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УСТАВ 

НА СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ 

КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     

Чл. 1.Сдружението „Съюзът на военноинвалидните кооперации в 

България” /СВИКБ/ е доброволна, неправителствена, военнопатриотична  

организация. Сдружението е национално представителна организация , 

съюзяваща на принципа на свободната воля и взаимното сътрудничество 

кооперации, кооперативни организации и фирми на военноинвалиди, 

военнопострадали и офицери и сержанти от запаса. 

Чл. 2. /1/ СВИКБ е  сдружение с нестопанска, идеална цел и извършва 

своята дейност при спазване българското законодателство и настоящия Устав. 

/2/ Съюза е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейността си 

в съответствие със ЗЮЛНЦ. 

Чл. 3. СВИКБ е юридическо лице, притежава свой печат и  своя емблема. 

Чл. 4.  Седалището на СВИКБ е в гр. Перник. 

Чл. 5. Адреса на управление на Сдружението е: гр.Перник,  пл.”Свети Иван 

Рилски”, Синдикален дом, етаж VІІ стая 705 

Чл. 6. Сдружението се учредява без определен срок. 

Чл.7. Сдружението  може да членува във вътрешни и международни 

сродни организации.  

Чл.8. Сдружението  се представлява и задължава от председателя на 

Управителния съвет, избиран по реда и за срока по глава шеста на настоящият 

устав.При изтичане на мандата на председателя, същият е длъжен да свика общо 

събрание на сдружението незабавно. До провеждане на гласуване, мандата на 

председателя се удължава. 

. 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ  ДЕЙНОСТТА  НА  СДРУЖЕНИЕТО  В СЪОТВЕТСТВИЕ  

ИЗИСКВАНИЯТА  НА ЧЛ. 2 ОТ ЗЮЛНЦ 

 

 Чл. 9.  Сдружението “Съюз на военноинвалидните кооперации в България”  

осъществява дейност  в обществена полза,  по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

 

ЦЕЛИ И  ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 10. Основната цел на Сдружението е да съдейства за развитието на 

кооперативната дейност на военноинвалидите и офицерите и сержантите от запаса с 

цел задоволяване техните икономически, културни и социални интереси. СВИКБ 

осигурява системна помощ на своите членове, в условията на изменящите се 

реалности на пазарната  икономика и социалния живот в страната. 

Чл. 11. За изпълнение на основната си цел, Сдружението осъществява 

следните дейности : 

 /1/ Съдейства на членовете си  за постигане    на целите и задачите си; 

 /2/ Подпомага своите членове в разработване на техните Програми и 

Проекти; 

 /3/ Представлява и защитава интересите  на членовете си пред 

международните, държавните, местните, обществените и други органи и 

организации; 

Чл. 12.  Целите на Съюза се осъществяват със следните средства: 

/1/ Осигуряване на организационно методическа помощ и съдейства при 

изпълнение на стоящите пред кооперациите и фирмите задачи. 

/2/ Организира, координира и подпомага дейността на членовете си по 

подготовката и повишаване квалификацията на кооперативните кадри. 

/3/ Поддържа контакти и осъществява взаимодействие с местните и с 

централните държавни, стопански и обществени органи и организации. 

/4/ Развива сътрудничество с лица и организации със сродни интереси в 

рамките на ЕС и извън него. 

/5/ Работи за повишаване чувствителността на обществото към 

проблемите на военноинвалидите 

Чл. 13. Участва в съвместни мероприятия издигащи престижа, 

националната значимост, духовната самонагласа и патриотичната отговорност в 

държавни и обществени структури свързани с националната сигурност. 

Чл. 14.  Осигурява систематична помощ на всички лица, попадащи в 

целевите групи обект на грижи от страна на Съюза. 

Чл. 15.       Предмет на дейност на Сдружението са дейностите обхващащи 

и свързани пряко или косвено с рехабилитацията и социалната интеграция на 

военноинвалидите.    

