
STATUTES 

OF THE NOT-FOR-PROFIT ASSOCIATION 

AUTOMOTIVE CLUSTER BULGARIA 

 

 

I. Status, Name, Seat, Registered Address and 

Term 

 

§ 1 Status 

 

(1) The Association is a legal entity, 

independent from its members, 

constituted in accordance with the 

provisions of the Not-for-Profit Legal 

Entities Act, the Statutes and the 

decision of the Constituent Assembly.  

 

(2) The Association carries out its activity 

by protecting the interests of its 

members.  

 

§ 2 Name of the Association 

  

(1) The name of the Association is 

Automotive Cluster Bulgaria.  

 

(2) The name shall be written in English 

language, as follows: Automotive 

Cluster Bulgaria. 

(3) The name of the Association, together 

with the seat, registered address and 

information for its registration, 

including the Unified ID Code shall be 

indicated in the correspondence of the 

Association.  

 

§ 3 Seat and Registered Address  

 

The seat and registered address of the 

Association are: 15 Tsar Asen Str., Sofia 1000, 

Republic of Bulgaria. 

 

§ 4 Term and Financial Year  

 

(1) The Association shall be established as 

of its registration in the not-for-profit 

legal entities register with the 

respective District Court according to 

the seat of the Association. The 

existence of the Association shall not be 

limited by term. 

 

(2) The financial year of the Association 

coincides with the calendar year. The 

first financial year will be incomplete. It 

 УСТАВ  

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ“ 

  

 

 I. Статут, наименование, седалище, адрес и 

срок 

 

§ 1 Статут 

 

(1) Сдружението е юридическо лице, 

отделно от членовете си, учредено 

съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, 

устава и решението на учредителното 

събрание. 

 

(2) Сдружението осъществява дейността 

си, като защитава интересите на 

членовете си. 

 

 § 2 Наименование на Сдружението 

 

(1) Наименованието на Сдружението е: 

Аутомотив Клъстер България. 

 

(2) На английски език наименованието се 

изписва: Automotive Cluster Bulgaria. 

 

(3) Наименованието на Сдружението, 

заедно с указание за седалището, 

адреса, както и данни за неговата 

регистрация, включително БУЛСТАТ, 

се посочват в документите от 

кореспонденцията на Сдружението. 

 

§ 3 Седалище и адрес  

 

Седалището и адреса на Сдружението са: ул. 

„Цар Асен” 15, София 1000, Република 

България 

 

§ 4 Срок, Стопанска година 

 

(1) Сдружението възниква с вписването 

му в регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел при окръжния съд 

по седалище на Сдружението. 

Сдружението не е ограничено със 

срок. 

 

(2) Стопанската година на Сдружението 

съвпада с календарната година. 

Първата стопанска година е непълна. 

Тя започва с вписването на 
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shall begin as of registration of the 

Association in the not-for-profit legal 

entities register with the respective 

District Court according to the seat of 

the Association and shall end on 

December 31
st

 in the same year. 

 

II. Determination of Activity, Objectives and 

Means for Their Achievement, Additional 

Business Activity, Compliance with 

Competition Rules 

  

§ 5 Determination of the Activity 

 

The Association shall perform its activity for 

private benefit. 

 

§ 6 Objectives of the Association 

 

Automotive Cluster Bulgaria shall be 

established in order to achieve the following 

objectives:  

(i) to assist the suppliers and 

manufacturers involved in the 

automotive sector with seats and 

factories located in the Republic of 

Bulgaria, in the project development 

and construction of  production, 

storage or distribution facilities;  

 

(ii) to assist the foreign suppliers and 

manufacturer involved in the 

automotive sector who intend to 

establish a branch in Bulgaria;  

 

(iii) to construct its own automotive 

manufacturing plants in Bulgaria 

(long-term objective); 

 

(iv) to contribute significantly to the 

future development of the industry 

in the Republic of Bulgaria;  

 

(v) to encourage the members working 

under projects related to the 

introduction of technological 

renovations and innovations to 

reduce the costs and improve the 

competitiveness;  

 

 

(vi) to protect the members' interests in 

every respect;  

 

(vii) to develop and implement initiatives 

Сдружението в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел 

при окръжния съд по седалище на 

Сдружението и приключва на 31.12. 

същата година. 

 

 

II. Определяне на дейността, цели и 

средства за постигането им, предмет на 

допълнителна стопанска дейност, 

съответствие с правилата на конкуренцията 

 

§ 5 Определяне на дейността 

Сдружението се определя като организация 

за осъществяване на дейност в частна полза. 

 

§ 6 Цели на Сдружението 

 

Сдружение „Аутомотив Клъстер България” се 

учредява със следните цели: 

 

(i) да подпомага доставчиците  и 

производителите от автомобилния 

сектор със седалище и заводи в 

България при изграждането и 

разработването на проекти, 

производствени, сервизни или 

дистрибуторски бази; 

 

(ii) да съдейства на чуждестранни 

доставчици  и производители от 

автомобилния сектор, желаещи да 

учредят клон в България; 

 

(iii) в дългосрочен план се цели 

изграждането на автомобилни 

заводи в България; 

 

(iv) да допринесе съществено за 

бъдещото развитие на българската 

промишленост; 

 

(v) да насърчава работата по проекти 

на членовете в областта на 

въвеждане на технологични 

обновления и иновации за 

намаляване на разходите и 

повишаване на 

конкурентоспособността; 

 

(vi) да защитава интересите на 

членовете във всяко отношение; 

 

(vii) да разработва и прилага 
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and measures for the creation of 

favourable legal, financial and tax 

environment for the members. The 

objective here is to create an 

investment climate, which 

encourages the creation of job;  

 

 

(viii) to develop and implement measures 

for the creation of favourable 

business environment in order to 

improve the competitiveness on the 

international market;  

 

 

(ix) to promote market behaviour based 

on the European directives in the 

sector in relation to the Corporate 

Governance and in Compliance with 

the legal provisions and company 

standards; 

 

 

(x) to develop in cooperation with its 

members and to participate and 

contribute to the construction of 

educational and training institutions. 

 

§ 7 Means for Achievement of the Objectives 

of the Association 

 

Automotive Cluster Bulgaria shall carry out the 

following activities in order to achieve his 

objectives:  

 

(i) initiation the preparation of laws, 

regulations and other legal acts for 

improvement of the market positions 

of the members in the Republic of 

Bulgaria; 

 

(ii) use and expansion of the exclusive 

network of the members as well as of 

the persons in key positions in the 

politics and economics in the 

Republic of Bulgaria; 

 

(iii) unification of the members’ 

interests in order to improve their 

positions on both the Bulgarian and 

international market; 

 

(iv) construction and expansion of the 

international network in the 

automotive sector; 

инициативи и мерки за създаването 

на благоприятни законодателни, 

финансови и данъчни условия за 

членовете. С това се цели 

обуславянето на инвестиционен 

климат, поощряващ отварянето на 

нови работни места; 

 

(viii) да разработва и прилага мерки за 

създаването на благоприятна 

икономическа среда с цел 

повишаване 

конкурентоспособността на 

международния пазар; 

 

(ix) да поощрява пазарно поведение, 

основано на европейските правила 

по отношение на корпоративното 

управление /Corporate Governance/ 

и спазване на законовите 

разпоредби и фирмените стандарти 

на поведение /Compliance/; 

 

(x) да разработва и съдейства за 

изграждането на центрове за 

обучение и повишаване на 

квалификацията. 

