
У С Т А В 

НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”Активно общество’’ 
 

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.1. Наименованието на Сдружението е “Активно общество’’. Името се изписва на 

английски език „Active society”  association с акроним ASA 

 Чл.2. Сдружението “Активно общество’’, наричано за краткост по-долу Сдружението, е 

сдружение с нестопанска цел, което има за цел да съдейства за утвърждаването на 

Европейските ценности и принципи и със законни средства да подпомага икономическото, 

социалното и културно развитие на България, с акцент на Северозападен планов  регион.  

Чл.3./1/. Сдружението е юридическо лице, което възниква в деня на вписването му в 

съответния регистър за юридическите лица с нестопанска цел на Окръжен съд – Видин.  

/2/.  Сдружението се учредява без срок.  

/3/.  Сдружението е самоуправляващо, нерелигиозно и политически независимо. 

/4/. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на  обществено 

полезна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

/5/. Сдружението има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на 

сдружението се приемат от Управителния съвет. 

/6/. Сдружението води изискуемата по закон и необходимата за удостоверяване на 

дейността му документация.   

Чл.4. /1/.  Седалището на сдружението е град Видин.  

/2/.  Адресът на управление на сдружението е гр. Видин ж.к. „Съединение” бл. 3  

ет. 5 ап. 14 

Чл.5. За дейността на Сдружението важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска 

цел, съществуващи в законодателството на Република България, настоящия Устав и приетите 

въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Дейността си Сдружението ще 

осъществява в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български 

държавни органи и институции, както и с представители на частния бизнес, органи на местното 

самоуправление и местната администрация.  

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 

Чл.6. /1/. Основните цели на сдружението са  

(1) Съдействие  за утвърждаване на Европейските ценностите:  Човешко достойнство, 

Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права.  

1. Да подпомага обществената дискусия за пълноценното прилагане на европейското 

законодателство и стандарти в Република България;  

2. Да спомага за развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за 

повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните 

права и свободи; 

 (2) Създаване възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова 

заетост на гражданите с акцент върху младежите.  

(3) Насърчаване  толерантността, солидарността и равнопоставеността между половете; 

(4) Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите 

младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически 

малцинства, хора в увреждания и др.; 

(5) Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, 

чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните 

човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу 

асоциалните явления в обществото; 

 (6) Насърчаване и развитие на формалното и неформалното образование и обучение, 

доброволчеството, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, да 

формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към 
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социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на 

вземане на решения в страната; 

(7) Провеждане активен и ефективен структурен диалог в сферата на гражданското 

участие и изграждане устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за 

съхранение, развитие и инвестиции в гражданскит сектор; 

(8) Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и 

координиране на мрежа от представителства (координатори) на регионално и секторно ниво; 

(9) Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни 

неправителствени организации на национално, европейско и международно ниво; 

(10) Да участва в разработването на политики, стратегии и практики по околна среда на 

всички нива и популяризира участието на публичния сектор при управление на околната среда, 

в това число: 

1. разпространение на екологично познание и приложение на опита и политиката на 

Европейския съюз, както и друг чужд ефективен опит в опазване на околната среда и достъпа 

до информация; 

2. повишаване на общественото екологично и гражданско съзнание; 

3. подпомагане на фирми, сдружения, местни власти и други ползватели по системи за 

управление на околната среда и одитиране; 

4. защита интересите на гражданите и организациите с отговорна политика по 

опазването на околната среда и достъпа до информация в отношенията им с публичните 

институции в областта на околната среда. 

5. подкрепа за осигуряване на възможни облекчения, децентрализиране и дерегулиране 

за субектите, въвели успешно системи за управление на околната среда. 

6. организиране на програми за екологично и гражданско образование за различни 

възрасти. 

/2/. За постигане на целите си  Сдружението извършва:  

(1) Разработване, кандидатстване и управление на проекти по Европейски, Български и 

други финансови механизми. 

