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У С Т А В 
на 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
«БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. (1) «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ 

ТЕХНОЛОГИИ»,  наричано по-долу за краткост „сдружението“, е юридическо лице, 
регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ).  

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със 
своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само 
до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.  
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
Чл.2. Сдружението ще осъществява дейност в частна полза в съответствие с 

Конституцията, законите на страна и настоящия устав. 
 

СРОК 
Чл. 3. Сдружението не е ограничено със срок.  

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл. 4. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 
«БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ» (БАТТ). 
Наименованието се изписва на български език. Допълнително наименованието може 
да бъде изписвано и на английски език по следния начин: «Bulgarian Association for 
Trenchless Technology» (BATT). 

(2) Сдружението ще има интернет адрес –www.batt-bg.org.  
(3) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително 
БУЛСТАТ номер. 
 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 
Чл. 5. Седалището на сдружението е гр. София, а адресът на неговото 

управление е: бул. Александър Стамболийски, 55 ет. 3. 
 

ЦЕЛИ 
Чл. 6. «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ ТЕХНОЛОГИИ» 

осъществява дейност в частна полза, като цели: 
1. да представлява и защитава правата и интересите на своите Членове в 

държавните и местни органи на законодателната и изпълнителна власт 
2. да подпомага  членовете на сдружението в тяхната работа  
3. създаване на ефективно функционираща система за социално партньорство 

между своите Членове и техните клиенти - фирмите и организациите-
доставчици на услуги в ютилити сектора, фирмите от строителната 
индустрия, проектантски и научно-изследователски организации и учебни 
заведения със строителен профил 

4. да защитава и представлява правата и интересите на своите Членове в 
държавните и местни органи на законодателната и изпълнителна власт 

5. да регламентира и унифицира изискванията към безизкопните технологии 
6. да внедрява челния световен опит в безизкопното строителство, ремонта и 

реконструкцията на подеземните комуникаци 
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7. да подпомага и съдейства за съгласуването на европейското законодателство 
и практика с тези в България;  

8. да популяризира и развива практиката и теорията на безизкопните 
технологии 

9. да обезпечава  развитието на безизкопните технологии; 
10. да съдейства на компетентните държавни органи при привеждане 

законодателството в Република България в съответствие с провото на ЕС в 
областта на безизкопните технологии; 

11. да защитава и представлява икономическите права и интереси на своите 
членове пред държавните и регионалнио органи на законодателната и 
изпълнителна власт; 

12. да запознава чуждестранните предприемачи с достиженията и 
възможностите на своите Членове. 

 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: 
1. взаимодействие и оказване на експертна помощ на фирмите и 

организациите-доставчици на услуги в ютилити сектора, строителните 
организации, предприятията от строителната индустрия, проектански и 
научно-изследователски организации 

2. взаимодействие и оказване на експертна помощ на компетентните държавни 
органи при приемане и/или промяна на законодателството в областта на 
безизкопните технологии в България 

3. съвместно участие с научни и строителни организации в организиране и 
провеждане на научно-изследователски и опитно-конструкторски работи в 
сферата на безизкопното строителство, рехабилитацията и ремонта на 
подземни системи и съоръжения 

4. взаимодействие и оказване на експертна помощ на висшите училища с 
подходящ профил при обучението на специалисти в сферата на 
безизкопното строителство, рехабилитация и ремонт на подземни системи и 
съоръжения 

5. взаимодействие, обмен на информация, получаване на експертна помощ от 
лица и фирми, членове национални и регионални Асоциации или Общества 
за безизкопни технологии, както и на International Society for Trenchless 
Technology (ISTT)  

6. съвместно участие с научни, екологични и други организации и обществени 
движения в разработването и осъществяването на програми и мероприятия, 
насочени към опазване на околната среда и екологията при осъществяване 
на строителни, рехабилитационни и ремонтни дейности 

7. организиране и подкрепа на обучителни програми, семинари, курсове и 
други за повишаване на квалификацията в сферата на безизкопните 
технологии на ръководни и изпълнителни кадри 