Чл. 16.  Съюзът активно подпомага Центъра за професионално обучение и 

Центъра за информация и социална интеграция. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл. 17.  Членове на Сдружението могат да бъдат кооперативни съюзи, 

трудово-производителни, производствени и други видове кооперации, кооперативни, 

междукооперативни предприятия и фирми на военноинвалиди. 
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/1/ Нови членове на Съюза се приемат от Управителния съвет въз основа 

на писмена молба и решение на Общото събрание на приеманите нови членове-

организации по смисъла на ал.1 . Решението на УС се утвърждава на следващото 

Общо събрание /Конгрес/  на Съюза.     

/2/ Членовете на Сдружението запазват своята икономическа и 

юридическа самостоятелност. 

/3/ Членуването на организациите по ал.1 в Сдружението е пряко. 

/4/ При отказ на УС да приеме кооперативна организация за член на 

Сдружението, тя може да обжалва този отказ пред Общото събрание на 

Сдружението, което разглежда жалбата на първото си заседание и се произнася с 

решение, което е окончателно. 

 

 Чл.18. Членовете  на Сдружението имат право : 

/1/ Да участват и да се ползват от неговата дейност.  

/2/ Да участват и гласуват в Общото събрание на Сдружението.  

/3/ Членуващите в кооперациите да бъдат избирани в органите на Сдружението – УС 

и КС. 

/4/ Да искат информация от неговите органи за изпълнение на приетите решения и да 

иска сведения по въпроси,  които засягат интересите на членовете на кооперациите  . 

/5/ Да искат отмяна на незаконните, противоуставните и неправилните решения и 

действия на неговите органи. 

 

Чл.19.Членовете на Сдружението  са длъжни: 

/2/ Да представят на време в СВИКБ исканата отчетно аналитична информация, както 

и да допускат представители на Сдружението да участват  в заседанията на техните 

органи. 

/3/ Да обсъждат и взема решения по препоръките на съюзните ръководни и 

контролни органи. 

/4/ Да заплащат еднократно встъпителна вноска в размер на 100 лв., членска вноска 

не по-малка от 200 лв. и определените от УС вноски за издръжка на Съюза. За 

новообразуваните кооперации заплащането на встъпителната вноска става в срок до 

три месеца. Размера на ежегодната членска вноска се определя с решение на общото 

събрание, взето с обикновено мнозинство от присъстващите. В случай, че такова 

решение не бъде подложено на гласуване през календарната година, дължимата 

годишна вноска е в размер равен на този, заплащан през предходната година. 

Чл.20./1/ Членството се прекратява : 

 По взаимно съгласие- с депозиране на  писмено предизвестие до  

УС , в което се заявява желанието на член-кооператора да напусне сдружението. В 

случай, че напуска член-кооператор - Юридическо лице, към искането следва да е 

приложено копие от решение на колективния управителен орган в тази насока. 

Предизвестието се депозира най-малко два месеца преди датата от която ще настъпи 

прекраъяването на членството. Прекратяването се обявява на Общо събрание на 

Сдръжението и се ододбряват действията на УС предприети за уреждане на 

имуществените отношения. 

2.  Чрез  изключване за груби нарушения на Устава и 

законодателството. Изключването на член кооператор се извършва от УС и подлежи 

на утвърждаване от Общото събрание. 

3. При смърт на член-физическо лице или при прекратяване на 

член-Юридическо лице. 
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/2/ Имуществените отношения при прекратяване на членството се 

уреждат както следва: 

1. при прекратяване по реда на чл.20 ал.1 т.1- в шест месечен срок от 

настъпване на прекратяването, по баланс към деня в който е настъпило 

прекратяването. 

2. При прекратяване по реда на чл. 20 а,.1 т.2 – в шест месечен 

период от деня на настъпване на прекратяването, по баланс към деня на 

постановяване на изключването от УС, след одобряване на изключването от ОС. 