(2)  Разработване на образователни модули, организиране и провеждане на обучения; 

разработване и прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми;  

организиране и провеждане на семинари, работни срещи, изложби и други подобни обществени 

прояви, включително в сферата на културата и спорта. 

(3)  Осъществяване на независим мониторинг над органи и институции с подобряване 

обслужването на гражданите и другите структури, както и с цел утвърждаване на 

антикорупционна среда  

(4)  Проучвания и оценки, събиране, обработка и анализ на статистическа и друга 

информация. Участие в разработването на стратегии и анализи за развитие на гражданските 

политики, както и изготвяне на становища и даване на предложения до държавните 

институции; 

(5)   Предоставяне на информация, професионални консултации, изготвяне на план или 

проект. Професионално информиране, консултиране и ориентиране на безработни младежи; 

(6) Приобщаване на гражданите към съвременното информационно общество. 

Изработване, отпечатване и разпространяване на промоционни и информационни материали, 

включително издателска дейност и уеб-дизайн.    

 (7) Осъществяване и поддържане на контакти и партньорски взаимоотношения със 

сходни неправителствени  организации в региона, страната и чужбина; 

(8) За постигане на целите си Сдружението развива и всякакви други непротиворечаща 

на законите на Република България и международното право дейности.  

(9)Приходите от допълнителна стопанска дейност,  която Сдружението извършва се 

използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на 

условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.  

/3/. Всички дейности на сдружението ще са насочени за подобряване на 

икономическото, социалното и културно развитие на България, с акцент Северозападен планов  

регион. 
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Чл.7./1/. За реализация на дейността си, сдружението може да създава регионални звена, 

да влиза в договорни отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, с 

държавни институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и да се сдружава с 

тях за осъществяване на съвместни дейности. 

/2/. Сдружението може да учредява дружества и да придобива участия в дружества за 

постигане на целите си. 

/3/. Сдружението може да извършва в страната и чужбина дейности и сделки от всякакъв 

позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права 

върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права. 

 

ЧЛЕНСТВО 

Чл.8./1/. Участието в Сдружението е доброволно. То е отворено за членство на всички 

ЮЛ и ФЛ, обществени и частни институции от страната и чужбина, които приемат Устава, 

споделят целите на Сдружението и подпомагат реализацията им. Членството може да бъде 

индивидуално. ЮЛ членуват чрез законно определени представители. 

/2/. Членовете в Сдружението могат да бъдат пълноправни, асоциирани и почетни. 

Сдружението регистрира и доброволци.  

Чл.9./1/. Нови членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на 

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

е съгласен с Устава. В  молбата /образец/ кандидатът посочва за какво кандидатства – 

доброволец, асоцииран член или пълноправен член. Управителния съвет взима решение дали 

да одобри молбата на кандидата и в какво качество да го регистрира – доброволец, асоцииран 

член или пълноправен член, въз основа на лични качества, принос към общественото развитие, 

професионализъм, авторитет, спазване на законите на страната, участие и подкрепа за 

осъществяване на дейности на Сдружението.  

/2/. Член на Сдружението 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. 

/3/. При кандидатстване за членство в Сдружението, кандидатът прилага свидетелство за 

съдимост, копие на дипломи и сертификати и автобиография. Копията на официални 

документи трябва да бъдат придружени от оригиналите за проверка от приемащия 

документите. 

/4/. Доброволците и асоциираните членове могат да кандидатстват за пълноправно 

членство с молба към Управителния съвет.  

/5/. Почетни членове се избират по заслуги към Сдружението по инициатива на член на 

УС или 1/3 от пълноправните членове на ОС. 

/6/. Членството се счита за възникнало от датата на решението за приемане от 

Управителния съвет.  

