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ПРЕАМБЮЛ 

Общините членки на Националното сдружение на общините в Република България,

подписали настоящия Устав, като отчитат, че: 

общината е основната административно-териториална единица, в която се

осъществява местното самоуправление; 

местното самоуправление е правото и реалната способност на местните власти да

регулират обществените дела на своя отговорност в полза на населението, като това право не

накърнява възможностите за пряко участие на гражданите чрез събрания, референдуми и

всички други разрешени от закона форми; 

местните власти са една от главните основи на всяко едно демократично устроено

общество; 

само облечени с реални права и отговорности местни власти могат да осъществяват

управление, което е едновременно ефективно и близко до гражданите; 

правото на общините да влизат в сдружение за защита и развитие на техните общи

интереси и правото им да влизат в международни сдружения на местните власти е признато от

държавата; 

интересите на българските общини трябва да са максимално защитени в конкретните

условия на Европейския съюз, 

се договориха и задължиха да се считат обвързани със следващите членове по начина и реда,

предписани с този Устав и произтичащите от него конкретни документи. 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) С този Устав се уреждат устройството и дейността на Националното сдружение на

общините в Република България, (наричано по нататък ’’Сдружението”), в съответствие с

принципите на Конституцията на Република България и на Закона за местното

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), при спазване на разпоредбите на
действащото законодателство. 

(2) Наименованието на Сдружението се изписва на английски език както следва: National
Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria, съкратено (NAMRB). 

Чл.2. (1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел на общините, като основни

административно-териториални единици, в които се осъществява местното самоуправление.

То е отделно от членовете си и функционира на принципите на доброволност и

равнопоставеност на своите членове. 

(2) Сдружението се създава на основание чл.9 от ЗМСМА и на Закона за юридическите лица с

нестопанска цел за неопределен срок. 

(3) Сдружението осъществява дейност в обществена полза. 

(4) Седалището на Сдружението е в гр. София. Адресът на управление на Сдружението се

определя с решение на Управителния съвет. 

(5) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на

Сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона.

Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност. 

(6) Сдружението има собствени печат, знак, знаме и отличия. 



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.3. (1) Сдружението се създава за защита на общите интереси на своите членове, както и за

поддържане и развитие на местно самоуправление и местна демокрация в Република

България. 

(2) За постигане на своите цели Сдружението осъществява следните дейности: 

1. представлява и защитава интересите на своите членове пред Народното събрание,

Президента на републиката, Министерския съвет, министерствата и централните

ведомства, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление; 

2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в

областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти на

други нормативни актове, засягащи дейността на общините; 

3. подготвя становища и предложения по проектобюджета на Република България в

частта му за общините и съдейства за тяхното приемане от компетентните държавни

органи; 

4. подпомага общинските съветници, кметовете и служителите в общинските

администрации при осъществяване функциите на местното самоуправление, като

оказва съдействие при информационното и организационно-техническото осигуряване

на дейността им; 

5. участва в организирането на национална система за обучение и квалификация на

общинските съветници, кметовете и служителите в общинските администрации.

Разработва и реализира програми за обучение в съответствие с потребностите на

своите членове; 

6. съдейства при решаване на спорове между своите членове, както и между тях и

държавните органи; 

7. предоставя експертни, консултантски и технически услуги на общинските съветници,

кметовете и служителите в общинските администрации; 

8. насърчава и подпомага различните форми на сдружаване между общините за решаване

на общи проблеми и задачи от местно и регионално значение и осъществява

взаимодействие с тях; 

9. осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в други страни и

членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на

местното самоуправление и местната администрация. Представлява и защитава

интересите на своите членове пред европейските институции; 

10. осигурява гласност и обществена подкрепа за развитието на местната демокрация и

местното самоуправление; 

11. осъществява и други дейности, необходими за постигане на целите си, които не са

забранени от закона. 

(3) За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска

дейност, която трябва да бъде свързана с основните цели на Сдружението. Предмет на

свързаната стопанска дейност са: 

1. посредническа, консултантска дейност, предоставяне на услуги на своите членове и на

други лица; 

2. публикации, разпространение на информация за общини, изготвяне и разпространение

на периодични и други публикации; 

3. организиране и провеждане на обучения под различна форма с местно и чуждестранно

Глава втора 
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участие; 

4. проучвания в областта на местното самоуправление, както и всички други дейности,

разрешени от закона и в изпълнение на целите на Сдружението. 

(4) Контролът върху извършваната стопанска дейност се осъществява от Управителния съвет. 

(5) Приходите от дейността на Сдружението се използват за постигане на целите, определени

в този Устав. 

(6) Сдружението не разпределя печалба. 

Чл.4. Сдружението осъществява дейността си чрез: 

1. разгласяване, обсъждане, предлагане и отстояване на свои и други проекти на

нормативни актове в областта на местното самоуправление; 

2. участие в работата на държавни органи при разработване на нормативни актове и при

решаване на проблеми и задачи, свързани с дейността на местните власти; 

3. оказване на консултантски, експертни, проектантски и други услуги на своите членове,

в т.ч. и чрез партньорство с други организации; 

4. организиране на постоянен информационен обмен между своите членове, в т.ч. и чрез

разработване на научни, практически и консултативни разработки по въпросите на

местното самоуправление; 

5. организиране и финансиране на курсове за обучение и квалификация на своите

членове; 

6. организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие

по въпросите на местното самоуправление и местната администрация; 

7. подготвяне на проекти за изпълнение на определените в Устава цели. 