При прекратяване по реда на чл.20 ал.1 т.3- в шест месечен срок от настъпване на 

смъртта на физическото лице или прекратяването на юридическото лице, по баланс 

към същата дата  

 

 

ГЛАВА  ПЕТА 

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

Чл. 21.  Органи на управление на Сдружението са: Общо събрание 

/конгрес/, Управителен съвет, Председател.          

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ /КОНГРЕС/ 

Чл. 22 /1/ Общото събрание /Конгреса / е върховен ръководен орган на 

Сдружението. То се състои от председателите на УС на членуващите в него 

организации по  чл.17  ал.1 от  настоящият Устав. То се свиква  задължително поне 

веднъж  през всяка календарна  година.   

/2/ Общото събрание заседава:  

1.Редовно , което се провежда веднъж годишно. 

2.Извънредно - по решение на УС или  при условията на  чл.22 ал.3. 

/3/ Свикване на Общо събрание може да  бъде поискано с писмена 

молба, отправена до Управителния съвет на Сдружението от представител на 

юридическо лице, член на Сдружението. В случай на депозирано искане по този ред, 

ако не Общо събрание не бъде свикано до изтичане на 30 дни от деня на депозиране 

на искането или въпреки че бъде свикано, не бъде насрочено  в срок от 45 дни от 

депозиране на молбата,  то свикването може да бъде извършено чрез покана, носеща 

подписите на поне 1/3 от представителите на организациите по чл.17 ал.1 от 

настоящият Устав. 

 /4/ Общо събрание може да бъде свикано и по единодушно решение на 

членовете на контролния съвет. 

 

Чл. 23. /1/ Управителния съвет уведомява членовете на Съюза за свикване 

на Общото събрание 14 дни преди неговото провеждане. 

/2/ Уведомяването се извършва чрез връчване на писмена покана, в 

която се съдържа  информация за следното: 

1. начина на вземане на решението за свикване на събранието,  

2. вида събрание /редовно, извънредно/ 

3. датата на която е взето решението за свикване на събранието 

4. датата и часа на която ще се проведе събранието. 

5. мястото на провеждане на събранието 
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6. дневният ред на събранието. 

7. списък на материалите, с които членовете на ОС могат да се 

запознаят предварително, с указание дали се прилагат към поканата 

или се намират на общо достъпно място в офиса на Сдружението. 

8. Срок до който могат да постъпват предложения за промяна на 

дневния ред. 

/3/ В случай, че член на Сдружението има предложения за промяна на 

дневния ред , е длъжен да ги представи пред УС в срока по ал.2 т.8 и по указания ред, 

ако такъв се съдържа в поканата за свикване на Общо събрание 

/4/ Поканата за свикване на Общото събрание  се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението или в офиса на 

Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. За разлепването на 

обявата се съставя протокол. 

Чл. 24. /1/Заседанията на Общото събрание са законни, ако присъстват най-

малко 2/3 от членовете му, освен при условията на чл.26 от настоящия Устав. 

/2/ Общото събрание избира ръководство, приема дневния ред, избира 

комисия по проверката на пълномощията и други комисии като помощни органи за 

резултатното и деловото му протичане. 

/3/ Решенията си Общото събрание взема с обикновено мнозинство. По 

въпросите за приемането и изменението на Устава, за определяне на броя и избора на 

членовете на Управителния съвет и Контролния съвет, за изключване на членове и за 

преустройство и прекратяване дейността на Съюза, решенията се взимат с 

мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Съюза. 

/4/ Заседанията на Общото събрание се протоколират. Протоколите се 

подписват от председателстващия и секретар-протоколчика. 

/5/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси,които не са 

вписани в поканата, освен ако на събранието присъствуват всички членове и те са 

съгласни с това. 

Чл. 25. /1/ Общото събрание /Конгресът/ на СВИКБ : 

1. Приема и изменя Устава на Сдружението. 

2. Определя броя и избира с тайно гласуване членовете на УС и на КС и  

Председател . 

3. Обсъжда и одобрява отчета на УС и доклада на КС. 

4.  Приема основни насоки и дългосрочни програми за развитие 

дейността на Съюза. 