  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.10./1/. Всеки пълноправен член на Сдружението има право: 

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

събрание при вземане на решенията; 

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

ръководните му органи; 

- да избира и бъде избран в органите на Сдружението; 

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

Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването дейността на 

Сдружението; 

- да напуска 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; 
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- да бъде осведомяван за дейността на Сдружението, да преглежда книжата на 

Сдружението, да получава информация и да участва в обсъждането и оценяването 

дейността на Сдружението; 

- - да напуска Сдружението доброволно, чрез писмена молба; 

- - да ползва привилегиите, произтичащи от членството му; 

Чл.11. Всеки член на Сдружението е длъжен: 

- да спазва настоящия Устав и вътрешни правила; 

- да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните му органи; 

- 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 плаща редовно членски внос, размерът на който се определя с решение на Общото 

събрание. 

Чл.12./1/. Пълноправен или асоцииран член  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; 

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

- поради прекратяване на ЮЛ; 

- изключване с решение на Общото събрание; 

- поради прекратяване на Сдружението; 

/2/. Основание за изключване или понижаване 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 Сдружението Управителния съвет може 

да изключи или понижи пълноправен член, който: 

- грубо е нарушил настоящият Устав 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.13. Имуществото 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.14. Приходите на Сдружението се формират от: 

А) годишен членски внос за пълноправни членове в размер:  

300 лева за ЮЛ, регистрирани по Търговския закон;  

300 лева за общини и държавни организации; 

150 лева за нестопански организации;  

50 лева за физически лица; 

Пълноправните членове на Клонове плащат членски внос единствено към съответния 

Клон, към който са зачислени, в размер определен от Общото събрание на Клона. 

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. 
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      Чл.15. Имуществото и финансовите средства на Сдружението може да се ползва само за 

определените от този Устав цели. Материалната база и другите активи на сдружението се ползват 

само по тяхното предназначение. 
Чл.16. Имуществото и финансовите средства на сдружението се управлява от ръководните 

му органи, съгласно устава 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.17. Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишен бюджет, приет  

съгласно този Устав.  

Чл.18.  Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не 

отговарят за задълженията на сдружението. 

Чл.19. 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. 20. Органи на управление на сдружението са : 

1. Общото събрание 

2. Управителен съвет 

3. Председател 

4. Клонове 

5. Други вътрешноорганизационни структури 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.21. Върховен орган на управление на сдружението е Общото събрание. Общото 

събрание се състои от индивидуалните членове и делегати-законни представители или 

представители на колективните членове. 

Чл.22. Общото събрание: 

1. Изменя и допълва Устава 

2. Приема други вътрешни актове 

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, 

4. Взема решение за участие в други организации 

5. Взема решения за  преобразуване  или  прекратяване на сдружението 

6. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението 

7. Приема бюджета на сдружението 

8. Взема решение относно размера на членския внос 

9.  Приема отчета за дейността на УС 

10.  Отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат   на   закона,   

Устава   или   други   вътрешни   актове, регламентиращи дейността на сдружението. 

Чл.23. Правата по точки 1, 3, 6, 8, 10 и 11 на предходния член не могат да се възлагат 

на други органи на сдружението. 

Чл.24. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

Чл.25. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 

законосъобразност и съответствие с Устава 

Чл.26. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със 

закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред 

Общото събрание по искане на 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.27. Споровете по Чл.26. 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.28. Общото събрание се свиква от Управителния съвет 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 
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събрание, то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено 

от тях лице. 

Чл.29. Поканата съдържа деня, часа и мястото на заседанието, неговият дневен ред и 

по чия инициатива се свиква то. 

Чл.30. Поканата се изпраща с писмо до всеки член на сдружението и се поставя в 

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

Чл.31. Решенията на Общото събрание 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.32. В случай, че в обявения час на заседание на Общото събрание 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.33. Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас, който е 

равен на другия.  

Чл.34. 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., 

Чл.35. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото 

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

власт. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл.36. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

Чл.37. Решенията по чл. 22, точки 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

              Чл.38. По въпроси, които не са включени в дневния ред, не може да се вземат решения. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.39. Между сесиите на Общото събрание сдружението се ръководи от Управителен 

съвет в състав от 3 члена, избрани за срок от 5 години, които осъществяват оперативното 

ръководство. 