 

§ 7 Средства за постигане на целите на 

Сдружението 

 

За постигане на своите цели Сдружението 

осъществява следните  дейности: 

 

 

(i) иницииране изготвянето на закони, 

наредби и други нормативни 

актове за подобряване пазарните 

позиции на членовете в България; 

 

 

(ii) ползване и разширяване на 

ексклузивната мрежа на членовете, 

както и на ключовите лица в 

политиката и икономиката на 

България; 

 

(iii) обединяване интересите на 

членовете, за подобряване на 

позициите им както на българския, 

така и на международния пазар; 

 

(iv) изграждане и разширяване на 

международната мрежа в 

автомобилния сектор; 
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(v) encouraging the cooperation and 

collaboration with the local 

government for the sustainable 

development of the members; 

 

(vi) development of directives for 

improvement of regulations in 

relation to the Corporate Governance 

and Compliance with the legal 

provisions and company standards; 

 

 

 

 

(vii) development of industry studies and 

making comparative analyzes of the 

best practices for the members 

within the relevant projects; 

 

 

(viii) encouraging the development of the 

science, engineering and innovations 

in the scope of work of the members; 

 

(ix) use of the opportunities for 

advertising and presentation of the 

products and services of the 

member-companies on the 

international markets, for example, 

development of Internet portal, 

arrangement and holding of industry 

meetings at all levels of decision-

making, holding of conferences / 

thematic conferences, organisation 

and participation in national and 

international fairs and exhibitions; 

 

 

(x) canvassing new members; 

 

(xi) negotiating with the automotive 

manufacturers of all sectors 

(manufacturers of cars, trucks and 

special vehicles) in order to construct 

production facilities in Bulgaria;  

 

 

(xii) organization and implementation of 

projects to improve the 

competitiveness of the members;  

 

 

(xiii) assistance in the submission of 

applications for funding projects 

 

(v) поощряване сътрудничеството и 

кооперирането с местното 

управление за устойчиво развитие 

на членовете; 

 

(vi) разработване на директиви за 

оптимизиране на спазването на 

законовите разпоредби и 

фирмените стандарти на 

поведение /Compliance/, както и на 

директиви, свързани с 

корпоративното управление 

/Corporate Governance/; 

 

(vii) разработване на браншови 

проучвания и провеждане на 

сравнителни анализи на най-

добрите практики за членовете в 

рамките на съответни проекти; 

 

(viii) насърчаване развитието на 

науката, техниката и иновациите в 

сферата на работа на членовете;  

 

(ix) ползване на общи възможности за 

реклама и представяне на 

продуктите и услугите членовете на 

международните пазари, като 

напр. чрез разработване на 

интернет портал, организиране и 

провеждане на браншови срещи на 

всички нива на вземане на 

решения, провеждане на 

конференции/тематични конгреси, 

организиране и участие в 

национални и международни 

панаири и изложения; 

 

(x) привличане на нови членове; 

 

(xi) водене на разговори с 

автомобилни производители от 

всички сегменти (леки, товарни и 

специални автомобили) с цел 

изграждане на производствени 

мощности в България; 

 

(xii) организиране и изпълняване на 

проекти с цел повишаване 

конкурентноспособността на 

членовете; 

 

(xiii) съдействие при 

кандидатстването по проекти за 
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within the framework of the EU 

programmes or other funding 

organisations;  

 

(xiv) development and construction in 

cooperation with the members of 

education and advanced training 

institutions for the members, such as 

establishment and construction of 

vocational training centre in Bulgaria 

- in the medium term in several 

cities;  

 

 

(xv) performance of other tasks initiated 

by the General Meeting, Board of 

Directors or individual members. 

 

 

§ 8 Subject of Additional Business Activity 

 

 

(1) For the purpose of achieving its 

objectives, for preservation and increase 

of its property and to the extent 

permitted by law, the Association shall 

have the right to perform additional 

business activity which is related to its 

main activity. 

 

(2) The income incurred by the Association 

under para 1 shall be used only for 

achievement of the objectives under §6 

of the present Statutes. 

 

 

§ 9 Compliance with Competition Rules 

 

 

(1) The Association shall perform its 

activity strictly in compliance with the 

competition rules and shall undertake 

all necessary measures to prevent 

exchange of sensitive commercial 

information or coordination of the 

market behavior of its members in 

contradiction to these rules. 

 

(2) The Association shall adopt internal 

procedures in order to guarantee the 

compliance with the competition rules 

during its meetings and in case of 

exchange of information between its 

members.   

 

финансиране в рамките на 

програмите на ЕС или други 

организации; 

 

(xiv) разработване и изграждане на 

центрове за обучение и 

повишаване на квалификацията 

заедно с членовете и за членовете, 

като напр. учредяване и 

изграждане на център за 

двустепенно обучение в България – 

в средносрочен план в няколко 

града; 

 

(xv) изпълняване на други задачи, 

инициирани от Общото събрание, 

Управителния съвет или от отделни 

членове. 

 

§ 8 Предмет на допълнителна стопанска 

дейност 

 

(1) За постигане на целите си, за 

съхраняване и увеличаване на 

имуществото си и в рамките на 

разрешеното от закона, Сдружението 

може да извършва допълнителна 

стопанска дейност, свързана с 

основната дейност. 

 

(2) Приходите, събрани от Сдружението 

по реда на ал. 1 могат да бъдат 

използвани само за постигане на 

целите, посочени в § 6 от настоящия 

Устав. 

 

§ 9 Съответствие с правилата на 

конкуренцията 

 

(1) Сдружението осъществява дейността 

си при стриктно спазване правилата 

на конкуренцията и предприема 

всички мерки да не допуска обмен на 

чувствителна търговска информация 

или координиране на пазарното 

поведение на своите членове в 

противоречие с тези правила.  

 

(2) Сдружението приема вътрешни 

процедури, които да гарантират 

спазването на правилата на 

конкуренцията при провеждане на 

събрания и обмен на информация 

между членовете на Сдружението. 
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III. Property And Contributions 

 

§ 10 Property of the Association 

 

(1) The property of the Association shall be 

formed by: 

 

(i) contributions of the members; 

(ii) donations and wills; 

(iii) sponsorship; 

(iv) income from its additional business 

activity with regard to self-financing 

of the Association and achieving its 

objectives. 

 

 

 

(2) The Association is entitled to reject 

donations, wills or sponsorship, if such 

donations, wills or sponsorship are made 

under conditions, which are not 

acceptable for the Association or which 

are not in compliance with the objectives 

and provisions in the present Statutes or 

the legislation of the Republic of Bulgaria. 

 

(3) In case the annual income of the 

Association exceeds its expenses, the 

excess shall be used for expansion of the 

Association activities with regard to 

achieving the objectives according to the 

Statutes. The excess shall not be used to 

form profit and shall not be distributed 

among the members and shall not be 

used for payment of dividends or any 

other similar income. 

 

 

(4) The accounting of the income and 

outcome of the Association shall be kept 

in accordance with the Bulgarian 

legislation. 

 

§ 11 Contributions 

 

(1) Each member of the Association shall 

make compulsory and voluntary 

contributions. 

(2) Compulsory contributions: 

(i) membership contribution; 

(ii) extraordinary contributions; 

 

(3) Each member is obliged to contribute 

and pay membership contribution as 

defined by the General Meeting. The 

III. Имущество и вноски 

 

§ 10 Имущество на Сдружението 

 

(1) Имуществото на Сдружението се 

формира от: 

 

(i) вноски на членовете; 

(ii) дарения и завещания; 

(iii) спонсорство; 

(iv) приходи от собствена 

допълнителна стопанска дейност, 

осъществявана с цел осигуряване 

самофинансирането на 

Сдружението и постигане на 

неговите цели. 