5. Утвърждава решенията на УС за приемане на членове и изключване 

на членове. 

6.  Отменя решения и действия на други органи на Сдружението , които 

противоречат на закона, Устава или са неправилни. 

7. Взема решения за преустройство и прекратяване дейността на 

Сдружението и за разпореждане с недвижими имоти на Сдружението. 

8. Обсъжда и решава всички останали въпроси, свързани с дейността на 

Сдружението. 

9. Присвоява звание “Почетен член на СВИКБ” на лица със значителен  

принос за развитието на дейността на Съюза и издигане на авторитета му. 

10.  Приема вътрешни актове на Сдружението 

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове, в това число 

взима решения за откриване на клонове в чужбина или принципни решения за 

участие в други международни организации. 
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12. Взема решение за участие в други организации. 

13. Приема бюджета. 

14. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и 

имуществените вноски. 

Чл. 26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от 2/3 от всички 

членове.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото 

място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

  

  Гласуване 

 

Чл. 27.  /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас. 

/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на 

въпроси, отнасящи се до: 

1.  него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без 

ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора 

степен включително; 

2.  юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на 

общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на 

представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. 

Преупълномощаване не се допуска. 

  

  Вземане на решения 

  

Чл. 28.  /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 

присъстващите. 

/2/ Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите. Със същото мнозинство се вземат решения по въпроси за определяне 

на броя и избора на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет, за 

изключване на членове. 

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, 

не може да се вземат решения. 

 

 ГЛАВА  ШЕСТА  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 29 ./1/ Управителния  съвет се състои от седем  души, които  се избират 

за срок от пет  години. 

/2/ Управителният съвет се състои от: 

1. Председател, който е и Председател на Сдружението. 

2. Заместник –председател. 

3. Секретар и членове. 

/3/ Председателят, заместник председателят и секретарят имат равен 

глас и равни правомощия при осъществяване на дейността на УС и вземане на 

решенията. 

/4/ Не могат да бъдат избирани от Общото събрание за членове на УС 

лица, които с присъда са лишени да заемат ръководна , отчетническа и материално 
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отговорна длъжност или по силата на закон или указ не могат да заемат такива 

длъжности. 

/5/ УС се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца 

от Председателя по негова инициатива. Председателят е длъжен да свика УС на 

извънредно заседание по писмено искане на  който и да е от неговите членове.  

/6/ Заседанията на УС са законни , ако присъстват 2/3 от членовете му. 

Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на членовете му, с 

изключение на решенията по чл.14 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с  мнозинство от 

всички членове. 

/7/ За заседанията на УС и за взетите решения се води протокол, който 

се подписва от Председателя и секретаря, а при отсъствието на последния- от 

заместник председателя. 

/8/ При особено спешни случаи решенията си УС може да вземе 

неприсъствено, като бъдат формулирани в писмен вид и всеки член от УС положи 

подписа си след изрично отбелязване, че подробно се е запознал и е съгласен с 

предоставения му за подпис писмен текст.  

Чл. 30. /1/ Управителния съвет : 

1.Подготвя материалите и свиква Общото събрание /Конгрес/ 

на редовни и извънредни заседания. 

2.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

3.Приема план за заседанията си. 

4.Обсъжда и приема отчета и баланса на Съюза - 

ежегодно между Конгреса /Общото събрание/ 

5.Разработва програми за развитие на кооперативната дейност. 

6.Организира международно сътрудничество с кооперативните 

организации на другите страни и с Международния кооперативен съюз. 

7.Взема решения за образуване на кооперативни и междукооперативни 

предприятия, за участие в търговски дружества и организации на военноинвалидите 

в страната и в други търговски субекти по Търговския закон и Закона за 

кооперациите, касаещи дейността на Съюза. 

8.Утвърждава структурата на управление, приема щатното разписание и 

план сметките за приходите и разходите, средствата за осигуряване провеждането на 

общосъюзни прояви, участие в панаири , изложби и др. от този род. 

