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Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” е самостоятелно юридическо лице, вписано в регистъра на Софийски 

градски съд като организация за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел /обн. ДВ бр.81/2000 г./. 

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със 

своето имущество. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове. 

(3) Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера 

на предвидените в този Устав имуществени вноски. 

(4) Сдружение с нестопанска цел" Индустриален клъстер "ЕЛЕКТРОМОБИЛИ" 

е национална браншова организация, която обединава и защитава членовете си - юридически 

и физически лица и инициативите им в областта на електрическата мобилност, с цел 

подпомагане  и защита на устойчивото развитие, като представлява техните икономически и 

браншови интереси пред държавни органи, обществени и политически организации, 

национални и международни институции и организации. За осъществяване на своите цели 

сдружението си сътрудничи с членовете си. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.2.(1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието: 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/ - гр. София, което може допълнително да се изписва и на  – 

английски език „ELECTRIC VECHICLES INDUSTRIAL CLUSTER” /EVIC/. 

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото 

наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително 

БУЛСТАТ номер. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.З. Седалището на Сдружението е: гр. София, град, община Софийска, 

 

Чл.4. Адресът на управление на сдружението е: район Триадица, ул.„Алабин” 16-20. 

СРОК 

Чл.5. Сдружението се учредява за неопределен срок. 

ЦЕЛИ 

Чл.6. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” има следните основни цели: 

6.1. Да организира, стандартизира и провежда политики в областта на 

производството, конверсията, енергийната, иновативна, научна и ресурсна обезпеченост на 

електромобилната промишленост в Р България 

6.2. Да създава условия /среда/ за реализация на научните постижения в 

електромобилната индустрия. 

6.3. Да проектира и изгради  лаборатория  за тест и сертификация  на конверсирани 

или внесени от други страни електромобили. 

6.4. Да създаде екип от експерти, които да разработват стратегии за развитие на 

електромобилната индустрия, в т.ч. зарядни станции с възобновяеми енергийни източници. 

6.5.  Да представи пред банкови, застрахователни и други финансови институции 

възможностите за финансиране на конверсията, производството и/или дистрибуцията на 

електромобили и прилежащата инфраструктура. 

6.6. Да учреди фонд, чрез който да финансира свои и на членовете инициативи и 
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проекти, свързани с електромобилната индустрия. 

6.7. Да проучва и разработва инвестиционни проекти за технологично обновление и 

внедряване на иновации в производството и конверсията на електромобили и обслужващата 

го инфраструктура. 

6.8. Да разработва и предлага на стратегически инвеститори на инвестиционни 

проекти за коопериране с членове на клъстера . 

  6.9. Да участва в усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и 

квалификацията на човешките ресурси за нуждите на ЕЛЕКТРОМОБИЛНАТА индустрия и в 

частност предприятията от клъстера. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.7. Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са: 

1. Създаване или участие в създаването у нас и в чужбина на самостоятелни и 

съвместни сдружения, фондации, търговски дружества; 

2. Осъществяване на контакти със сродни сдружения в страната и чужбина и 

привличането им към подпомагане осъществяването на целите на сдружението; 

3. Привличане на частни и държавни фирми с положително отношение към 

дейността на сдружението за спонсорска и дарителска дейност; 

4. Извършване на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 

основната дейност на сдружението, с цел осигуряване на средства за 

осъществяване целите на сдружението; 

ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА 

Чл. 8. Сдружението осъществява дейността си в съответствие със законовите 

разпоредби и Устава в полза на членовете си.  

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.9. (1) Предметът на дейност на сдружението:  

1. Осъществяване на контакти и съвместни дейности с различни български и 

чуждестранни институции, организации и компетентни лица; 

2. Подпомагане реализацията на бизнес - партньорства;  

3. Изготвяне на проекти и кандидатстване в национални и международни 

донорски програми и финансови институции;  

4. Финансиране и/или подпомагане допълнително обучение на кадрите на 

членовете на сдружението в различни области, свързани с целите на 

сдружението; 

5. Участие и организиране на национални и международни конференции, 

семинари, изложби и представяне на фирми и програми;   

6. Трансфер и внедряване на иновативни решения и ноу- хау;  

7. Маркетингови и информационни услуги; Осигуряване ползуването на 

информационни източници, електронна поща и интернет;  

8. Подпомагане изграждането и поддържането на различни материално-

технически бази; 

9. Подготовка на рекламни и информационни материали; Издателска дейност; 

Разработва и издава правилници, програми и други печатни, непечатни и 

електронни материали, свързани с дейността и целите на сдружението; 

10. Извършване на всички други дейности незабранени от закона. 

