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У С Т А В  

 

на 

 

"СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Юридическото лице с нестопанска цел, наричано по-долу “Сдружението”, е с наименование 

"СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, което наименование може да се 

изписва съкратено СПР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и допълнително на английски език по следния начин: 

“ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS GOTSE DELCHEV REGION” 

2. Седалището на Сдружението е в гр. Гоце Делчев ул. Илия Праматарски 8, ет. 4. 

3. Сдружението се учредява без определен срок. 

4. Регион Гоце Делчев обхваща общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча 

     

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

5. Сдружението е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно 

необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и в защита на 

общите интереси на своите членове. 

6. Целите на Сдружението са: 

- насърчаване на предприемаческия дух и частната инициатива на малките и средни 

предприятия от региона на гр. Гоце Делчев, 

- сътрудничество и съвместна дейност под различни форми между Сдружението и Общините в 

района, 

- представителство и защита на интересите на членовете на Сдружението, 

- осигуряване на информационни,  маркетингови и други видове услуги за своите членове, 

възможности за квалификация и обучение в областта на мениджмънта и фирмената стратегия, 

- оказване съдействие на членовете на Сдружението при кандидатстване по линия на програми, 

насърчаващи предприемачите, 

- осигуряване на възможности за финансиране, както и достъп до схеми за финансиране и 

кредитиране при облекчени условия, 

- стимулиране на сътрудничеството, деловите взаимоотношения, сдружаването и другите 

форми на коопериране между членовете на Сдружението, 

- насърчаване и подпомагане деловите връзки на членовете с чуждестранни търговски 

партньори, 

- поддържане на връзки с подобен тип сдружения в чужбина и страната, 

- защита интересите на предприемачите пред различни органи на държавната и местна власт. 

7. Сдружението осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство 

и с този Устав като за постигане на посочените цели Сдружението използва следните средства: 

- сътрудничи със специализирани държавни институции и други организации със сходни цели, 

- извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа, 

- партнира с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Центъра за 

икономическо развитие, Съюза на работодателите, Асоциацията на индустриалния капитал, 

Центъра за развитие на предприемачеството, Българската търговско-промишлена палата и 

други неправителствени организации, 

- привлича експерти и специалисти за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други 

въпроси, 

- информира своите членове за развитието на пазарите за обявени международни търгове, 

аукциони и други, 

- подпомага своите членове при организиране на техни участия на панаири и изложения, 

- популяризира възможностите на своите членове, 

- подпомага общините от региона при изготвяне техните презентации пред външни 

инвеститори с цел търговско партньорство с местните предприемачи, 

- съдейства за създаването на публично-частни партньорства, 

- предлага и участва в обсъждания на проекти чрез държавните администрации, насърчаващи 
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инициативата на малкия и средния бизнес в региона, 

- разработва самостоятелно и обсъжда проекти и идеи като обединява усилията на своите 

членове за осъществяване на инфраструктурни и други проекти от взаимен интерес на 

територията на региона, страната и чужбина, 

- разработва, финансира и осъществява програми, свързани с целите 

на Сдружението, 

- организира семинари, консултации, рекламни акции и анкети, насочени към обществеността, 

- създава експертни и консултантски групи с цел икономически консултации и юридическа 

защита на своите членове. 

8. Сдружението може да извършва изброените по-долу допълнителни стопански дейности, свързани с 

предмета на основната дейност, за която е регистрирано, без да разпределя печалба: 

Информационни и маркетингови услуги, консултантски услуги, търговско посредничество, 

представителство и агентство на местни и чужди лица, издателска и рекламна дейност, търговска 

дейност и всякаква друга законово допустима дейност, свързана с целите на Сдружението. 

 

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

9. В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически лица и еднолични 

търговци, както и лица, упражняващи свободни професии, регистрирани земеделски производители, 

занаятчии, които извършват дейност в регион Гоце Делчев и които: 

- приемат целите и принципите на настоящия устав, 

- не са обявени в несъстоятелност, 

- не са известни с недобросъвестна търговска практика злепоставяйки частната инициатива и 

предприемачество. 

10. Учредителите на Сдружението са редовни членове. 

11. Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица, които не са 

обявени в несъстоятелност и приемат целите и принципите на настоящия Устав. 

12. Асоцииран член може да бъде приет за редовен член по решение на Управителния съвет, ако е 

бил асоцииран член на Сдружението най-малко една година и отговаря на условията по чл.9 от този 

устав.  

13.Нови членове на Сдружението се приемат с Решение на Управителния съвет. За целта кандидатът 

отправя Заявление до Управителния съвет, придружено с писмена препоръка от член-учредител, 

попълнена анкетна карта по образец и декларация по образец. 

14 .Членството в Сдружението може да бъде прекратено в следните случаи: 

14.1 С едностранно писмено волеизявление /предизвестие/ до Управителния съвет от напускащия. 