9.Приема правилници за организацията и дейността   на кооперативни 

предприятия на Съюза. 

10.Приема критерии за определяне на вноските за издръжка на Съюза. 

11.Взема решения за теглене на кредити и отпускане на заеми на съюзни 

членове. 

12.Съдейства за уреждане на спорове между съюзи членове. 

13.Разглежда констатации, предложения и документи на КС на първото 

си поредно заседание. 

14.Отменя незаконосъобразни, противоуставни и неправилни решения и 

действия на   ръководни кадри от апарата на Съюза. 

15.Разглежда периодически отчета за дейността на Съюза , предлага 

проекти за усъвършенстване на законодателството, касаещо дейността на военно 

инвалидните кооперации и членовете им.  

16. Определя  възнаграждението на членовете на УС и КС и разрешава 

отпуските на председателите. 
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/2/В периода между Общото събрание /Конгреса/, УС може : 

1.Да освобождава по тяхна молба, както и да отстранява временно, до 

свикване на ОС провинили се съюзни членове. 

2.Да взема решения за членуване на Съюза в чуждестранни 

кооперативни или други организации. 

/3/Разглежда и решава други въпроси , които не са от компетентността 

на Общото събрание. 

/4/Заседанията на УС се ръководят от председателя и в работата им 

могат да участват членове на КС и други представители от системата на Съюза. 

/5/Членовете на УС , които в това си качество са причинили   вреда на 

Съюза и на трети лица отговарят солидарно. 
 

ГЛАВА СЕДМА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА  СВИКБ 

 

Чл. 31. /1/ Председателят на УС на Сдружението е по право член на 

Управителният съвет и участва с равен глас при вземане на решенията. 

/2/ Председателят  на УС  на  Сдружението: 

1.Организира, координира и съдейства за изпълнението на решенията на 

Общото събрание и на Управителния съвет. 

2.Осигурява набирането на информация за изменящите се изисквания в 

пазарната икономика, за новите стандарти и постижения в различните отрасли и на 

тази основа   разработването на анализи, програми и мерки за адаптиране на Съюза и 

членовете му в условията на постоянна конкуренция и за разширяване 

кооперативните форми на организация и стопанисване в страната. Набираната 

информация в подходящ вид се изпраща на съюзните членове за ползване. 

3.Ръководи текущата дейност и отговаря за работата на щатния апарат 

на Съюза. 

4 .Назначава, поощрява, наказва и освобождава служителите по  

утвърденото щатно разписание, командирова ги в и извън страната. 

5.Поддържа контакти и представлява Съюза и членовете му и защитава 

интересите на Съюза или неговите членове пред съответните държавни , съдебни, 

обществени и други органи и организации. 

/3/Председателят подписва договори, които пораждат права и 

задължения за Сдружението, съгласно решение на УС.  

/4/Председателя на УС  изпълнява и други функции и задачи, възложени 

му от УС или от Общото събрание. 

 Чл.32 /1/Заместник  председателят на УС на Сдружението е по право 

член на Управителният съвет и участва с равен глас при вземане на решенията. 

/2/Зам. председателят  на УС  на  Сдружението: 

1. Изпълнява задачите, разпоредени от Председателя, въз основа на 

решение на УС. 

2. Отговаря за дейности, съгласно решения на УС. 

3. Замества Председателя при негово отсъствие или други 

обстоятелства произтичащи от  дейността на организацията. 

Чл. 33 /1/ Секретаря на УС на Сдружението е по право член на 

Управителният съвет и участва с равен глас при вземане на решенията. 

1. Организира и отговаря за административната дейност на Сдружението. 
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2. Отговаря за организацията и провеждането на заседанията на Общото 

събрание и на Управителния съвет. 

3. Организира изпълнението и на други текущи задачи възложени му от 

Председателя. 

 

ГЛАВА  ОСМА 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл.34 /1/ Контролния съвет се избира от Общото събрание  за срок от  5  

години измежду членовете на кооперациите членуващи в Съюза. 