8. изграждане на система за обучение на ръководни и изпълнителни кадри; 
9. стимулиране на инициативността на членовете; 
10. разширяване на диалога между фирми, учебни заведения и институциите  
11. създаване на консултационни, информационни и образователни центрове;  
12. взаимодействие с висшите училища за оказване съдействие при обучението 

на специалисти в перспективния опит на безизкопното строителство и 
ремонта на системи и съоръжения; 

13. издаване на периодичен бюлетин за новостите в областта на безизкопните 
технологии; 

14. участия в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари и 
други 
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15. активно участие в международни програми и проекти; 
16. сътрудничество с международни, национални и регионални медии 
17. участие в издаване на специализирана литература 
18. членство в International Society for Trenchless Technology. 
19. обединяване усилията на членовете по създаване и ефективно 

функциониране на системата за социално партньорство между Сдружението 
и предприятията от строителната индустрия; 

20. участие в организиране и провеждане на научно-изследователски и опитно-
експериментални работи. 

 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 8. Сдружението ще осъществява следния предмет на дейност: 
1. обединение на всички физически и юридически лица, проявяващи интерес 

към безизкопните технологии; 
2. внасяне в компетентните държавни органи на проекти за стандарти, 

правилници, предписания и други нормативни документи, касаещи 
безизкопните технологии; 

3. извършване на изследвания, проучвания и експертизи чрез членовете на 
сдружението; 

4. подпомагане и обучение на специалисти; 
5. организиране на бизнес-школи, учебни центрове и стажове на специалисти, 

приемане на чужди специалисти в наши предприятия; 
6. организиране на издателска и рекламна дейност, публикуване на материали в 

периодичните издания; 
7. създаване на филиали и представителствана в страната. 

 
Чл.9. Сдружението не извършва политическа дейност, организацията му е 

независима от партиите и то не им оказва материална помощ. 
 

ЧЛЕНСТВО 
Чл. 10. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически или 

юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.  
 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
Чл. 11. (1) Членството в сдружението е доброволно.  
(2) Кандидатът подава писмено заявление до управителния съвет, в което 

декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите - 
юридически лица представят със заявлението преписи от документите си за 
регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. 
 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
Чл. 12. Членовете на сдружението имат следните права: 

1. да участват в управлението на сдружението; 
2. да бъдат информирани за неговата дейност; 
3. да заемат длъжности в сдружението; 
4. да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по 
реда, предвиден в устава. 

Чл. 13. Членовете на сдружението са длъжни: 
1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на 
ръководните органи на сдружението; 
2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване 
на целите му; 
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3. да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на 
неговото имущество и да не извършват действия, които противоречат на 
целите му или го злепоставят; 
4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени 
вноски. 

Чл. 14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване.  

Чл. 15. Членовете на сдружението имат право да упълномощят трето лице да 
упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено 
и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези 
случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на 
овластеното лице.  

Чл. 16. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност 
само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и 
кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този 
размер.  
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
Чл. 17. Членството в сдружението се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния 
съвет на сдружението; 
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение, или с 
прекратяването на юридическото лице; 
3. с изключването по предложение на Управителния съвет, последвано от 
решение на Общото събрание; 
4. с прекратяване на сдружението; 
5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски 
и системно неучастие в дейността на сдружението.  

Чл. 18. (1) Напускането на член се извършва с двумесечно писмено 
предизвестие, като напускащият е длъжен да заплати определения по-долу членски 
внос за цялия период, през която изтича срока на предизвестието. 

(2) Предизвестието се отправя до Управителния съвет по начин, който 
гарантира неговото получаване и срокът започва да тече от датата на получаването му. 

Чл. 19. При маловажни случаи на нарушения Управителният съвет определя с 
решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите 
последици, при неспазване на който прави предложението за изключване. 
  Чл. 20. (1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението: 

 1. не е направил встъпителната или две имуществени вноски в предвидения 
срок; 
 2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос; 
 3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е 
присъствал на повече от две последователни заседания на общото събрание. 

  (2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по 
документите на сдружението, който докладва отпадането и го отразява в 
документацията на сдружението. 

