
ПРАВИЛНИК 
 

За управление на Клонове към  

Сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ 

 

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

 Чл. 1. Този Правилник урежда общите положения на управлението на Клонове 

към Сдружение „Активно общество“, наричани за краткост Клонове и Сдружението. 

 Чл. 2. Наименованието на всички Клонове към Сдружение „Активно общество“ 

изписват по следния начин – „Сдружение „Активно общество“ – клон ……… /името на 

населеното място, седалище на клона/ 

 Чл. 3. Всеки Клон е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в 

обществена полза и се задължава да създаде и поддържа регистрация в ЦРЮЛНЦ към 

Министерството на правосъдието. 

 Чл. 4. Клоновете се учредяват без срок. 

 Чл. 5. Всеки клон е юридическо лице с нестопанска цел с частично 

самоуправление и зависимости към Сдружението, определени с настоящия Правилник. 

 Чл. 6. Всеки клон има самостоятелна банкова сметка и печат, съдържащ логото 

на Сдружението и пълното наименование на Клона и е одобрен от Управителния съвет 

на Сдружението. 

 Чл. 7. Всеки клон води изискуемата по закон и необходимата за удостоверяване 

на дейността му документация.   

Чл. 8. За дейността на всеки Клон важат разпоредбите за сдруженията с 

нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, Устава на 

Сдружението, настоящия Правилник и приетите въз основа на тях решения на висшия 

орган на управлението му. Дейността си Клоновете ще осъществяват в сътрудничество 

със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и 

институции, както и с представители на частния сектор, органи на местното 

самоуправление, местната администрация и гражданското общество.  

 

 

 

УЧРЕДЯВАНЕ 

 

 Чл. 9. Общото събрание на Сдружението взема решение за откриване и 

закриване на клонове. 

 Чл. 10. Откриването на Клон се инициира от член на Сдружението, който 

представя предложението си пред Управителния съвет на Сдружението. След 



одобрение на УС, същият вкарва предложението в дневния ред на следващото Общо 

събрание. 

 Чл. 11. Предложението за откриване на Клон е писмено, придружено със списък 

от членове на Клона.  

(1) Списъкът трябва да съдържа най-малко 7 физически лица навършили 16 

години, с вписани три имена, ЕГН, адрес и подпис.  

(2) За лицата под 18 години трябва да се представи и декларация за съгласие от 

родител. 

(3) За членство в Клон се извършва процедура, идентична с членството в 

Сдружението, прилагат се същите документи при спазване на Устава. 

(4) В предложението трябва да са посочени и предложени и три физически лица 

от списъка за Управителен съвет на Клона.  

(5) Членовете на Управителния съвет на Клон се избират сред членовете на 

Общото събрание на Клона и се одобряват от Управителния съвет на 

Сдружението. 

(6) Управителният съвет на Клона предлага Председател на Клона от своите 

членове, който се одобрява от Управителния съвет на Сдружението. 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 

 

Чл. 12. Целите и дейностите на всички Клонове на Сдружението напълно 

съвпадат с целите на Сдружението. 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 13. Участието в Клон на Сдружението е доброволно. То е отворено за 

членство на всички ЮЛ и ФЛ, обществени и частни институции от страната и чужбина, 

които приемат Устава, настоящия Правилник, споделят целите на Сдружението и 

подпомагат реализацията им. Членството може да бъде индивидуално. ЮЛ членуват 

чрез законно определени представители. Членовете на Клон са равнозначни членове на 

Сдружението – пълноправни, асоциирани и почетни. 

Чл. 14. (1) Нови членове на Клона на Сдружението се приемат от Управителния 

съвет на Клона и одобрят от Управителния съвет на Сдружението въз основа на 

писмена молба. В тази молба кандидатът трябва да заяви, че споделя целите на 

Сдружението и е съгласен с Устава, като посочва за какъв вид членство кандидатства. 