/2/ КС избира от състава си свой председател.   

/3/ Не могат да бъдат членове на КС лица, , които с присъда са лишени 

да заемат ръководна , отчетническа и материално отговорна длъжност или по силата 

на закон или указ не могат да заемат такива длъжности, както и такива които са 

заемали  през предходната година материално-отговорна или отчетническа длъжност 

в Сдружението.  

/4/ Членовете на КС, когато отговарят на съответните изисквания, имат 

правата на финансово контролни органи. В структурата и щата на Съюза може да се 

предвижда отделно звено от специалисти и извършване на планови или извънредни 

финансови ревизии на съюзните членове, което работи в съответствие със Закона за 

финансов контрол и Наредбите за приложението му. 

/5/ Председателя на Контролния съвет се избира от съвета с обикновено 

мнозинство. Той свиква членовете на съвета на заседания най-малко 1 път на 3 

месеца. Заседанията са законни, ако присъстват 2/3 от членовете. Решенията си КС 

взема с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

Чл. 35. /1/ Контролния съвет : 

1. Проверява  дейността на Съюза, неговите предприятия и структурни 

звена, както и изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС. 

2. Дава заключения по отчетните доклади и отчита дейността си пред 

Общото събрание. 

3. Прави предложения пред УС във връзка с констатациите от 

контролната си дейност. 

4. КС, когато установи съществени нарушения на закона или Устава, 

допуснати от УС свиква Общото събрание. 

5. Подпомага методически работата на Контролните съвети на съюзните 

членове. 

/2/ Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС със 

съвещателен глас. 

/3/ Членовете на КС, отговарят солидарно ако виновно са причинили 

вреди на Съюза. 

 

ГЛАВА  ДЕВЕТА 

 

ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 36. /1/ Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост 

и други вещни права върху материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни 
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активи, вземания и дялови участия в сдружения и други права и задължения, 

породени от неговата дейност. 

Чл. 37. /1/ Сдружението  може да придобива движими и недвижими имоти , 

да строи сгради и да изгражда  други обекти, при спазване на съществуващите към 

съответния момент законови изисквания. 

/2/Сдружението отговаря за задълженията си със средствата и 

имуществото си. 

/3/ Сдружението не отговаря за задълженията  на членовете си - лицата 

по чл.17 ал.1 от настоящият Устав. 

/4/ Членовете на Сдружението , не отговарят за задълженията на 

Сдружението, освен до размера на годишната вноска. 

Чл. 38. Съюзът се финансира от : членски внос, дарения, отчисления на 

членовете на Съюза , субсидии от ДБ  и други. 

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА  

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 39.  Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел се 

прекратява при настъпване на следните обстоятелства: 

1. по  решение на върховния си орган; 

2. по решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с 

нестопанска цел, при условията, посочени в Закона 

Ликвидация 

Чл. 40.  /1/ При прекратяване се извършва ликвидация. 

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено 

от него лице. 

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на 

чл. 13, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото 

лице с нестопанска цел. 

 

Имущество след ликвидация 

 

Чл. 41.  /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на 

кредиторите имущество се решава  от върховния орган на СЪЮЗА.  Ако решение не 

е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

Чл.  42.  След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да 

поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния 

съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. 

Чл. 43.  /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори 

кредиторите на юридическото лице от наличните парични средства, а ако това е 

невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото 

имущество на юридическото лице с нестопанска цел. 

  

 

Чл. 44. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, 

се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, 

определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка 

нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт. 
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Устава е приет на учредително Общо събрание на Съюза  в  

гр. Перник , на 29.11.1995 г . Изменен и допълнен от Общото събрание на 

Сдружението както следва: 

На Общо събрание на 16.12.1997год., 

на Общо събрание на 10.07.2002год., 

на Общо събрание на 10.12.2003 год.,  

на Общо събрание  на 20.04.2007год., 

на Общо събрание на 30.05.2010 год. 

 

 

  Председател :  

   Борис Николов 