 

(2) По решение на ръководния орган на сдружението в предмета на дейност могат 

да се включат дейности, незаписани в Устава, но отговарящи на неговите цели и задачи. 
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Раздел II 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 10. (1) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, а 

също така и юридическо лице, което желае да се ползва от дейността на сдружението. 

(2) Член на сдружението може да бъде и колектив от дееспособни физически лица. 

Чл.11. Членове на сдружението са лицата, които са подписали настоящия Устав при 

учредяването на сдружението и до внасянето му за вписване в съда, както и новоприетите 

членове. 

Придобиване на членство 

Чл. 12.(1) Членството в сдружението е доброволно. 

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, 

че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, задължава се да ги спазва и Внася 

в предвидения срок встъпителната вноска и членската вноска, ако такива бъдат определени. 

Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за 

регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. 

(3) Управителният съвет на първото свое заседание разглежда молбата и взема 

решение. 

Чл. 13. За членове на сдружението могат да бъдат приемани физически лица, 

колективи, а също така и юридически лица. 

     Чл.13а (1) По предложение на някой от членовете на Управителния съвет в 

Сдружението могат да бъдат приемани членове със статут на Почетен член. 

      (2) Почетните членове се освобождават от задължението за заплащане на 

имуществени вноски в Сдружението. 

                 (3) Почетните членове се задължават да спазват устава на Сдружението, да работят 

в негов интерес и да не уронват престижа му. 
 

Чл. 14. По отношение на физическите лица няма ограничения за членство от 

гледна точка на професия, образование, местоживеене и пол. Единственото ограничение се 

отнася до възрастта - непълнолетни лица /под 18 годишна възраст/ не могат да бъдат 

членове на сдружението. 

Права и задължения на членовете 

Чл.15. Всеки член на сдружението има право: 

1. Да участва в управлението и дейността на сдружението, като участвува в 

работата на Общото събрание. 

2. Да бъде информиран за хода на работата на сдружението и да преглежда 

книжата на същото. 

З. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет, както и за негов 

Председател. 

4. Да ползва имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с 

упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или 

такива, възложени с решение на тези органи. 

5. Да се ползва от резултатите от дейността на сдружението съгласно 

разпоредбите на този Устав. 

б.Да напуска сдружението, когато пожелае, 

Чл.16. Всеки член на сдружението е длъжен: 

1. Да спазва безусловно разпоредбите на този Устав и да изпълнява решенията на 

ръководните органи на сдружението. 

2. Да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване на целите 

му. 

З. Да издига авторитета на сдружението, да пази доброто му име и служебните 

тайни. 

4. Да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите на 



 5 

сдружението и го злепоставят. 

5. Да изпълнява съзнателно възложените му задачи в пълен обем, качество и срок. 

6. Да заплаща редовно членския си внос, ако такъв бъде определен от 

Управителния съвет на сдружението. 

7. Да заплаща в срок определените от компетентния орган на сдружението други 

имуществени вноски 

Чл.17. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. 

Чл.18. Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да 

упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и 

произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те 

носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. 

Чл.19. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само 

до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат 

право да предявяват права към личното им имущество над този размер. 

Прекратяване на членството 

Чл.20. Членството в сдружението се прекратява: 

1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на 

сдружението. 

2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване на 

юридическата личност на член на сдружението. 

З. С изключването. 

4. С прекратяване на сдружението. 

5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и 

системно неучастие в дейността на сдружението. 

Чл.21.(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на 

Управителния съвет по предложение на Председателя на Управителния съвет когато: 

1. Нарушава предвидените в чл. 16 задължения. 

2. Извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в 

сдружението несъвместимо. 

(2) Решението на Управителния съвет по ал.1 може да бъде обжалвано пред 

Общото събрание в седемдневен срок от съобщаването му. 

(3) При маловажни случаи на нарушения по чл.16 председателя на управителния 

съвет определя със заповед срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на 

неговите последици, при неспазването на които прави предложение за изключване. 

