертификатите и паспортите, предвидени в този устав;
5. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на
Асоциацията;
6. докладват незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства,
касаещи дейността на Асоциацията.
(4) (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Представителство

Чл. 35. (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Асоциацията се представлява от
Председателите й, които действат заедно и поотделно.
Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен преди
изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:
1. важни съображения, свързани с дейността на Асоциацията, наложат това;
2. са налице законови пречки за продължаване на участието му в съвета;
3. не изпълнява системно задълженията си, произтичащи от този устав, или по
какъвто и да било начин със своите действия или бездействия уврежда доброто име на
Асоциацията;
4. поради болест или друга уважителна причина е изпаднал в трайна
невъзможност да изпълнява своите функции.
(2) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Всеки член на Управителния съвет
може да го напусне с писмено изявление, отправено до Председателите или до един от
Председателите, но освобождаването му става по решение на Общото събрание.
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В. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Чл. 37.

(Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) Постоянните комисии се

създават по решение на Управителния съвет, който определя и техните цели и мандат,
избира и освобождава членовете им.

Състав
Чл.38. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Заседания
Чл. 39. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Чл.40 (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)

Г. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)

Чл. 41. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)
Правомощия
Чл. 42. (Отм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.)

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 43. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги
представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието
на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.
Назначаване на независими одитори
Чл. 45. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 46 Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на
регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за
разглеждане от Общото събрание.
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Дивиденти
Чл. 47. Асоциацията не разпределя печалба.

VІІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 48 (1) (Изм. - Решение на ОС от 26.03.2010 г.) На заседанията на
Управителния съвет на Асоциацията се водят протоколи, които се удостоверяват с
подписите на Председателите и протоколчика и се подвързват в специални книги.
(2) Асоциацията чрез Управителния съвет изготвя доклад за дейността си
веднъж годишно. Докладът следва да отговаря на изискванията, предвидени в ЗЮЛНЦ.

VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 49. Асоциацията се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването на сдружението в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
IХ. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 50. (1) При прекратяване на Асоциацията, освен в случаите на
преобразуване, се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от назначен от Управителния съвет ликвидатор и
при спазване на условията, предвидени в ЗЮЛНЦ за лицата, извършващи
общественополезна дейност.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя
по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване
на общественополезна дейност, което има същите или близки с Асоциацията идеални
цели. Ако не е предоставено по посочения ред, имуществото се предава на общината по
седалището на Асоциацията.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Х. СИМВОЛИ
Чл. 51. Асоциацията има свой печат и емблема.
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ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 52. Ако клауза на този устав противоречи на императивна норма на закона,
то тази клауза се замества по право от повелителната законова разпоредба.
Настоящият устав отразява всички промени, приети по единодушно решение на
Общото събрание на сдружението, състояло се на 26 март 2010 г. в град София.
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