Чл. 21. (1) Член на сдружението може да бъде изключен от Общото събрание по 
предложение на Управителния съвет, когато: 

1. нарушава предвидените в този устав задължения; 
2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в 
сдружението несъвместимо. 
(2) Изключен член или негов правоприемник няма право да кандидатства за 

ново членство в срок една година от изключването му. 
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Чл. 22. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е 
длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му. 
 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
Чл. 23. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен 

орган е Управителният съвет.  
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Чл. 24. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.  
 (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги 

представляват. 
(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено 

пълномощно физическо лице да ги представлява на заседания на общото събрание. 
Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове 
едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.   
 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
Чл. 25.(1) Общото събрание: 

1.  изменя и допълва Устава; 
2.  приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя 
възнаграждението им; 
4.  избира и освобождава председателя на управителния съвет и определя 
възнаграждението му; 
5. изключва членове; 
6.  взема решение за учредяване на награди; 
7. взема решение за създаване на стипендиантски програми; 
8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
9. приема основните критерии за награждаване на членове; 
10. приема бюджета на сдружението; 
11. взема решения относно отчуждаване на имущество на сдружението 
на значителна стойност; 
12. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
13. отменя решенията на другите органи на сдружението, които 
противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението; 
14. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова 
компетентност от закона или настоящия Устав.  

(2) Правата по ал.1, т. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12 и 13 не могат да се възлагат на други 
органи. 

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 
сдружението. 

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със 
закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани 
пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на общото събрание или 
управителния съвет, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно 
от една година от датата на вземане на решението. 
  

СВИКВАНЕ 
Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 

инициатива най-малко веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на 
сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не 
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отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по 
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или 
натоварено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Поканата се обнародва 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. 
 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ 
Чл. 27. Към датата на отправяне на покана по предходния член писмените 

материали, свързани с дневния ред на събранието, трябва да са на разположение на 
адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при 
поискване.  
 

КВОРУМ 
Чл. 28. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.  

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в 
който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, 
подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се 
прилага към протокола за него.  
 

ГЛАСУВАНЕ 
Чл. 29. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 

 
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл. 30. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, 
отнасящи се до: 

1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по 
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително; 
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 
възпрепятства вземането на решения.  

 
РЕШЕНИЯ 

Чл. 31. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% 
плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 8 се вземат с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.  

Чл. 32. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са 
включени в обявения в поканата дневен ред.  
 

ПРОТОКОЛ 
Чл. 33. (1) За всяко общото събрание се води протокол, който се заверява от 

председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за 
верността на съдържанието му. Всеки член на сдружението има право на достъп до 
протоколите, както и да се снабди с копия от тях. 

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 
материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна 
книга. 

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното 
отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 
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КОНТРОЛ 

Чл. 34. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да 
сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно 
законосъобразността на решение на общото 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 вземане на решението.  
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
Чл. 35. (1) Управителният съвет се състои от 9 (девет) лица - членове на 

сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението могат да посочат за 
членове на управителния съвет и лица, нечленуващи в сдружението.  
 (2) Управителния съвет и председателят на Управителния съвет се избират от 
общото събрание. 

(3) Председателят на Управителния съвет се избира измежду членовете на 
Управителния съвет.  
 

МАНДАТ 
Чл. 36. Управителният съвет се избира за срок от 4 (четири) години, като 

неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. 
 

ПРАВОМОЩИЯ 
Чл. 37. Управителният съвет: 
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната 
власт на отделни негови членове; 
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 
този Устав; 
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и 
носи отговорност за това; 
7. определя адреса на сдружението и местонахождението на офиса му;   
8. приема правила за работата си; 
9. приема други вътрешни актове, които не са от компетентността на Общото 
събрание; 
10. назначава и освобождава служители на сдружението; 
11. сформира комисии, работни групи и комитети; 
12. определя представители за участия в работни групи, създадени във връзка с 
подготовката на проекти на нормативни актове; 
13. определя членове на екипи по проекти; 
14. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
15. взема решение за участие в други организации; 
16. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
17. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 
имуществените вноски;  
18. прави предложения пред Общото събрание за опростяването на членски или 
имуществени вноски; 
19. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от 
компетентността на общото събрание на сдружението;  
20. информира членовете на сдружението за всички решения на Управителния 

съвет и на общото събрание по e-mail, факс, телефон или друг подходящ 
начин. 
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ЗАСЕДАНИЯ 

Чл. 38. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова 
инициатива, но не по-късно от 18:00 часа на последния работен ден от всяко 
тримесечие на календарната година на адреса на управление на сдружението, посочен 
в Устава, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят 
не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от 
всеки от заинтересуваните членове.  