14.2 При смърт или поставяне под пълно запрещение за физически лица, респ. при прекратяване на 

юридическите лица. В този случай прекратяването на членството настъпва автоматично. 

14.3 При изключване. 

14.4 Член на Сдружението отпада автоматично при неплащане на членския внос и след двукратно 

писмено напомняне за това. 

15. Решението за изключване се взема от Управителния съвет при системно неизпълнение на 

задълженията на член на Сдружението или при поведение, което противоречи на целите и 

принципите на дейност, залегнали в този Устав.  

Обстоятелствата по предходното изречение се констатират по документи от Управителния съвет. 

16.При прекратяване на членството платените членски внос и встъпителна вноска не подлежат на 

връщане. 

17.Всеки асоцииран и редовен член на Сдружението има право: 

17.1 да участва във всички инициативи, организирани от Сдружението, 

17.2 да гласува, да избира и да бъде избиран в органите на управление /само редовните членове/, 

17.3 да се обединява в браншови секции с членове на Сдружението за провеждане единна пазарна 

политика на територията на региона и страната, 

17.4 да ползва материалната база на Сдружението, експертна помощ и всички видове информационни 

и други услуги, които Сдружението предлага, 

17.5 да бъде информиран за дейността на Сдружението, да изисква и получава информация за 

работата на неговите органи. 

17.6 да ползва с отстъпка платените услуги на Сдружението. 

18. Всеки член на Сдружението е длъжен: 
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18.1 да работи за осъществяване на целите и задачите на Сдружението, 

18.2 да спазва неговия Устав и изпълнява решенията на ръководните му органи, 

18.3 да заплаща редовно определения членски внос, 

18.4 да съдейства за издигане престижа на Сдружението, 

18.5 да упражнява добросъвестно търговската си практика в съответствие с действащите в страната 

нормативни актове. 

 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

19. Органите за управление на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен 

съвет. 

20. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички редовни членове, като 

всеки редовен член се представлява от представител с право на един глас. 

21. Членовете на Общото събрание като юридически лица определят свой представител за 

изпълнение на задълженията му в съвета. Ако не е определен изрично представител, юридическото 

лице се представлява от законния си представител. 

22. Общо събрание: 

22.1 изменя и допълва Устава, 

22.2 приема други вътрешни актове, 

22.3 избира и освобождава членовете на Управителния съвет, 

22.4 приема програма за дейността на Сдружението, бюджета, годишния отчет на Управителния 

съвет. 

22.5 отменя решенията на Управителния съвет, когато те противоречат на Устава или на решения на 

Общото събрание, 

22.6 приема правилник за членския внос, както и взема решение за внасяне при нужда на 

допълнителни вноски временни или не при нужда, 

22.7 взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението 

22.8 взема и други решения, предвидени в Устава или в нормативен акт. 

23. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на повече 

от една трета от членовете на Сдружението, в населеното място по седалището му. Ако в последния 

случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общо 

събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на 

заинтересованите членове или упълномощено от тях лице. 

24. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото на провеждане на събранието, дневния ред и 

указание по чия инициатива се свиква. Поканата се обнародва в регионален вестник и се поставя на 

мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко един 

месец преди насрочения ден. 

25. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. Ако 

в обявения час не се събере нужният кворум, Общото събрание се отлага с един час по-късно на 

същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите 

членове. 

26.Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство, но за решенията по чл. 22.1 и 

чл.22.7 от този Устав е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите членове. При равен 

брой гласове Председателят на УС на Сдружението има правото на решаващ глас. По въпроси, които 

не са включени в обявения в поканата дневен ред, събранието не може да взема решения,  освен ако 

присъстват всички членове и всички са съгласни с промяната в дневния ред. 

27. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на 

изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

28. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност 

и съответствие с Устава. 

29. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години и ръководи текущата 

дейност на Сдружението в съответствие с нормативните актове, Устава и решенията на Общото 

събрание. 

30. Управителният съвет се състои от 5 члена. Членовете на Управителния съвет са редовни членове 

на Сдружението. Заседание на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от 

половината от всички членове. Ако в обявения час не се събере нужният кворум, Управителният 

съвет се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, 
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независимо от броя на присъстващите членове. 

31. Членовете на Управителния съвет като юридически лица определят свой представител за 

изпълнение на задълженията им в съвета. Ако не е определен изрично представител, юридическото 

лице се представлява от законния си представител. 

32. Управителният съвет изпълнява следните функции: 

32.1 представлява Сдружението и определя обема на представителна власт на отделните свои 

членове, 

32.2 организира изпълнението на решенията на Общото събрание, 

32.3 разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящия устав, 

32.4 приема и изключва членове на Сдружението, 

32.5 подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Сдружението, 

32.6 определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, като приема правила за 

осъществяване на дейността, 

32.7 променя адреса на Сдружението, 

32.8 назначава ликвидатор на Сдружението, 

32.9 взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на 

друг орган, 

32.10 изпълнява и други задължения, предвидени в Устава. 