(2) Членовете на Клон на Сдружението могат да бъдат пълноправни, асоциирани 

и почетни. Клонът регистрира и доброволци. 

(3) Член на Клон може да стане всяко физическо лице навършило 16 години. 

Кандидатите за членство между 16 и 18 години прилагат и декларация от родител, 

удостоверяваща съгласието му. 



(4) Членството се счита за възникнало от датата на решението за приемане от 

Управителния съвет на Сдружението.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 15.(1) Всеки пълноправен член на Клон на Сдружението има право: 

- да участва в управлението му и да упражнява правото си на един глас в 

Общото събрание на Клона при вземане на решенията; 

- да участва във всички инициативи на Клона на Сдружението в съответствие с  

решенията на ръководните му органи; 

- да избира и бъде избран в органите на Клона на Сдружението и самото 

Сдружение; 

- да бъде осведомяван за дейността на Клона на Сдружението, да преглежда 

книжата на Клона на Сдружението, да получава информация и да участва в 

обсъждането и оценяването дейността на Клона на Сдружението; 

- да напуска Клона на Сдружението доброволно, чрез писмена молба; 

- да ползва привилегиите, произтичащи от членството му; 

(2) Всеки асоцииран или почетен член има право: 

- да участва в Общото събрание чрез съвещателен глас 

- да бъде осведомяван за дейността на Клона на Сдружението, да преглежда 

книжата на Клона на Сдружението, да получава информация и да участва в 

обсъждането и оценяването дейността на Клона на Сдружението; 

- да напуска Клона на Сдружението доброволно, чрез писмена молба; 

- да ползва привилегиите, произтичащи от членството му; 

Чл. 16. Всеки член на Клон на Сдружението е длъжен: 

- да спазва Устава, настоящия Правилник и вътрешни правила; 

- да изпълнява решенията на Общото събрание на Клона и ръководните му 

органи, както и на Ръководните органи на Сдружението; 

- да съдейства за постигане целите на Сдружението; 

- да не използва по какъвто и да е начин членството в Сдружението за цели, 

противоречащи на Устава му; 

- да плащат редовно членски внос, размерът, на който се определя с решение на 

Общото събрание на Сдружението. 

Чл. 17. (1) Пълноправен или асоцииран член  на Клон на Сдружението може да 

прекрати или да му бъде прекратено членството. Пълноправен член може да бъде 

понижен в асоцииран. Членството се прекратява или преминава в асоциирано: 

- по собствено желание, чрез едностранно писмено волеизявление, подадено до 

Управителния съвет на Клона; 

- поради смърт на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение; 

- поради прекратяване на ЮЛ; 

- изключване с решение на Управителния съвет на Клона, одобрено от УС на 

Сдружението; 

- поради прекратяване на Сдружението; 



(2) Основание за изключване или понижение е неспазване на Устава и 

решенията на Общото събрание и при наличие на неплащане на две последователни 

членски вноски. 

(3) С обикновено мнозинство  от членовете на Управителния съвет на Клона на 

Сдружението може да се изключи редовен член, който: 

- грубо е нарушил Устава или настоящият Правилник и не изпълнява 

задълженията си като член на Сдружението и решенията на неговите органи; 

- с дейността си подронва авторитета на Сдружението или на член от него, в 

случаите, когато това рефлектира върху имиджа на Сдружението; 

- нарушава законите и обществения ред в страната; 

- нанесе материални щети на Сдружението; 

- извърши други действия или бездействия, които правят по-нататъшното му 

членство в Сдружението несъвместимо; 

 

 

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

 

Чл. 18. Имуществото на Клон на Сдружението се състои от пари, 

недвижими и движими вещи, вещни права, права на ползване, права върху обекти на 

интелектуалната собственост, и всички други права, които законът допуска да 

бъдат притежавани от юридическите лица. 