 

(2) Сдружението може да откаже 

приемането на дарения, завещания 

или спонсорство, ако са направени под 

неприемливи условия или условия, 

противоречащи на целите и 

разпоредбите, съдържащи се в 

настоящия Устав и нормативните 

актове на Република България. 

 

(3) Ако годишните приходи на 

Сдружението надхвърлят разходите 

му, разликата ще бъде използвана за 

разширяване дейността на 

Сдружението за постигане на 

записаните в Устава цели. Разликата не 

може да бъде използвана за 

формиране на печалба, която да се 

разпределя между членовете или от 

която да се изплащат дивиденти или 

други подобни доходи. 

 

(4) Счетоводното отчитане на приходите и 

разходите на Сдружението се води в 

съответствие с българското 

законодателство. 

 

§  11 Вноски 

 

(1) Всеки от членовете на Сдружението 

прави задължителни и доброволни 

вноски. 

(2) Задължителните вноски са: 

(i) членски внос; 

(ii) извънредни целеви вноски. 

 

(3) Всеки от членовете на Сдружението е 

длъжен да внесе и да плаща членски 

внос, както е определен от Общото 
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associate members shall pay  

membership contribution amounting to  

50% of the membership contribution of 

the regular members.  

 

(4)  The universities and other educational 

institutions shall not pay membership 

contribution.  

 

(5) The amount of the membership 

contributions is defined on the basis of 

the turnover of the member. The 

turnover shall be calculated on the 

basis of the last annual financial 

statement of the member of the 

Association. If the member company is 

part of international or Bulgarian 

economic group, the membership 

contribution of the regular and 

associate members shall be determined 

on the basis of the corporate group 

turnover.  

 

(6) The membership contribution shall be 

paid by bank transfer. 

 

(7) Pursuant to a resolution of the General 

Meeting of the Association, the 

members shall make extraordinary 

contributions in cash or in other 

property for the achievement of specific 

objectives, determined in the Statutes 

or in a resolution of the General 

Meeting. In its resolution, the General 

Meeting shall specify the objective, 

type, amount and way for collection of 

such extraordinary contributions. 

 

(8) The members may make voluntary 

contributions on their own discretion, 

subject to acceptance by the Board of 

Directors via a decision adopted with 

ordinary majority for financing of a 

specific project. 

 

ІV. Governing Bodies and Management 

Structure of the Association  

 

§ 12 General Meeting  

 

(1) The General Meeting consists of all 

regular members of the Association.  

 

(2) The associate members may participate 

in the General Meeting but shall not be 

събрание.  Асоциираните членове 

дължат членски внос в размер на 50% 

от вноските на редовните членове. 

 

 

(4) Университетите и други учебни 

заведения са освободени от 

заплащането на членски вноски. 

 

(5) Размерът на членския внос се 

определя на база на оборота на члена 

на Сдружението. Оборотът се 

изчислява въз основа на последния 

годишен счетоводен отчет на 

предприятието-член на Сдружението. 

Ако предприятието-член на 

Сдружението е част от международна 

или българска икономическа група, 

членският внос се определя според 

общия оборот на икономическата 

група, към която принадлежи. 

 

 

(6) Членският внос се изплаща по банков 

път. 

 

(7) По решение на Общото събрание на 

Сдружението, членовете са длъжни 

да правят извънредни целеви вноски 

в пари или друго имущество за 

постигане на цели, определени с 

Устава или в решение на Общото 

събрание. В решението си Общото 

събрание определя целта, вида, 

размера и начина на събиране на 

посочените целеви вноски. 

 

 

(8) Членовете на Сдружението могат да 

правят доброволни вноски по тяхно 

желание и със съгласие на 

Управителния съвет, взето с 

мнозинство от всички членове за 

финансиране на определени проекти. 

 

IV. Органи и структура на управление на 

Сдружението 

 

§ 12 Общо събрание 

 

(1) Общото събрание се състои от всички 

редовни членове на Сдружението. 

 

(2) Асоциираните членове могат да 

участват в заседанията на Общото 
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entitled to vote.  

 

(3) The members of the Association shall 

be represented at the General Meeting 

by their legal representatives. Member 

of the Association may be represented 

and by a person entitled to exercise the 

rights of the respective member in the 

General Meeting. 

 

(4) Competence of the General Meeting: 

 

The General Meeting shall have the following 

powers: 

(i) amends and supplements the 

Statutes of the Association; 

 

(ii) approves other internal regulations 

of the Association; 

 

(iii) resolves on the reorganization and 

dissolution of the Association; 

 

(iv) appoints and dismisses the members 

of the Board of Directors; 

 

(v) releases the Board of Directors from 

responsibility; 

 

(vi) appoints and dismisses auditors; 

 

(vii) approves the annual financial 

statement and the audit report; 

 

(viii) appoints liquidators in case of 

dissolution of the Association, 

except for in case of insolvency; 

 

(ix) resolves on the participation in 

other organizations or unions; 

 

(x) approves the key objectives and 

programmes on the activity of the 

Association; 

 

(xi) approves the budget of the 

Association; 

 

(xii) resolves on the amount due for 

membership contribution, 

extraordinary contributions as well 

as any other in-kind contributions;  

 

 

(xiii) approves the activity report of the 

събрание, но без право на глас. 

 

(3) Членовете на Сдружението се 

представляват в Общото събрание от 

законните им представители. Член на 

Сдружението може да бъде 

представляван и от лице, 

упълномощено да упражнява правата 

на члена в Общото събрание.  

 

(4) Компетентност на Общото събрание: 

 

Общото Събрание има следните 

правомощия: 

(i) изменя и допълва Устава на 

Сдружението; 

 

(ii) приема други вътрешни актове на 

Сдружението; 

 

(iii) взема решение за преобразуване и 

прекратяване на  Сдружението; 

 

(iv) избира и освобождава членове на 

Управителния съвет; 

(v) освобождава от отговорност 

Управителния съвет; 

(vi) назначава и освобождава одитори; 

(vii) одобрява годишния финансов 

отчет и одиторския доклад; 

(viii) назначава ликвидатори при 

прекратяване на Сдружението, 

освен в случай на несъстоятелност; 

(ix) взема решения относно участие в 

други организации или съюзи; 

(x) приема основните цели и 

програми за дейността на 

Сдружението; 

(xi) приема бюджета на Сдружението; 

(xii) взема решения относно 

дължимостта и размера на 

членския внос, извънредни целеви 

вноски, както и други имуществени 

вноски; 

(xiii) приема отчета за дейността на 
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Board of Directors;  

 

(xiv) cancels the resolutions of the Board 

of Directors, which are in breach of 

the law, the Statutes and other 

internal regulations on the activity of 

the Association;  

 

(xv) resolves on the opening and closing 

of any branches;  

 

(xvi) resolves on the issues within its 

competence as provided by the law 

or the Statutes. 

 

 

(5) Holding of the General Meeting 

 

(i) The General Meeting shall be held at 

least once a year (regular General 

Meeting). The first General Meeting 

shall be held not later than 6 (six) 

months after the establishment of 

the Association. In principle, the 

General Meeting should be held 

annually in November where the 

budget for the next year will be 

voted on. If the members fail to 

adopt the budget for the next year 

by December 31
st

, the Board of 

Directors shall continue to operate 

based on the budget for the current 

year. Any new projects, investments 

or increase of the costs shall be 

ineligible by the voting on the new 

budget.  

 

 

 

(ii) The General Meeting may be 

convened by the Board of Directors 

at any time (extraordinary General 

Meeting). 

 

(6) Convening the General Meeting  

 

(i) The General Meeting shall be 

convened by the Board of 

Directors. It may be convened on 

its own initiative or upon request of 

one third of the regular members 

of the Association.  