Чл.22.(1) Отпадането се констатира, когато член на сдружението: 

1. Не е направил имуществената си вноска по чл.59 и чл.60 от настоящия Устав в 

предвидения срок; 

2. Не е внесъл или е просрочил дължимите за текущата година имуществени 

вноски, съгласно приети от УС правила за определяне имуществените вноски 

на членовете на Сдружението. 

З. Е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал 

на повече от 2 (две) последователни заседания на общото събрание. 

(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителя по документите на 

сдружението, който докладва отпадането на Управителния съвет и го отразява в 

документацията на сдружението. 

Чл.23. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на 

направените имуществени вноски. При  прекратено членство,    членът на сдружението е 

длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му, до 

неговото изключване. 
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Раздел ІІІ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.24. Ръководни и Контролни органи на сдружението са: 

1. Общо събрание ; 

2. Управителен съвет; 

3. Председател на УС; 

4. Контролен съвет; 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.25.(1) Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на 

сдружението. 

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. 

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

пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на 

Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове 

едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 

Компетентност на Общото събрание 

Чл.26.(1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва настоящия устав; 

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и 

решение за сливането му с друго сдружение в страната или чужбина; 

4. приема бюджета на сдружението; 

5. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението; 

7. взема решения за разпореждане с недвижимите имоти на сдружението и 

обременяването им с вещни тежести; 

8. определя възнаграждението на членовете на управителния съвет; 

9. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност 

от закона или настоящият устав; 

10. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението. 
 

(2) Решенията на общото събрание са задьлжителни за другите органи на 

сдружението. 

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигнати пред съда 

от всеки член на сдружението или на управителния съвет в едномесечен срок от узнаването 

им, но не по-късно от една година от вземането на решение. 

Свикване на Общото събрание 

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на 

подходящо място, по решение на УС;  

/2/ Свикването се извършва с писмени покани до всеки от членовете, получени 

най-малко 14 дни  преди датата, определена за провеждане на събранието.  

/3/ Поканите се изпращат на адресите на членовете, посочени в устава на 

сдружението, а за дата на уведомяване се счита датата на получаването на поканата на 

съответния адрес или “обратната разписка”, доставена по електронен път, когато поканата е 

изпратена по имейл. 

/4/ В поканите задължително се посочват датата, мястото и адреса на провеждане 

на събранието, началният му час, регистрацията на участниците и предложеният дневен ред, 
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както и по чия инициатива се свиква събранието .  

Чл.28. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет.   

Чл.29. Инициатива за свикването на Общото събрание има Управителния съвет. Една 

трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика Общо 

събрание и ако той не отправи писмена покана в едномесечен срок от датата на писменото 

поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

Чл. 30. Към датата на изпращане на поканата по предходния член писмените 

материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса 

на управление на сдружението и да се представят на всеки член при поискване. 

Кворум 

Чл.31.(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при 

същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. 

(2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в 

който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се 

от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за 

него. 

Гласуване 

Чл.32.(1) При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас. 

(2) Гласуването в Общото събрание е явно, освен ако събранието не реши то да 

е тайно. 

Конфликти на интереси 

Чл.33. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, 

отнасящи се до: 

1. Него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничения, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

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

възпрепятства вземането на решения. 

Решения 

Чл.34. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% 

плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл.26, ал.1, т. 1, 3 и 7 се вземат с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Чл.35. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са 

включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието. 

Протокол 

Чл.36.(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се 

заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които 

отговарят за верността на съдържанието му. 

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените 

материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завеждат в нарочна книга. 

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното 

отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

Контрол 

Чл.37. Всеки член на сдружението и  Управителният съвет, могат да сезират съда 

по регистрация на сдружението да се произнесат относно законосъобразността на решение 



 8 

на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в 

едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на 

приемането му. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.38. Управителният съвет на сдружението управлява и ръководи цялостната 

негова дейност, осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, взема решения 

по въпроси от неговата компетентност, а за резултатите от работата си се отчита пред 

Общото събрание 

Чл.39. Управителният съвет се състои от 3-5 (три до пет) лица -членове на 

сдружението, които се избират от Общото събрание.  

Мандат на управителния съвет 

Чл.40. Управителният съвет се избира за срок от 5 (пет) години, като неговите 

членове могат да бъдат преизбирани неограничено. 