Чл. 19. Приходите на Клон на Сдружението се формират от: 

А) годишен членски внос за пълноправен член в размер, определен от Общото 

събрание на Клона:  

за ЮЛ, регистрирани по Търговския закон;  

за общини и държавни организации; 

за нестопански организации;  

за физически лица – пълноправни членове; 

Б) субсидии, завещания, дарения и спонсорство; 

В) помощи, целево финансиране на проекти, разработки и други дейности; 

Г) отчисления от търговски дружества, от дивиденти и от участие в търговски 

дружества, от лихви, кредити и други; 

            Д) Приходи от собствени дейности и имущество, в това число и стопанска 

дейност; 

Е) други приходи, осъществени по начин, позволен от закона. 

      Чл. 20. Имуществото и финансовите средства на Клон на Сдружението може да 

се ползват само за определените от Устава цели. Материалната база и другите активи 

на сдружението се ползват само по тяхното предназначение. 

Чл. 21. Имуществото и финансовите средства на Клон на Сдружението се 

управляват от ръководните му органи, съгласно Устава, настоящият Правилник, 

Предварително одобрен от Управителния съвет на Сдружението годишен план  и 



законите на страната. Имуществото не може да се разпределя или ползва безвъзмездно 

в полза на лица от състава на неговите органи или техни роднини.   

Чл. 22. Разходите на Клон на Сдружението се извършват съобразно годишен 

бюджет, приет  съгласно Устава и настоящия Правилник.  

Чл. 23.  Клон на Сдружението не отговаря за задълженията на своите 

членове, както и те не отговарят за задълженията на Клона на Сдружението. 

Чл. 24. По решение на ръководните органи могат да се образуват и управляват 

фондове и други финансови инструменти, като техните източници и начина им на 

използване се определят с решението за създаването им. 

 

 

  

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

Чл. 25. Органи на управление на Клон на Сдружението са : 

1. Общото събрание на Сдружението 

2. Управителен съвет на Сдружението 

3. Общото събрание на Клона на Сдружението 

4. Управителен съвет на Клона на Сдружението 

5. Председател на Клона на Сдружението 
 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

 Чл. 26. Върховен орган на управление на Клон на Сдружението е Общото 

събрание на Сдружението. Общото събрание на Клон е главен ръководен орган за 

Клона. Общото събрание на Клона се състои от индивидуалните членове и делегати-

законни представители или представители на колективните членове.  

(1) В общото събрание на Сдружението се включват всички членове на 

Сдружението и членове на Клонове на Сдружението. 

(2) Управителния съвет на Клоновете на Сдружението отчита своята работа 

пред Общото събрание на Клона, която се одобрява от Управителния съвет на 

Сдружението. 

(3) Управителния съвет на Сдружението одобрява решенията на Общото 

събрание на Клоновете на Сдружението. 

(4) Общото събрание на Клона на Сдружението е върховния орган за вземане на 

решения в Клона, които трябва да бъдат одобрени от Управителния съвет на 

Сдружението. 

 

Чл. 27. Общото събрание на Клон на Сдружението: 

1. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Клона на 

Сдружението и предоставя решенията си за одобрение на Управителния съвет 

на Сдружението. 



2. Приема бюджета на Клона на Сдружението, представен от Управителния съвет 

на Клона и одобрен от УС на Сдружението. 

3. Приема отчета за дейността на УС на Клона. 

Чл.28. Решенията на Общото събрание на Клона са задължителни за другите 

органи на Клона на Сдружението. 

Чл.29. Решенията на Общото събрание на Клона подлежат на съдебен контрол 

относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава 

Чл.30. Решенията на органите на Клон на Сдружението, които са взети в 

противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание на 

Клона, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание на Клона по искане на 

заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, направено в 

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

вземане на решението. 

Чл.31. Споровете по Чл.30. могат да бъдат повдигани пред съд от всеки член 

на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването 

им, но не по-късно от една година от вземане на решението. 