 

(ii) If within one month as of the 

request for convening of the 

Управителния съвет; 

(xiv) отменя решения на Управителния 

съвет, които противоречат на 

закона, Устава или други вътрешни 

актове, регламентиращи дейността 

на Сдружението; 

(xv)  взема решение за откриването и 

закриване на клонове; 

 

(xvi) взема решения по въпроси в 

неговата компетентност, 

определени съгласно  закона или 

Устава. 

 

(5) Провеждане на Общо събрание 

 

(i) Общото събрание се провежда 

най-малко веднъж годишно 

(редовно Общо събрание). 

Първото Общо събрание трябва да 

бъде проведено най-късно 6 (шест) 

месеца след учредяване на 

Сдружението. Принципно, 

редовното Общо събрание следва 

да се провежда ежегодно през 

месец ноември, като на него се 

гласува и бюджета за следващата 

година. В случай, че до 31.12 не се 

приеме нов бюджет за следващата 

година, Управителният съвет 

продължава дейността си въз 

основа на бюджета от текущата 

година. Нови проекти, инвестиции 

или увеличаването на разходите са 

недопустими до гласуването на 

новия бюджет. 

 

(ii) Общото събрание може да бъде 

свикано по всяко време от 

Управителния съвет (извънредно 

Общо събрание). 

 

(6) Свикване на Общото събрание 

 

(i) Общото събрание се свиква от 

Управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на една 

трета от редовните членове на 

Сдружението. 

 

 

(ii) Ако в срок от един месец от 

искането за свикване на Общо 
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General Meeting the Board of 

Directors fails to send an invitation 

for convening the General Meeting, 

the meeting shall be convened by 

the court, in which jurisdiction the 

Association’s seat is located, upon 

written request of the members 

concerned or the person appointed 

by them. 

 

(iii) The General Meeting shall be 

convened by sending a written 

invitation to the members by email 

or by fax. The invitation shall be 

sent at least 15 days prior to the 

date of the holding of the General 

Meeting. This period shall not 

include the day of the invitation 

and the date of the holding.  

 

(iv) The invitation shall contain the 

agenda of the issues subject to the 

decision-making, proposed 

resolutions, the date, time and 

place of the meeting. The proposals 

for resolutions shall be presented 

to the Board of Directors not later 

than 30 days prior to the date of 

the holding (the seal of the 

Association upon receipt of the 

proposals or the certificate proving 

the delivery to an employee of the 

Association at the Association’s 

seat shall be considered authentic). 

This period shall not include the 

day of receipt and the date of the 

holding.  

 

(7) Right to Information  

 

The applications and documents related to the 

agenda of the General Meeting shall be made 

available to the regular and associate members 

of the Association not later than the date of the 

invitation for convening the General Meeting. 

 

 

(8) List of the Members Present     

(i) A list of the members present shall 

be prepared at the General 

Meeting, respectively a list of their 

representatives present. The 

presence of regular and associated 

members shall be registered in 

separate lists. The members and 

събрание Управителният съвет не 

отправи писмена покана за 

свикване на Общо събрание, то се 

свиква от съда по седалище на 

Сдружението по писмено искане 

на заинтересованите членове или 

натоварено от тях лице. 

 

 

 

(iii) Свикването се извършва с писмена 

покана, отправена до членовете, 

изпратена по електронна поща или 

факс. Поканата се изпраща най-

малко 15 дни преди насрочената 

дата на заседанието на Общото 

събрание. Този срок не включва 

деня на поканата и датата на 

заседанието. 

 

(iv) Поканата съдържа дневния ред с 

въпросите, предложения за 

решения, дата, час и място за 

провеждане на Общото събрание. 

Предложенията за въпроси за 

решаване от Общото събрание се 

правят пред Управителния съвет 

най-късно 30 дни преди датата на 

заседанието (меродавен е печатът 

на Сдружението при получаване на 

предложенията или удостоверение 

за връчване на служител от 

Сдружението по седалище на 

Сдружението). В този срок не се 

включва деня на получаване и 

датата на заседанието. 

 

 

(7) Право на сведение 

 

Заявленията и документите, свързани с 

дневния ред на Общото събрание, трябва да 

бъдат предоставени на разположение на 

редовните и асоциираните членове на 

Сдружението, най-късно до датата на 

поканата за свикване на Общото събрание.  

 

(8) Списък на присъстващите 

(i) На заседанието на Общото 

събрание се изготвят списъци на 

присъстващите членове на 

събранието, респ. техните 

представители, като за редовните 

и асоциираните членове се водят 

отделни списъци. Членовете и 
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their representatives shall prove 

their presence by affixing their 

signature and presenting an 

identity document. The list shall be 

signed and sealed by the secretary 

of the General Meeting. 

(ii) With regard to the members to be 

included in the list of regular 

members, which are present after 

the establishment of the quorum, 

the hour and the subsequent 

decision subject to the vote shall be 

entered. 

(9) Quorum  

 

The General Meeting may make decisions in 

case of more than half of the regular members 

or their representatives are present. In the 

absence of a quorum the meeting shall be 

adjourned for one hour at the same place and 

at the same agenda. It shall be thereafter 

entitled to make decisions in the presence of 

less than half of the regular members or their 

representatives.  

 

(10) Right to Vote 

 

(i) Each regular member of the 

Association shall be entitled to one 

vote.  

 

(ii) The member or its representative 

shall not be entitled to make 

decisions on the issues relating to it 

or its representative.  

 

 

(11) Majority  

(i) The decisions of the General 

Meeting shall be made by majority 

of the regular members present, 

unless otherwise required by the 

Statutes or the law.  

 

(ii) The decisions on amendment and 

supplement of the Statutes, as well 

as for reorganization and 

dissolution of the Association shall 

be made by majority of two thirds 

of the votes of the regular 

members present or represented. 

 

 

(12) Decisions  

 

представителите удостоверяват 

присъствието си с подпис и се 

легитимират. Списъците се 

заверяват от секретаря на Общото 

събрание. 

 

(ii) За членовете, които се записват в 

списъка на редовните членове 

след „установяване на кворума”, се 

вписва часа и следващото 

подлежащо на гласуване решение. 

 

 

(9) Кворум 

 

Общото събрание може да взема решения, 

ако са се явили повече от половината 

редовни членове или техни надлежни 

представители. При липса на кворум 

събранието се отлага с един час по-късно на 

същото място и при същият дневен ред, след 

което има право да взема решения и с по-

малко от половината от редовните 

членове/представители. 

 

(10) Право на глас 

 

(i) Всеки редовен член на 

Сдружението има право на един 

глас. 

 

(ii) Член или негов представител няма 

право да участва във вземането на 

решения по въпроси, свързани с 

него или с представляваното от 

него лице. 

 

(11) Мнозинство 

(i) Решенията на Общото събрание се 

приемат с мнозинство от 

присъстващите редовни членове, 

освен ако Уставът или законът не 

изискват друго мнозинство. 

 

(ii) Решенията за изменение и 

допълнение на Устава на 

Сдружението, както и за 

преобразуване и прекратяване на  

Сдружението се вземат с 

мнозинство от 2/3 от гласовете на 

присъстващите, респ. 

представените редовни членове. 

 

(12) Решения 
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(i) If all regular members are present 

or are represented at the meeting 

and there are no objection raised in 

relation to the issues to be 

discussed, the General Meeting 

could resolve issues which have not 

been included in the invitation. 

 

 

(ii) The decisions of the General 

Meeting shall take effect 

immediately, unless their effect is 

not delayed or if the law requires 

the decisions to take effect after 

their registration in the not-for-

profit legal entities register. 