32.11 Взема решения за откриване на нови клонове на Сдружението и за закриването на създадени 

такива.  

33. Управителният съвет избира измежду своите членове Председател и заместник Председател.    

33.1 Председателят на Управителния съвет е и Председател на Сдружението.  

33.2 Председателят на Управителния съвет се избира за срок от пет години. Свиква заседания на 

Управителния съвет чрез покани с информация за датата, часа, мястото на провеждане на събранието 

и дневния ред. 

33.3 Председателят назначава щатни служители и Изпълнителен директор съгласувано с 

Управителния съвет. 

33.4 Председателят свиква заседанията на Управителния съвет най-малко веднъж на три месеца.  

33.5 Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет всякога при писмено искане 

на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в 

седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета. 

33.6 Председателят и заместник председателят на УС представляват заедно и/или по отделно 

Сдружението. 

34. При заседание на Управителния съвет присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна 

или друга връзка, гарантиращи установяването на самоличността. 

35. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено - на подпис, ако протоколът за 

взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове. 

36. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. При 

равен брой гласове Председателят на УС на Сдружението има правото на решаващ глас.  

37. Управителният съвет приема правила за работата си. Решенията по т.32.3, 32.7 и 32.8 от Устава се 

вземат с 2/3 мнозинство от всички членове. 

38. Управителният съвет може да формира към себе си като помощни органи експертни комисии по 

определени направления. 

39.Управителния съвет контролира изпълнението на извършваната стопанска дейност на 

сдружението. 

40. Контролен съвет. 

40.1. Контролния съвет се избира за срок от пет години и се състои от три члена. 40.2. Контролния 

съвет избира измежду своите членове Председател.       

40.3. Контролния съвет следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния 

съвет.  

40.4. Контролния съвет следи за правилното използване и опазване на имуществото на Съюза;  

40.5. Контролния съвет прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на шест месеца.  

40.6. Контролния съвет изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за своята дейност.  

40.7. Контролния съвет при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на 

констатациите от направени проверки.  

40.8 Контролния съвет се свиква на заседание от своя Председател, най-малко веднъж на шест 

месеца.  
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40.9. Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от 

членовете му.  

40.10. Контролния съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.  

40.11. Контролния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът 

за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове. 

Сдружението води книги за протоколите от заседанията на своите органи. 

 

V. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

 

 

41. Средствата на Сдружението се набират от - целево финансиране, вкл. от различни програми и 

грантове, дарения, приходи от стопанска дейност, членски внос и встъпителна вноска от членовете 

съгласно приет правилник от ОС, които се внасят по сметка или в брой на касата на Сдружението. 

42. Сдружението притежава имущество, обособен бюджет и счетоводство, печат и банкови сметки в 

лева и валута. 

43. Имуществото на Сдружението се състои от придобити права на собственост, предоставени права 

на ползване и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и др. 

44. Управителният съвет се разпорежда колективно със средствата и отговаря солидарно за щетите, 

които е причинил, когато са в резултат на негови противозаконни или противоуставни действия или 

бездействия. 

45. Сдружението може да разходва имуществото си само за осъществяване на целите си и за 

извършване на стопанска дейност, съгласно този Устав. 

46. Сдружението може да разходва безвъзмездно имущество и да осъществява дейността, насочена за 

постигане на целите съгласно закона и Устава. Подборът на лицата и начинът на тяхното 

подпомагане се извършват съгласно обявен ред и правила за осъществяване на дейността, които се 

утвърждават от УС. Информацията за реда е общодостъпна и се вписва в централния регистър. 

При безвъзмездно разходване на имущество и сключване на сделки се спазват изискванията на чл.41 

ал.3 и 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

47. Подборът на лицата и организациите и начинът на тяхното подпомагане се извършват в 

зависимост от финансовите възможности на Сдружението. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

 

48. Сдружението може да бъде прекратено в следните случаи: 

- по решение на Общото събрание, 

- в предвидените от закона случаи по решение на Окръжния съд по седалището му. 

49. При прекратяване на съюза, неговата ликвидация, разпределянето на имуществото, както и 

заличаването на съюза от окръжния съд по седалището му се извършват при спазване изискванията 

на чл.14,15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

Настоящият Устав е приет от учредителното събрание на "СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 

РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", проведено на 06.02.2006 г. и влиза в сила в деня на неговото приемане. 

Сдружението има кръгъл печат с надпис СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ. 

Неуредените в този устав въпроси се уреждат от разпоредбите на ЗЮЛНЦ 

 