Чл. 39. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината 
членове на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има 
двустранна електронна или телефонна връзка, гарантираща установяването на 
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, 
което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието. 

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 
протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 
членове на управителния съвет.  

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат 
разпоредбите за протоколите на общото събрание.  
 

Чл. 40. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в 
негово отсъствие - от избран от управителния съвет негов член.  
 

РЕШЕНИЯ 
Чл. 41. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 

14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 37, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.  
 

КОНТРОЛ 
Чл. 42. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото 

събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, 
този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде 
направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата 
на вземане на решението. 
  

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
Чл. 43. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за 

действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
Чл. 44. Председателят на управителния съвет организира, ръководи и 

контролира дейността на сдружението съобразно законите на Република България, 
този Устав и решенията на органите на сдружението. Председателят на Управителния 
съвет представлява сдружението пред всички държавни органи и трети лица.  
 

КЛОНОВЕ 
Чл. 45. С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват 

и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на 
сдружението.  

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и 
извършват дейностите, определени с решението за откриването им. Със същото 
решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на 
управителя.  
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Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно 
управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за 
дейността на клона и разходваните средства.  

Чл. 48. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на 
който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на 
сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на 
неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в 
горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на 
решението.  
 

ИМУЩЕСТВО 
Чл. 49. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и 

други права върху движимо и недвижимо имущество, нематериални блага, вземания и 
други права, регламентирани от закона.  
 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
Чл. 50. Източници на средства на сдружението са встъпителни и членски вноски 

на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от 
физически и юридически лица, спонсорство, държавни субсидии, финансиране по 
проекти и други източници. 
 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
Чл. 51. (1) Имуществените (встъпителни и членски) вноски на членовете се 

определят по вид и размер от управителния съвет, който посочва в решението си и 
начина на внасянето им.  

(2) При определяне на размера на вноските управителният съвет съблюдава 
правото на достъп до членство в сдружението на всеки.  

(3) Не се допуска дискриминация под каквато и да е форма на членовете на 
сдружението. 

(4) Управителният съвет може да вземе решение за освобождаване от 
задължението за внасяне на вноски на учащи се и организации на бюджетна издръжка. 

Чл. 52.(1) При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание 
може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.  

(2) Сдружението има право да набира допълнителни средства от членовете си за 
предварително определени и одобрени мероприятия. 
 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
Чл. 53. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с 

основния му предмет: информационна, експертна, рекламна, маркетингова, издателска 
и всички други дейности, които са подчинени на условията и по реда, определени със 
законите, регулиращи съответният вид стопанска дейност като използва прихода за 
постигане на определените в устава цели. 

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, 
определени от ТЗ, Закона за счетоводството и данъчните закони. 
 

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 
Чл. 54. Сдружението разходва всичките си приходи и активи за реализация на 

поставените цели, като не може да разпределя печалба.  
 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ 
Чл. 55. В срок до 30 април на всяка година управителният съвет  изготвя доклад 

за дейността на сдружението.  



 10

 
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 56. 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.  
 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 
Чл. 57. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 

нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.  
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл. 58. Сдружението се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на окръжния съд по седалището, когато: 
  а) не е учредено по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите 
и на добрите нрави; 
в) е обявено в несъстоятелност.  

 
ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 59. (1) След прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която 
се прилагат разпоредбите на Търговския закон.  

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 
4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището. 

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на 
сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез 
осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на 
сдружението.  

(4) След удовлетворяване на кредиторите, наличното имущество се разпределя 
по реда на чл.15 от ЗЮЛНЦ. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1. Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗИЗКОПНИ 
ТЕХНОЛОГИИ», проведено на 05.12.2007 год. в гр. София. 
 § 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този 
Устав. 
 § 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането 
на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се 
заместват по право от повелителните му разпоредби. 
 
 
 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
  
 