 

(13) Minutes  

(i) Minutes shall be kept at the 

General Meeting. The lists of the 

members present shall be attached 

to the minutes along with the 

documents relating to the 

convening of the General Meeting;  

 

(ii) The minutes shall be signed by the 

chairman and the secretary of the 

General Meeting and by the vote 

tellers. 

 

§ 13 Board of Directors  

 

The Board of Directors is the managing body of 

the Association. 

 

(1) Election and Term of the Board of 

Directors:  

 

(i) The Board members shall be 

elected by the General Meeting for 

a period of 3 (three) years.  

 

(ii)  The Board of Directors shall 

consist of at most 7 but not least 

than 3 members.  

 

(iii) The Board members may only be 

members of the Association, 

where at least half of the members 

of the Board of Directors shall be 

regular members of the 

Association. 

 

(iv) The Board members may be re-

elected without limitation.  

(i) Ако всички редовни членове 

присъстват или са представени на 

събранието и никой не възразява 

повдигнатите въпроси да бъдат 

обсъждани, Общото събрание 

може да вземе решения и по 

въпроси, които не са били 

включени в поканата. 

 

(ii) Решенията на Общото събрание 

влизат в сила незабавно, освен ако 

действието им не бъде отложено 

или ако според закона те влизат в 

сила след вписване в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска 

цел. 

 

(13) Протокол 

(i) За заседанието на Общото 

събрание се води протокол. 

Списъците на присъстващите се 

прилагат към протокола Заедно с 

документите по свикване на 

Общото събрание; 

 

(ii) Протоколът се подписва от 

председателя и секретаря на 

Общото събрание, както и от 

преброителите на гласовете. 

 

§ 13 Управителен Съвет 

 

Управителният съвет е управителен орган на 

Сдружението. 

 

(1) Избор и мандат на Управителния 

съвет: 

(i) Членовете на Управителния съвет 

се избират от Общото събрание за 

срок от 3 (три) години. 

 

(ii) Управителният съвет се състои най-

много от 7, но не по-малко от 3 

члена. 

 

(iii) Членове на Управителния 

съвет могат да бъдат само членове 

на Сдружението, като повече от 

половината членове на 

Управителния съвет са редовни 

членове на Сдружението. 

 

(iv) Членовете на Управителния 

съвет могат да бъдат преизбирани 
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(2) Rights and Obligations of the Board of 

Directors 

 

(i) The Board of Directors shall 

manage the Association with due 

diligence.  

 

(ii) The Board members shall fulfil 

their obligations in the interest of 

the Association and shall keep the 

secrets of the Association even 

when they cease to be members of 

the Board of Directors. The 

employees of the Association may 

be Board members.  

 

 

 

(iii) Any member of the Board of 

Directors may request from the 

chairman to convene a meeting for 

discussion of particular issues.  

 

 

(iv) The Board of Directors shall be 

responsible for the preservation of 

the Association assets and the 

adherence to the budget;  

 

 

(v) The Board of Directors shall be 

responsible for the 

implementation of the decisions 

adopted by the General Meeting;  

 

(vi) The Board of Directors shall be 

responsible for the compliance 

with the provisions of the proper 

accounting.  

 

(3) Powers of the Board of Directors 

 

(i) The Board of Directors shall 

procure the implementation of the 

decisions of the General Meeting;  

 

(ii) The Board of Directors shall make 

decisions on disposition of property 

including acquisition, alienation and 

encumbrance of property or 

movables, as well as on the rent of 

any premises or movables 

according to the rules provided in 

без ограничение. 

 

(2) Права и задължения на Управителния 

съвет 

 

(i) Управителният съвет управлява 

Сдружението с грижата на добър 

търговец. 

 

(ii) членовете на Управителния съвет 

са длъжни да изпълняват 

задълженията си в интерес на 

Сдружението и да пазят тайните 

на Сдружението и след като 

престанат да бъдат членове на 

Управителния съвет. Членовете на 

Управителния съвет могат да 

бъдат назначени в Сдружението 

за служители. 

 

(iii) всеки член на Управителния съвет 

може да поиска от Председателя 

да свика заседание на 

Управителния съвет за обсъждане 

на отделни въпроси. 

 

(iv) Управителният съвет има 

задължение да опазва 

имуществото на Сдружението и 

да следи за надлежното 

разходване бюджета; 

 

(v) Управителният съвет носи 

отговорност за изпълнението на 

решенията на Общото събрание;  

 

 

(vi) Управителният съвет носи 

отговорност за спазване 

разпоредбите за водене на 

надлежно счетоводство. 

 

(3) Правомощия на Управителния съвет 

 

(i) осигурява изпълнението на 

решенията на Общото събрание; 

 

 

(ii) разпорежда се с имуществото, 

вкл. за придобиване, отчуждаване 

и обременяване на недвижимите 

имоти или движими вещи, както и 

за наемането на помещения или 

движими вещи на Сдружението 

при спазване изискванията на 
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the present Statutes. Any 

commitment on behalf of the 

Association, which exceeds the 

amount of EUR 50.000,- (fifty 

thousand euro) shall be subject to 

the prior consent of the General 

Meeting; 

 

(iii) The Board of Directors shall elect a 

chairman to represent the 

Association; 

(iv) The Board of Directors shall elect a 

deputy chairman and shall 

determine the rights and 

obligations of each member. 

Despite the internal distribution of 

rights and obligations, all Board 

members shall have equal rights 

and obligations; 

 

 

(v) The Board of Directors shall admit 

and reject requests for 

participation in the Association as 

members according to the Statutes; 

 

(vi) The Board of Directors shall 

prepare and submit to the General 

Meeting the annual activity report;  

 

(vii) The Board of Directors shall 

prepare and submit to the General 

Meeting annual draft budget / the 

budget;  

(viii) The Board of Directors shall 

determine and organize the 

fulfilment of the activities of the 

Association and shall be responsible 

for that; 

(ix)  The Board of Directors shall make 

decisions on the organisational and 

management structure of the 

Association, on the appointment / 

dismissal of the operational "cluster 

manager" and the other 

employees, on the internal 

processes and rules and on the 

implementation of the operational 

activities, in particular the practical 

activities aiming to achieve the 

objectives of the Association; 

Устава; За поемането на 

задължения от името на 

Сдружението на стойност над EUR 

50.000,- (петдесет хиляди евро) е 

необходимо предварителното 

съгласие на Общото събрание; 

 

 

(iii) избира Председател, който да 

представлява Сдружението; 

 

(iv)  избира заместник-председател и 

разпределя компетентността и 

задълженията на Управителния 

съвет между членовете си. 

Независимо от вътрешното 

разпределение на задълженията 

всички членове на Управителния 

съвет имат еднакви права и 

задължения; 

 

(v) взема решения за приемане или 

изключване на членове въз 

основа разпоредбите на Устава; 

 

 

(vi) подготвя и внася в Общото 

събрание годишен отчет за 

дейността; 

 

(vii) подготвя и внася в Общото 

събрание годишен проект на 

бюджет/бюджет; 

 

 

(viii) определя реда и организира 

извършването на дейността на 

Сдружението и носи отговорност 

за това 

 

 

(ix) взема решения за 

организационно-управленската 

структура на Сдружението, за 

назначаването/освобождаването 

на оперативен „управител на 

клъстера” и други служители, за 

вътрешните процеси и правила и 

за изпълнението на оперативните 

дейности, особено по отношение 

на практическа дейност за 

постигане целите на 

Сдружението; 
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(x) The Board of Directors shall make 

decisions on issues which are not 

determined by the law or by the 

present Statutes in exclusive 

competence of the General 

Meeting. 