Чл.40. Управителният съвет избира от своя състав председател, заместник председател 

и главен секретар на Сдружението. 

Чл.41. Управителният съвет има следните правомощия: 

1. Представлява Сдружението,  както и определя обема на представителната власт на 

отделни негови членове. 

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание. 

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението  при спазване изискванията на Устава, 

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

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

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

отговорност за това, 

7. Приема и изключва членове 

8. Определя адреса 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.42. 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.43. Заседанията на Управителния съвет се считат за законни, ако присъстват повече 

от половината от неговите членове. 

Чл.44. Управителния съвет може да взема решения, когато те са приети от повече от 

половината присъствали негови членове. 
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Чл.45. 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.46. Решенията на УС 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.47. Избраният от Управителния съвет Председател 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.48. Председателят на сдружението осигурява общото ръководство и контрол по 

изпълнение на решенията, взети от ръководните му органи. 

Чл.49. 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 този Устав. 

Чл. 50. Председателят: 

1. представлява, ръководи и организира дейността 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. осъществява координацията и взаимодействието между Отделите в Сдружението; 

5. организира и осъществява оперативното ръководство на Сдружението; 

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите решения; 

7. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и 

решенията на Управителния съвет; 

8. отговаря за изпълнението на бюджета, предложен от Управителния съвет и одобрен от 

Общото събрание и се отчита за това в края на всяка финансова година; 

9. отчита дейността си пред Управителния съвет; 

10. предлага свой заместник-председател, който се утвърждава от Управителния съвет;  

11. предлага главен секретар на Сдружението, който се утвърждава от Управителния 

съвет; 

12. предлага касиер на Сдружението, който се утвърждава от Управителния съвет. При 

липса на избран касиер, функциите му се извършват от председателя; 

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

14. съхранява и води документацията на Сдружението или делегира на други членове за 

изпълнението на тази функция; 

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

Общото събрание ;  

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 Чл. 51. Заместник-председател се избира от членовете на Управителния съвет. 

 Чл. 52. 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 Сдружението пред трети лица; 

4. подпомага председателя в дейността му; 

5. временно замества главния секретар на Сдружението 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. 
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

 Чл. 53. Главен секретар се избира от членовете на Управителния съвет на Сдружението. 

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

който не е член на Управителния съвет. 

 Чл. 54. Главния секретар: 

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

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 Сдружението 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 Сдружението; 

6. отчита дейността си пред председателя и Управителния съвет; 

7. подготвя конкурси, заповеди, длъжностни характеристики; 

8. съхранява документацията на Сдружението; 

 

КЛОНОВЕ И ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 

  Чл. 55./1/. Управлението на Клонове и други Вътрешно-организационни структури се 

урежда с правилници приети от Общото събрание. 

 /2/. Клоновете се управляват от собствени Управителен съвет и председател по реда на 

Правилника за тяхното управление. 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ СРОК, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  

Чл.56. Сдружението се регистрира като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване 

на обществено полезна дейност и не може да се преобразува в Сдружение в частна полза. 

Чл.57. Сдружението няма краен срок за съществуване. 

Чл.58. Сдружението подлежи на регистрация във фирменото отделение на Видински 

окръжен съд, където се регистрират и всички промени за обстоятелства, които закона или 

Устава предвиждат като подлежащи на регистрация. 

Чл.59. Сдружението може да се прекрати само по решение на Общото събрание или на 

съдебните власти в предвидените от закона случаи. 

Чл.60. При прекратяване по решение на Общото събрание се пристъпва към 

ликвидация на имуществото. Доброволната ликвидация на сдружението може да се реши само 

на свикано за тази цел Общо събрание и само при мнозинство от 2/3 от дадените действителни 

гласове 

Чл.61. При ликвидация имуществото на сдружението, останало след удоволетворяване 

на кредиторите, се разпределя между членовете по равно. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1.  Този Устав е приет на 29.01.2016г. с решение на Общото събрание на сдружение 

"Активно общество".  

 

 

 