Чл.32. Общото събрание на Клон на Сдружението се свиква от Управителния 

съвет на Клона или по искане на една трета от членовете на сдружението, в населеното 

място където е седалището му или извън него. Ако в последния случай УС в месечен 

срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда 

по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

Чл.33. Поканата съдържа деня, часа и мястото на заседанието, неговият дневен 

ред и по чия инициатива се свиква то. 

Чл.34. Поканата се изпраща с писмо до всеки член на Клон на сдружението и 

се поставя в управлението на сдружението най-малко 1 месец преди насрочения ден. 

Чл.35. Решенията на Общото събрание на Клона са законни ако на неговите 

заседания присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с 

явно или тайно гласуване с обикновено мнозинство. 

Чл.36. В случай, че в обявения час на заседание на Общото събрание на Клона 

присъстват по-малко от половината му членове, заседанието се отлага с един час, след 

което провеждането му се счита за законно, независимо от броя на присъствалите 

членове. 

Чл.37. Всеки пълноправен член на Общото събрание на Клон има право на 

един глас, който е равен на другия.  

Чл.38. Член на Общото събрание на Клона 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., 

Чл.39. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото 

събрание на Клона въз основа на писмено пълномощно, в което се указва обема на 

представителната власт. Преупълномощаване не се допуска. 



Чл.40. Решенията на Общото събрание на Клона се вземат с мнозинство от 

присъстващите. 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл.41. Между сесиите на Общото събрание на Клон на сдружението, той се 

ръководи от Управителен съвет  на Клона в състав от 3 члена, избрани за срок от 5 

години, които осъществяват оперативното ръководство. 

Чл.42. Управителният съвет на Клона избира от своя състав председател, 

заместник председател и главен секретар. 

Чл.43. Управителният съвет на Клон има следните правомощия: 

1. Представлява Клона на Сдружението,  както и определя обема на 

представителната власт на отделни негови членове. 

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на Клона. 

3. Разпорежда се с имуществото на Клона на сдружението  при спазване 

изискванията на Устава, 

4. Подготвя и внася в Общото събрание на Клона проект за бюджет и щат, 

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

дружеството, 

6. Определя реда и организира извършването на дейността на Клона на 

сдружението и носи отговорност за това, 

7. Приема, изключва, понижава и повишава членове, след одобрение на УС на 

Сдружението 

8. Определя адреса на Клона на сдружението, 

9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или според Устава на 

сдружението не са правомощия на друг орган 

10. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава. 

Чл.44. Заседанията на Управителният съвет се свикват и ръководят от 

Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане 

на някой от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то 

може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. 

Чл.45. Заседанията на Управителния съвет на Клона се считат за законни, ако 

присъстват повече от половината от неговите членове. 

Чл.46. Управителния съвет на Клона може да взема решения, когато те са 

приети от повече от половината присъствали негови членове. 

Чл.47. Присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или 

друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща 

участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член 

задължително се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

Чл.48. Решенията на УС на Клона за разпоредителни действия с дълготрайни 

материални активи, за даване на обезпечения, гаранции, искания за кредити, за 



учредяване на вещни права върху недвижими имоти и тежести върху тях и решението 

за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на УС. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

Чл.49. Избраният от Управителния съвет Председател на Клона на сдружението 

представлява същото пред Държавата, пред нейните органи и власти, както и пред 

всички трети физически и юридически лица в страната и чужбина. 

Чл.50. Председателят на Клон на сдружението осигурява общото ръководство и 

контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните му органи. 

Чл.51. Когато Председателят поради отсъствие или друга причина не е в 

състояние да изпълнява функциите си по Устава и закона, те се осъществяват в пълния 

им обем от заместник председателя по силата на Устава. 