 

(xi) The Board of Directors shall 

determine the place and the way of 

holding (personal meeting, 

videoconference, etc.) of its 

meeting;  

 

(4) Quorum and Majority  

 

(i) The decisions may be made 

personally by the members present 

at the meeting of the Board of 

Directors, as well as by participating 

in a videoconference or by the 

telephone;  

 

 

(ii) The chairman or deputy chairman 

shall send invitation to the 

members at least 2 weeks prior to 

the meeting stating the relevant 

agenda of the meeting. This period 

will not include the day of the 

invitation and the meeting date. 

Extraordinary meetings (even by 

the telephone) may be held only if 

all Board members agree with this 

way of proceeding;  

 

 

 

 

(iii) The Board of Directors shall be 

entitled to make decisions if the 

meeting is attended by the majority 

of its members or their 

representatives as well as by the 

chairman / deputy chairman; 

 

(iv) The decisions shall be made by 

simple majority unless otherwise 

provided by this Statutes. In case of 

a tie, the decision shall be made by 

the chairman / deputy chairman;  

 

 

 

(v) Any Board member may be 

represented by another Board 

(x) взема решения по въпроси, които 

по закон или съгласно Устава не 

са от изключителната 

компетентност на Общото 

събрание. 

 

 

(xi) определя мястото и начина на 

провеждане (лична среща, 

видеоконференция и т.н.) на 

заседанието на Управителния 

съвет; 

 

(4) Кворум и мнозинство 

 

(i) Решенията на Управителния съвет 

могат да се вземат при лично 

присъствие в рамките на 

заседание на Управителния съвет, 

както и чрез участие във 

видеоконференция или по 

телефон; 

 

(ii) Председателят или заместник-

председателят отправя най-малко 

2 седмици преди заседанието 

покана до членовете, в която 

посочва дневен ред на 

заседанието. Този срок не 

включва  деня на поканата и 

датата на провеждане на 

заседанието. Провеждането на 

спешни заседания (дори по 

телефон) е допустимо само ако 

всички членове на Управителния 

съвет са съгласни с този начин на 

провеждане; 

 

(iii) Управителният съвет взема 

решения, ако в него участва 

повече от половината от 

членовете му или техни 

представители, както и 

председателя/неговия заместник; 

 

(iv) Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство, 

доколкото настоящият Устав не 

предвижда друго. В случаите на 

равен брой гласове, решението се 

взема от председателя/неговия 

заместник; 

 

(v) Член на Управителния съвет може 

да се представлява от друг член 
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member or by an authorized 

representative. Any Board member 

may be represented only by one 

other Board member; 

 

 

 

(vi) Minutes shall be kept for each 

meeting of the Board of Directors. 

The minutes shall contain 

information about the participants, 

the decisions, formalities of the 

convening and conduction of the 

meeting, agenda, and results from 

voting under each item of the 

agenda. 

 

 

(vii) The following decisions shall be 

made by majority of all Board 

members: 

 

 

• appointment of a person to carry 

out liquidation of the Association; 

 

 

• Disposition with property of the 

Association; 

 

• Determining and organizing the 

fulfilment of the activities of the 

Association; 

(viii) The following decisions shall be 

made by majority of two thirds 

from all Board members: 

 

 

• Carrying out any activities, which 

have not been included in the 

agenda of the meeting but which 

are at the interest of the 

Association at the discretion of the 

Board of Directors;  

 

•  Admission / exclusion of members 

of the Association;  

 

•  Significant changes in the 

organisation, including changes in 

the distribution of the obligations 

among the Board members; 

 

на Управителния съвет или от 

упълномощен представител. Член 

от Управителния съвет има 

правото да представлява само 

един друг член на Управителния 

съвет; 

 

(vi) За всяко заседание на 

Управителния съвет се води 

протокол. В протокола се 

записват: участниците, 

решенията, формалностите 

относно свикването и 

провеждането на заседанието, 

дневния ред, резултатите от 

гласуването по точките от 

дневния ред; 

 

(vii) За вземането на следните 

решения е необходимо 

мнозинство от членовете на 

Управителния съвет: 

 

• Назначаване на лице, което да 

извърши ликвидацията на 

Сдружението; 

 

• разпореждане с имущество на 

Сдружението; 

 

• определяне реда и организиране 

извършването на дейността на 

Сдружението; 

 

(viii) За вземането на следните 

решения е необходимо 

мнозинство от 2/3 от членовете на 

Управителния съвет: 

 

• предприемане на дейности, които 

не са били включени в дневния 

ред на заседанието, но по 

преценка на Управителния съвет 

са в интерес на Сдружението; 

 

 

• приемане/освобождаване на 

членове на Сдружението; 

 

• съществени организационни 

промени, вкл. промени в 

разпределянето на задълженията 

между членовете на 

Управителния съвет; 
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• Establishment or termination of 

long-term cooperation, 

establishment of branches or 

participation in other companies 

(after the approval of the General 

Meeting);  

• Appointment / dismissal of 

employees.  

 

(5)  Responsibilities of the Board of 

Directors 

 

(i) The Board members shall be jointly 

and severally liable for their wilful 

actions, which have resulted in 

damages for the Association.  

 

 

(ii) Each Board member may be hold 

harmless by the General Meeting if 

it is found that it has not caused the 

damage through intentional acts or 

gross negligence. 

 

 

(6) Chairman of the Board of Directors 

 

The chairman shall have the following powers 

and shall carry out the following activities:  

 

(i) Chairing the meetings of the Board 

of Directors;  

 

(ii) Chairing the meetings of the 

General Meeting;  

 

(iii) Representing the Association 

before third persons; 

 

(iv) Authorisation in writing other 

members of the Board of Directors 

or third persons for specific 

activities;  

 

 

(v) Monitoring the implementation of 

the decisions made by General 

Meeting and the Board of 

Directors, in particular those about 

the projects of the Association; 

 

 Controlling the implementation of the 

budget;  

 

 

• встъпване или прекратяване на 

дългосрочни сътрудничества, 

учредяване на клонове след 

предварително одобрение от 

Общото събрание; 

 

• назначаване/освобождаване на 

служители. 

 

(5) Отговорност на членовете на 

Управителния съвет 

 

(i) Членовете на Управителния съвет 

носят солидарна отговорност за 

своите действия, с които виновно 

са причинили вреди на 

Сдружението.  

 

(ii) Всеки от членовете на 

Управителния съвет може да бъде 

освободен от отговорност от 

Общото събрание, ако се 

установи, че няма вина за 

настъпилите вреди. 

 

(6) Председател на Управителния съвет 

 

Председателят има следните правомощия и 

извършва по специално следните дейности: 

 

(i) ръководи заседанията на 

Управителния съвет; 

 

(ii) ръководи заседанията на Общото 

събрание; 

 

(iii) представлява Сдружението пред 

всички трети лица; 

 

(iv) упълномощава писмено други 

членове от Управителния съвет 

или трети лица за извършване на 

конкретни действия; 

 

 

(v) контролира изпълнението на 

решенията на Общото събрание и 

Управителния съвет, и в особена 

степен следи за изпълнение на 

проектите на Сдружението; 

 

(vi) контролира изпълнението на 

бюджета; 
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The chairman shall be replaced by the deputy 

chairman in case of failure to fulfil its duties. 

 

 

V. Membership  

 

§ 14 Type of Membership  

 

The Association may have regular or associate 

members:  

 

(1) Regular Members: 

(i) All founders are regular members, 

irrespective of their legal form, the 

company size or the industry where 

they are involved;  

 

 

(ii) Regular members are also industrial 

and commercial companies with its 

seat in Bulgaria or abroad, which 

support the objectives of the 

Association and since its economic 

group has over 100 employees 

appointed and are approved for 

members by the Board of Directors 

as provided in the present Statutes. 

