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ПРАВИЛНИК 

ЗА РАЗМЕРА, НАБИРАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС 

приет на общо събрание на членовете на СПР ГД от 15.10.2009 г. 

допълнен на общо събрание на членовете на СПР ГД от 13.05.2014 г. 

 

Обосновка: 

Като всяка нестопанска организация Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев се нуждае от 

приходи за осъществяване на своята дейност. Поради факта, че Сдружението има за приоритетна задача 

защитата на интересите на своите членове – български и чуждестранни юридически лица, които осъществяват 

стопанска дейност в региона на гр. Гоце Делчев, то се нуждае от умерени редовни отчисления от членската си 

маса под формата на членски внос, позволяващ нормалното му функциониране. 

Този внос не е единствен източник на приходи, но той позволява изготвянето и изпълнението на годишен 

бюджет и ежегодното планиране на дейностите, заложени в Устава. По-долу са регламентирани принципите и 

са посочени условията за набирането на средствата от членския внос. 

 Принципите са както следва: 

- Определяне на размера на членски внос на възможно най-ниско равнище, което в крайна сметка да 

позволява нормалното и ефективно изпълнение на уставните цели на Сдружението в съответен времеви 

период (напр. за една календарна планова година); 

- Разходването на набраните от членски внос средства предимно за осъществяване на важни за всички 

или в краен случай – за повечето членове инициативи; 

- Максимално ограничаване на разходите за заплати на минималния щатен персонал на Сдружението; 

- Максимално допустима икономичност при изразходването на набраните от членски внос средства; 

- Осигуряване на възможности на членовете да внасят членския си внос на преференциални условия 

(напр. предварително периодично, под формата на дарения и др.п.); 

- Осигуряване на пълна прозрачност за всеки член относно начините на използване на събрания членски 

внос. 

 Тези ангажиращи ръководството на Сдружението принципи предполагат съзнателното и редовно 

внасяне на изискуемия членски внос, оказването на необходимото доверие на Ръководството при неговото 

разходване и при изготвянето и изпълнението на ежегодния бюджет на Сдружението. 

 

Правилник: 

 



1. Членският внос е едно от най-важните уставни задължения на всеки член на Сдружението, основен 

признак за членство в Сдружението и принцип при функционирането на организация от този тип. Чрез 

членския внос се осъществява издръжката на управлението на Сдружението, както и се финансират 

основната част от услугите, които получава членската маса. 

2. Според устава на Сдружението членският внос е два вида – редовен и асоцииран: 

 

2.3. 10 (десет) лв. на месец за редовни членове еднолични търговци и юридически лица с годишен оборот до 

500 000 /петстотин хиляди/ лева; 

2.4. 30 (тридесет) лв. на месец за редовни членове еднолични търговци и юридически лица с годишен 

оборот от 500 001 /петстотин хиляди и един лева/ до 1 000 000 /един милион/ лв.; 

2.5. 50 (петдесет) лв. на месец за редовни членове еднолични търговци и юридически лица с годишен оборот 

над 1 000 000 /един милион/ лв. 

2.6. Размерът за минимален асоцииран членски внос е 5 /пет/ лева на месец. 

3. Редовния членски внос се заплаща ежемесечно до 10 число на текущия месец. По желание на всеки 

редовен член членският внос може да бъде внасян авансово за 3, 6 или 12 месеца. 

4. Допуска се вместо членски внос всеки член да прави дарение под формата на финансови средства в 

годишния размер на дължимия членски внос най-късно до 31 декември на всяка година, който да му се 

зачете за следващата календарна година, ако счете това за целесъобразно. В такъв случай реципиентът 

на сумата се задължава да издаде съответен документ, с който сумата на дарението да се приспадне от 

дължимите данъци. 

5. Изпълнителния директор на Сдружението носи отговорност за събирането и отчитането на членския 

внос от регистрираната членска маса и новопостъпилите членове. 

5.1.  За всяка вноска по смисъла на т. 2 и 3 се издава фактура с всички изискуеми от съответните 

нормативни актове атрибути; 

5.2.  На всяко тримесечие упълномощеното по смисъла на точка 5 лице изготвя отчетна справка, 

която се представя на ръководството на сдружението; 

5.3.  Размерът на приходите от членски внос може да бъде използван за заплати на щатен персонал, 

командировъчни, закупуване и поддържане на компютри, организационна и 

телекомуникационна техника и други административни цели. 

5.4. При необходимост от парични средства Управителният съвет с обикновено мнозинство може да 

определя членски внос в по-големи размери за всички или определени членове фирми съгласно 

определени критерии.  

6. Ръководството на Сдружението ще се стреми размерът на членския внос постоянно да бъде намаляван 

по три основни начина, а именно: 

6.1.  Като намалява относителния дял на разходите за административни цели за сметка на други 

привлечени източници (субсидии, средства по международни проекти, грантове, дарения, 

постъпления от стопанска дейност и т.н.); 

6.2.  Като увеличава членската маса на Сдружението; 

6.3.  Като увеличава събираемостта на членския внос. 

7. Ръководството на Сдружението ще полага целенасочени усилия за влагане на все по-голяма част от 

приходите от членски внос за оказването на услуги и друго пряко съдействие на членовете. 