Чл. 52. Председателят: 

1. представлява, ръководи и организира дейността на Клона на Сдружението 

пред трети лица; 

2. свиква заседанията на Управителния съвет; 

3. открива, ръководи и закрива заседанията на Управителния съвет и подписва 

протоколите от тях; 

4. организира и осъществява оперативното ръководство на Клона на 

Сдружението; 

5. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите решения; 

6. разпорежда се с имуществото на Клона на Сдружението при спазване 

изискванията на Устава и решенията на Управителния съвет; 

7. отговаря за изпълнението на бюджета, предложен от Управителния съвет на 

Клона и одобрен от Общото събрание на Клона и се отчита за това в края на всяка 

финансова година; 

8. отчита дейността си пред Управителния съвет; 

9. предлага свой заместник-председател, който се утвърждава от Управителния 

съвет.  

10. предлага главен секретар на Клона на Сдружението, който се утвърждава от 

Управителния съвет; 

11. предлага касиер на Клона на Сдружението, който се утвърждава от 

Управителния съвет. При липса на избран касиер, функциите му се извършват от 

председателя; 

12. изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

13. съхранява и води документацията на Клона на Сдружението или делегира на 

други членове за изпълнението на тази функция; 

14. извършва и други дейности, възложени му с решение на Управителния съвет 

или Общото събрание на Клона;  



 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

 Чл. 53. Заместник-председател се избира от членовете на Управителния съвет на 

Клона. 

 Чл. 54. Заместник-председателят:  

1. изпълнява функциите на Председателя при негово отсъствие, чрез изрично 

писмено делегиране на правомощия; 

2. отговаря за организиране изпълнението на възложените му задължения по 

определените направления; 

3. представлява Клона пред трети лица; 

4. подпомага председателя в дейността му; 

5. временно замества главния секретар на Клона при отсъствие или 

невъзможност да изпълнява задълженията си; 

6. организира и ръководи дейността на сформирани работни групи и Отдели. 

7. отчита се за дейността си пред Председателя и Управителния съвет на Клона. 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 

 Чл. 55. Главен секретар се избира от членовете на Управителния съвет на Клона. 

При липса на подходящ кандидат е позволено той да е редовен член на сдружението, 

който не е член на Управителния съвет. 

 Чл. 56. Главния секретар: 

1. осигурява необходимите условия за провеждане на заседанията и дейността на 

Клона. 

2. води и съхранява протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото 

събрание, като удостоверява с подписа си верността на протоколите; 

3. съхранява работната документация от заседанията на Управителния съвет, 

включително протоколите и решенията, в нарочна книга; 

4. представлява Клона пред трети лица - държавни, общински, обществени и частни 

организации, включително банки, по конкретен проект и съгласно пълномощията, 

дадени му от председателя; 

5. ръководи работата на секретариата и се грижи за имуществото на Клона; 

6. отчита дейността си пред председателя на Управителния съвет на Клона; 

7. подготвя конкурси, заповеди, длъжностни характеристики; 



8. съхранява документацията на Клона; 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 

 

  Чл. 57. Клон има право да  въвежда вътрешно-организационни структури, 

според  съответния правилник.  

 

 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ СРОК, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  

 

Чл.58. Клона се регистрира като Клон на Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на обществено полезна дейност. 

Чл.59. Клонът няма краен срок за съществуване. 

Чл.60. Клонът подлежи на регистрация във фирменото отделение на 

съответния окръжен съд, според населеното място, в което се регистрира, където се 

регистрират и всички промени за обстоятелства, които закона или Устава предвиждат 

като подлежащи на регистрация. 

Чл.61. Клонът може да се прекрати само по решение на Общото събрание на 

Сдружението или на съдебните власти в предвидените от закона случаи. 

Чл.62. При прекратяване по решение на Общото събрание на Сдружението се 

пристъпва към ликвидация на имуществото. Доброволната ликвидация на Клона може 

да се реши само на свикано за тази цел Общо събрание на Сдружението и само при 

мнозинство от 2/3 от дадените действителни гласове. 

Чл.63. При ликвидация имуществото на Клона, останало след удовлетворяване 

на кредиторите, се предава на Сдружението. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.  Този Правилник е приет на 29.01.2016г., с решение на Общото събрание на 

сдружение "Активно общество". 

 

 

 

 