 

 

 

 

 

(2) Associate Members: 

 

(i) Industrial and commercial 

companies with its seat in Bulgaria 

or abroad, which support the 

objectives of the Association and 

which have less than 100 

employees appointed in its 

economic group; 

 

 

 

(ii) Companies providing services, such 

as insurance companies, banks, 

consulting firms, auditors / tax 

consultants, lawyers and law 

offices, etc.; 

 

 

(iii) Individuals; 

 

(iv) Sole traders and freelancers; 

 

При невъзможност да изпълнява 

задълженията си Председателт се замества 

от заместник-председателя. 

 

V.Членство 

 

§ 14 Вид членство 

 

Членовете на Сдружението биват редовни и 

асоциирани: 

 

(1) Редовни членове: 

(i) Всички учредители са редовни 

членове по право, независимо от 

правната им форма, размера на 

предприятието или бранша, към 

който принадлежат; 

 

(ii) Редовни членове са и 

предприятия със седалище в 

България или в чужбина, които се 

занимават с производство,  

промишленост или търговия, 

подкрепящи целите на 

Сдружението, когато в 

икономическата група на 

предприятието са заети над 100 

служители, и които членове са 

приети от Управителния съвет по 

предвидения в настоящия Устав 

ред. 

 

(2) Асоциирани членове: 

 

(i) Предприятия със седалище в 

България или в чужбина, които се 

занимават с производство, 

промишленост или търговия, 

подкрепящи целите на 

Сдружението и когато в 

икономическата група на 

предприятието са заети по-малко 

от 100 служители; 

 

(ii) предприятия, предоставящи 

услуги като напр. застрахователни 

дружества, банкови институции, 

дружества в областта на услугите, 

одитор,данъчни консултанти, 

адвокати и адвокатски дружества; 

 

(iii) физически лица; 

 

(iv) еднолични търговци и лица, 

упражняващи свободна професия; 
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(v) Universities and other 

educational institutions; 

 

(vi) Not-for-profit organisations. 

 

§ 15 Acquisition, Exclusion and Termination 

of the Membership 

 

(1) The individuals and legal entities 

referred to in § 14 may become 

members of the Association under the 

following conditions: 

 

(i) The individuals and legal entities 

have filed an application in a free 

form for admission, stating the 

reason for applying for 

membership;  

(ii) The individuals and legal entities 

have signed a declaration whereby 

they agree to comply with the 

Statutes of the Association and to 

assume the obligations arising 

therefrom ; 

(iii) have paid their member ship 

contribution 

 

(2) The new members shall be admitted by 

the Board of Directors (see § 13(3)); 

 

 

(3) The Board of Directors shall be entitled 

to exclude member if he acts against 

the interests of the Association, in 

breach of the Statutes or against the 

interest of another member. These 

actions shall be attested by the Board 

of Directors and if necessary an 

attorney could be appointed to clarify 

the situation. Member may be excluded 

if he delays the payment of the 

membership contribution for more 

than two months and despite the 

written invitation for payment of the 

membership contribution, does not pay 

it within 30 days after receipt of the 

written invitation of payment. 

 

 

 

(4) Member may terminate membership 

by written notification to the Board of 

Directors at least 6 months before the 

end of the calendar year. The 

 

(v) Университети и други учебни 

заведения; 

 

(vi) сдружения с нестопанска цел. 

 

§ 15 Придобиване, изключване и 

прекратяване на членство 

 

(1) Посочените в § 14 физически и 

юридически лица могат да станат 

членове на Сдружението при 

изпълнение на следните условия: 

 

(i) подаване на заявление в 

свободна форма за приемане, в 

което се посочва причината за 

кандидатстване за член; 

 

(ii) подписване на декларация-

съгласие за спазване Устава на 

Сдружението и приемане на 

произтичащите от това 

задължения; 

 

(iii) заплащане на съответния 

членски внос; 

 

(2) Новите членове се приемат с 

решение на Управителния съвет (вж. 

§ 13, (3); 

 

(3) Управителният съвет може да вземе 

решение за изключване на  на 

членове, ако действа против 

интересите на Сдружението, в 

противоречие с  Устава или в 

противоречие с интересите на член на 

Сдружението. Това се установява от 

Управителния съвет, като по своя 

преценка може да назначи адвокат за 

изясняване на случая. Член на 

Сдружението може да бъде 

изключен, ако е в забава с плащането 

на дължимия членски внос с повече 

от 2 месеца и въпреки отправената 

към него писмена покана за 

заплащане на дължимия членски 

внос, той не го погаси в рамките на 30 

дни.  

 

(4) Член на Сдружението има право да 

прекрати членството си с писмено 

предизвестие, отправено до 

Управителния съвет най-малко 6 
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membership is considered terminated 

as of the end of the calendar year. 

 

 

(5) The membership shall be terminated 

automatically in the following cases: 

 

(i) For individuals: 

If the individual is declared 

bankrupt, in case of death or 

exclusion 

(ii) For legal entities: 

If the legal entity is declared 

bankrupt, in case of deletion of the 

company from the Commercial 

Register, termination or exclusion; 

 

 

§ 16 Rights and Obligations of the Members  

 

(1)  Each regular member of the 

Association shall be entitled:  

 

(i) to participate in all activities of the 

Association;  

 

(ii) to participate in the work of the 

General Meeting and to vote at the 

decision making;  

 

(iii) to participate in the 

management by electing and being 

elected to its governing bodies;  

 

(iv) to monitor the work of the 

Association and the governing 

bodies; 

 

(v) to be informed about the activity of 

the Association; 

 

 

(2) Each associate member shall be 

entitled:  

 

(i) to participate in all activities of the 

Association;  

 

(ii) to participate in the work of the 

General Meeting with advisory 

powers;  

 

(iii) to participate in the 

management by being elected to its 

governing bodies;  

месеца преди края на календарната 

година. Членството се счита за 

прекратено към края на календарната 

година. 

(5) Членството се прекратява 

автоматично в следните случаи: 

 

(i) За физически лица: 

 При обявяване на физическото 

лице в несъстоятелност, смърт или 

изключване 

(ii)  За юридически лица: 

 При обявяване на лицето в 

несъстоятелност, заличаване на 

дружеството от търговския 

регистър, прекратяване или 

изключване. 

 

§ 16 Права и задължения на членовете 

 

(1) Всеки редовен член на Сдружението 

има право: 

 

(i) да участва във всички дейности на 

Сдружението; 

 

(ii) да участва в работата на Общото 

събрание и да гласува при вземане 

на решения; 

 

(iii) да участва в управлението като 

избира и бъде избиран в органите 

на управление; 

 

(iv) осъществява контрол върху 

работата на Сдружението и 

органите на управление; 

 

(v) да бъде информиран за дейността 

на Сдружението 

 

 

(2) Всеки асоцииран член има право: 

 

 

(i)  да участва във всички дейности на 

Сдружението; 

 

(ii)  да участва в работата на Общото 

събрание със съвещателен глас; 

 

 

(iii) да участва в управлението като 

бъде избиран в органите на 

управление; 
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(iv) to be informed about the activity of 

the Association;  

 

(3) Each member of the Association shall:  

 

(i) Cooperate for the achievement of 

the Association objectives; 

 

(ii)  Pays its annual membership 

contribution not later than 30 days 

prior to the beginning of the 

calendar year. In the year of 

admission the membership 

contribution shall be calculated on a 

monthly basis and shall be due for 

the calendar year immediately 

following the year of admission. In 

regard to the founders the 

membership fee for the year of 

establishment shall be determined 

in proportion, as 50% of it shall be 

paid after the holding of the 

Constituent Assembly and the other 

50% - immediately after the 

registration of the Association;  

 

(iii) to observe the European 

standards for behaviour 

(Compliance), as well as the 

Corporate Governance rules. 