Правомощия на Управителния съвет 

Чл.41. Управителният съвет: 

1. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи 

отговорност за това; 

2. Осигурява организацията и изпълнението на решенията на Общото събрание; 

З. Управлява имуществото и финансовите средства на сдружението, като всички 

разпоредителни действия със същите извършва след съгласие на Общото събрание на 

сдружението; 

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

6. Взема решения за приемането на нови членове на сдружението, както и за 

изключването на приети членове; 

7. Определя адреса на сдружението; 

8. Подготвя дневния ред на Общото събрание и свиква същото; 

9. Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

10. Взема решение за участие в други организации; 

11. Взема решения относно вида, размера, и дължимостта на имуществените 

вноски, както и относно сроковете в които същите следва да бъдат внесени; 

12. Взема решения за приходната и разходната част на бюджета на сдружението, 

както и за приемане на парични или имуществени дарения; 

13. Избира от своя състав Председател на Управителния съвет; 

14. Приема отчет за дейността на клона/клоновете и разходваните от него/ тях 

средства; 

15. Взема решения по всички други въпроси, освен по тези които по закон или 

съгласно Устава са от изключителната компетентност на общ събрание на сдружението. 

Заседания 

Чл.42. Заседанията на управителния съвет се свикват от Председателя по негова 

инициатива, но не по рядко от веднъж на два месеца, както и по писмено искане на всеки от 

неговите членове отправено до Председателя на Управителния съвет. Ако Председателят не 

свика заседание в седемдневен срок от получаване на писменото искане, такова се свиква от 

всеки от заинтересованите членове, 

Чл.43.(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от 

всички членове на Управителния съвет плюс един. За присъстващо се счита лицето, с което 

има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и 

позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в 

протокола от председателствуващия заседанието. 

(2) Управителният съвет приема решенията с явно гласувани и същите се 
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подписват от всички присъстващи. Несъгласният с решението се подписва с особено 

мнение. 

(3) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 

протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на 

управителния съвет. 

(4) Управителният съвет може да приема и неприсъствени решения, когато 

всички членове са дали съгласие за това. Съгласието за неприсъствено прието решение се 

дава устно, включително и по телефон, или писмено – по факс или електронна поща чрез 

изявление от всеки от членовете на УС до неговия Председател. По същия начин се 

съгласуват и решенията на неприсъственото заседание. Неприсъствено приетите решения се 

оформят в писмен протокол, който се подписва от всички членове на УС при първа 

възможност. При съмнение се приема, че членът на УС е дал съгласие за неприсъствено 

решение, когато се е подписал под протокола от неприсъствено проведеното заседание. .  

(5) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет прилагат 

разпоредбите на чл.36 от настоящия устав. 

Чл. 44. Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в 

негово отсъствие - от избран от Управителния съвет негов член. 

Решения 

Чл.45. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а 

тези по чл.41, т. т.1, 3, 9, 11 и 12 от настоящия Устав и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство 

от всички членове. 

Контрол 

Чл. 46. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред общото 

събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този 

устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в 

едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на 

решението. 

Отговорност на управителния съвет 

Чл. 47. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за 

действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението. 

Председател на Управителния съвет. Представителство. 

Чл. 48. Управителният съвет избира от своя състав председател на управителния 

съвет за срок от пет години. 

Чл. 49. Председателят на управителния съвет има следните права и задължения: 

1. Представлява сдружението пред държавни органи и организации, обществени 

формирования, физически и юридически лица в страната и чужбина; 

2. Осигурява финансовите средства за издръжката, оптималното функциониране и 

представяне на сдружението в страната и в чужбина; 

3. Организира дейността на сдружението, осъществява неговото оперативно 

ръководство и управлява имуществото в съответствие с решенията на общото събрание и 

управителния съвет; 

4. Свиква и председателствува заседанията на управителния съвет; 

5. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

6. Подписва съвместните документи и договори между сдружението и трети лица 

/физически и юридически/; 

7. Изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или с този устав. 

Чл. 50. Председателят на управителния съвет няма право да извършва 

разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението. 

Контролен съвет 

Чл. 51.  
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/1/  Контрольорът се избира от общото събрание на сдружението за срок от три 

години и отчита своята дейност пред общото събрание.  

   /2/ Не могат да бъдат Контрольори лица, които са били членове на предходния 

Управителен съвет. 

 

Чл. 52. Контрольорът има право: 

1. Да проверява изпълнението на решенията на общото събрание; 

2. Да следи за стопанисването на имуществото на сдружението; 

3. Да разглежда молби на членове на сдружението; 

4. Да извършва най- малко една ревизия годишно; 

Чл.52а.  За дейността си контрольорът съставя доклад, който внася за разглеждане 

пред Управителния съвет на Сдружението. 

Раздел ІV  

КЛОНОВЕ 

Чл. 53. С решение на Управителния съвет на сдружението могат да се откриват и 

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

Чл. 54. Клоновете са юридически лица и се ръководят от Управител и извършват 

дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им. Със същото 

решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на 

Управителя. 

Процедура 
Чл. 55. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно 

Управителят на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за 

дейността на Клона и разходваните средства. 

Чл. 56. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района, на който 

се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, 

седалището и адреса на клона, неговия Управител и ограниченията на неговите правомощия 

и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените 

обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на 

Управителния съвет. 

 

Раздел V 

ИМУЩЕСТВО 

Чл.57. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други 

вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, 

регламентирани от закона. 

Източници на средства 

Чл.58. (1) Източници на средства на сдружението са: имуществените вноски на 

членовете, индивидуални и колективни такси; приходи от дейността си; приходи от 

предоставени услуги на граждани; приходи от реклама, телевизионни и други права на 

разпространение; дарения и спонсорство от физически и юридически лица; завещания на 

учредителите или на трети лица; от управление на собствено имущество; предоставени 

средства от вътрешни и международни сдружения и организации; допълнителната 

стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав. 

(2) Имената на дарителите и тяхната воля се вписват в Почетната книга на 

сдружението. 

Имуществени вноски на членовете 

Чл.59. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от 

Управителния съвет, който посочва в решението си начина и срока за внасянето им. 

Чл.60. При приключване на годишния баланс със загуба Управителният съвет 

може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за подриването й с 
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единодушие. 

Допълнителна стопанска дейност 

Чл.61.(1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: 

Производство на разрешените от закона стоки с цел - продажба на вътрешния и 

международния пазар; посредничество, рекламна, информационна, преводаческа, 

продуцентска, импресарска, изложбена, маркетингова, трансферна, транспортна, издателска 

и всички други стопански дейности и услуги, свързани с основния предмет на дейност на 

сдружението, които не са забранени от закона. 

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с 

предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея 

само за постигане на целите на сдружението. 

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и 

реда, определени със законите, които я регулират. 

(4) Сдружението не разпределя печалба. 

Разходване на имуществото 

Чл.62. Сдружението може да разходва имуществото и да осъществява 

допълнителната стопанска дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите 

определени по реда на този Устав. 

Раздел VI 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ СТРУКТУРИ 

Чл.63. Сдружението може да се обединява с други структурни звена. 

Чл.64. Взаимодействията на сдружението с държавни и обществени органи и 

организации се уреждат на договорна основа. 

Чл.65. Сдружението може да сключва договори и да се сдружава с български и 

чуждестранни фирми и организации за набирането на средства за осъществяване на своите 

цели и задачи. 

Раздел VII 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

Чл.66. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с 

нестопанска цел. Преобразуването става по решение на Общото събрание взето с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 

Раздел VIII 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл.67. Сдружението се прекратява в следните случаи: 

1. По решение на Общото събрание. 

2. По решение на Окръжния съд по седалището. 

Чл.68. (1) Сдружението се прекратява по решение на Окръжния съд когато: 

1. Не е учредено по законния ред; 

2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 

З. Е обявено в несъстоятелност. 

(2) Решението на съда по ал.1 се постановява по иск на всеки заинтересован или 

на прокурора, като същото се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 

Раздел IX  

ЛИКВИДАЦИЯ 
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Чл.69. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се 

прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

Имущество след ликвидацията 

Чл.70. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на 

имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява 

имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от 

тях имуществени вноски. 

Раздел Х 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”със седалище в гр.София, има свой печат, символи и знаци. 

§2. Сдружението има изключителни права върху символиката, а използуването 

им от трети лица е възможно само на договорна основа. 

§3.3а неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и 

прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, 

се заместват по право от повелителните му правила. 
 

 

 

 
 

 

Този УСТАВ е приет на Общо Събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”  проведено на 

07.03.2014г.  в град София. 

Неразделна част от настоящия Устав е Списък с подписите на членовете, които са 

го приели . 

Копие от същия Устав, надлежно подписан, се представи на Софийски градски съд 

- Фирменото отделение за вписване на сдружението в регистъра при съда. 

 

 

 

 

 
 
 