 

 

 

(iv) not use the membership in any way 

to achieve the objectives, that 

breaches the Statutes and legal acts; 

 

 

(v) to preserve the good name and 

authority of the Association and to 

cooperate for raising the prestige 

and role of the Association. 

 

(vi) to comply with the Statutes of the 

Association and advocate for the 

achievement of its objectives. 

 

 VI. LIQUIDATION 

 

(1) The Association shall be terminated:  

 

(i) At the decision of the General 

Meeting;  

 

 

(iv)  да бъде информиран за 

дейността на Сдружението; 

 

(3) Всеки член на Сдружението е длъжен: 

 

(i) да съдейства за постигане целите 

на Сдружението; 

 

(ii) да заплаща ежегодно членски си 

внос най-късно 30 дни преди 

началото на календарната 

година. В годината на приемане 

членският внос се изчислява на 

месечна основа и се дължи за 

съответната календарна година 

непосредствено след 

приемането. За учредителите 

членският внос за годината на 

учредяване се определя 

пропорционално като 50% се 

заплащат след провеждане на 

учредителното събрание и 50% - 

незабавно след вписването на 

Сдружението; 

 

 

(iii) да се придържа към 

европейските стандарти на 

поведение /Compliance/, както и 

правилата, свързани с 

корпоративното управление 

/Corporate Governance/; 

 

(iv) да не използва членството си по 

какъвто и да е начин за постигане 

на цели, противоречащи на 

Устава и нормативните актове; 

 

(v) да пази доброто име и авторитета 

на Сдружението и да съдейства за 

издигане на авторитета и ролята 

на Сдружението. 

 

(vi) да спазва Устава на Сдружението  

и да съдейства за постигане на 

целите му. 

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ 

 

(1) Сдружението се прекратява: 

 

(i) по решение на Общото събрание; 
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(ii) At the decision of the District Court, 

which jurisdiction includes the seat 

of the Association in the cases 

specified by the Not-for-Profit Legal 

Entities Act.  

 

(2) Upon termination the Association shall 

be subject to liquidation proceedings, 

except for in case of any changes in the 

legal form and its continuation. The 

General Meeting shall appoint a 

liquidator in charge of the liquidation 

proceedings. The liquidator shall carry 

out the activities provided for in the 

Trade Act in regard to the bankruptcy 

proceedings, shall sell the Association’s 

assets and shall satisfy the creditors of 

the Association. The assets remaining 

after the satisfaction of the creditors 

shall be distributed in a manner 

determined by the General Meeting. 

 

 

VII. GENERAL PROVISIONS 

 

(1) The Association shall be responsible for 

its liabilities to the extent of its 

property.  

 

(2) The members shall not be responsible 

for the liabilities of the Association.  

 

(3) The members shall be responsible for 

the payment of the membership fees 

due and for the contributions (fees, 

material costs) for the services provided 

to the Association through participation 

in projects;  

 

(4) The amendments in this Statutes shall 

be made in accordance with the 

provisions therein and the Not-for-

Profit Legal Entities Act.  

 

 

(5) The interpretation or application of the 

provisions in this Statutes shall be 

subject to the general civil law of the 

Republic of Bulgaria and the provisions 

of the Legal Non-profit Entities Act.  

 

 

 

(6) The amendments and supplements, 

cancellation or termination of this 

(ii) с решение на окръжния съд по 

седалището на Сдружението в 

определените от ЗЮЛНЦ случаи. 

 

 

 

(2) При прекратяване на Сдружението се 

извършва ликвидация, освен в 

случаите на преобразуване на 

Сдружението в друга правна форма и 

продължаването му. Ликвидацията се 

извършва от определен от Общото 

събрание ликвидатор. Той извършва 

предвидените от Търговския закон 

действия по ликвидация на 

Сдружението, осребряване на 

неговото имущество и 

удовлетворяване на кредиторите на 

Сдружението. Останалото след 

удовлетворяване на кредиторите 

имущество се разпределя по начин 

определен от Общото събрание.  

 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

(1) Сдружението отговаря за 

задълженията си със своето 

имущество. 

 

(2) Членовете на Сдружението не 

отговарят за неговите задължения. 

 

(3) Членовете отговарят за внасяне на 

дължимите членски вноски, както и 

за вноските (хонорари, материални 

разходи) за услуги за Сдружението, за 

които е поет ангажимент чрез 

договорено участие по проекти; 

 

(4) Промени в настоящия Устав могат да 

бъдат извършвани по реда 

предвиден в него и в Закона за 

юридическите лица с нестопанска 

цел. 

 

(5) Относно тълкуването или прилагането 

на разпоредбите на настоящия Устав 

се прилагат разпоредбите на общото 

българско гражданско 

законодателство и разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

 

(6) Промените и допълненията на 

настоящия Устав са валидни само в 
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Statutes shall only be valid if made in 

writing and if decided by the bodies of 

the Association. This shall apply for the 

repeal of the requirement for writing. 

There have been no verbal agreements.  

 

(7) If any provision of this Statutes is or 

become invalid, this will not affect the 

validity of the other provisions. In such 

cases the regular members of the 

Association are required to assist in the 

development of provisions, which are 

as close as possible to the economic 

effect of the invalid provision. The same 

applies in case of any gaps. 

 

 

 

 

(8) The cost of this Statutes and its 

implementation shall be borne by the 

Association. The General Meeting shall 

determine the amount of the 

compensation, which should be paid to 

the founders for the costs of the 

establishment incurred. The payment of 

these costs may be required only if this 

does not threaten the existence of the 

Association. The decision about any 

such payment shall be made by the 

Board of Directors.  

 

(9) This Statutes was unanimously adopted 

by the founders and signed at the 

Constituent Assembly of the 

Association held on July 10th 2012 and 

amended on the General Meeting 

dated October, 17
th

 2012, amended on 

the General Meeting dated November, 

12
th

 2014. 

 
 
Chairman/Председател 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

Mr. Till Truckenmüller    

г-н Тил Трюкенмюлер   

   
 

писмена форма и съответно решение 

на органите на Сдружението. Същото 

е валидно и за отменяне на 

изискването за писмена форма.  

 

 

(7) В случай, че отделни или няколко 

условия от настоящия Устав станат 

или са невалидни, то това не засяга 

валидността на останалите условия. 

Редовните членове на Сдружението 

са задължени в такива случаи да 

съдействат за разработването на 

условия, възможно най-близки до 

действителната обща воля на 

членовете в Сдружението при 

приемане на невалидното условие. 

Същото важи и при пропуски. 

 

(8) Разходите по настоящия Устав и 

неговото прилагане се поемат от 

учредителите. Общото събрание 

определя размера на обезщетението 

за учредителите за възникналите за 

тях учредителни разноски. 

Изплащането на тези учредителни 

разноски може да се изисква само, 

ако с това не се застрашава 

съществуването на Сдружението. 

Решението за това се взема от 

Управителния съвет. 

 

(9) Настоящият Устав беше единодушно 

приет от учредителите и подписан 

правнообвързващо в рамките на 

учредителното събрание на 

Сдружението на 10.07.2012 г. и 

изменен на Общо събрание от 

17.10.2012 г., изменен на Общо 

събрание от 12.11.2014 г. 

 

 

Secretary/Секретар 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Mrs. Plamena Stefanova  

г-жа Пламена Стефанова 

 