Глава трета 

ЧЛЕНСТВО 
Чл.5. (1) Право да членува в Сдружението има всяка община, която споделя целите на

Сдружението, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос. 

(2) В Сдружението не могат да членуват сдружения на общини, други административно-

териториални, съставни административно-териториални и териториални единици, както и

техни сдружения. 

(3) Членството в Сдружението не изключва правото на общините да участват в други местни,

регионални и международни сдружения. 

(4) В Сдружението като асоциирани членове могат да членуват търговски дружества, в които

общината е собственик на повече от половината от техния капитал. 

Чл.6. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят

писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася

кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и с

обикновено мнозинство. 

(2) Асоциираните членове се приемат от Управителния съвет. Техните представители по

чл.12, ал.3 подават писмено заявление до Изпълнителния директор. В седемдневен срок

Изпълнителният директор разглежда заявлението и внася кандидатурата в Управителния

съвет. 

(3) Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и финансова
самостоятелност. 



Чл.7. (1) Членството в Сдружението се прекратява: 

1. при извършване на административно-териториална промяна, водеща до закриване на

общината; 

2. с решение на съответния общински съвет, подадено до Управителния съвет, не

по-късно от 6 месеца преди датата на напускане, но не по-рано от една година от

възникване на членството на съответната община в сдружението при условията на

чл.6; 

3. при системно нарушаване на Устава или при извършване на действия, увреждащи

доброто име и престижа на Сдружението; 

4. при неучастие на представителите на общината в работата на Сдружението и неговите

органи, в продължение на повече от една година; 

5. при системно неплащане на годишния членски внос в сроковете по чл.31, ал.2. 

6. при прекратяване на асоцииран член по реда и условията на Търговския закон. 

(2) Прекратяването по ал.1, т.3, 4 и 5 се извършва с решение на Управителния съвет, прието с

мнозинство, от всички членове. Решението може да се обжалва пред Общото събрание. 

(3) При прекратяване на членство, Сдружението не дължи връщане на членския внос. 

Чл.8. (1) Всяка община, член на Сдружението чрез своите представители има право: 

1. да участва в работата на Общото събрание; 

2. да избира, да бъде избирана и да участва в другите органи на Сдружението; 

3. да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес; 

4. да се ползва от дейността на Сдружението и да търси защита на интересите си чрез

него; 

5. да участва във всички прояви на Сдружението в страната и в чужбина; 

6. да бъде своевременно информирана за всички актове и действия на Сдружението и

неговите органи; 

7. на свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението. 

(2) От правата по ал.1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 могат да се ползват всички общински съветници,

кметове и служители в общинските администрации на общините - членове на Сдружението. 

(3) Асоциираните членове имат всички права по ал. 1, с изключение на правата по т.2 и т.7. В

случаите на ал.1, т.1 имат право на съвещателен глас. 

Чл.9. Всеки член на Сдружението е длъжен: 

1. да спазва Устава, решенията на Общото събрание и на другите органи на

Сдружението; 

2. редовно да плаща годишния членски внос в размери, определени от Общото събрание,

и в срокове по чл.31, ал.2; 

3. да не използва по какъвто и да е начин участието си в Сдружението за цели,

противоречащи на Устава, и да не уронва с действията си неговото добро име и
престиж. 
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Чл.10. (1) Органи на Сдружението са: 

1. Общо събрание; 

2. Контролен съвет; 

3. Управителен съвет; 

4. Изпълнителен директор. 

(2) Органите по т. 2, 3 и 4 се избират за срок от четири години. 

Чл.11. (отм.) 

Чл.12. (1) Членове на Общото събрание са общините, представени чрез своите делегати. 

(2) Всяка община е представена от двама делегата - кметът на общината и представител от
съответния общински съвет. 

(3) Представител на асоцииран член в Сдружението може да бъде лице, което има право да го
представлява съгласно Търговския закон или учредителния му акт. 

(4) За участие в работата на Общото събрание асоциираните членове упълномощават до шест

свои представители, по един от всеки от плановите икономически райони, определени със

Закона за регионалното развитие, по ред и условия, определени в Правилника по чл.20, ал.1,

т.14. 

Чл.13. Общото събрание: 

1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението; 

2. избира и освобождава с тайно гласуване членовете на Управителния съвет и на
Контролния съвет; 

3. избира и освобождава с тайно гласуване председателят на Управителния съвет и
председателят на Контролния съвет; 

4. приема програмата за дейността на Сдружението; 

5. приема годишните отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет; 

6. приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; 

7. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, на Устава и на

целите и задачите на Сдружението; 

8. взема решение за прекратяване дейността на Сдружението; 

9. определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния

персонал на Сдружението; 

10. решава въпросите за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на

членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите

имущество след ликвидация; 

11. утвърждава статута и вида на отличията на Сдружението. 

Чл.14. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива с писмена

покана или по искане на една трета от членовете на Сдружението. 

(2) Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането по ал.1, Управителният съвет не

отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището

на Сдружението след писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях
лице. 

Глава четвърта 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 



(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на

Общото събрание и по чия инициатива се свиква. 

(4) Поканата се публикува в Информационния бюлетин на Сдружението и се поставя на

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

един месец преди насрочения ден. 

Чл.15. (1) Заседанията на Общото събрание са законни, ако на тях присъстват повече от
половината от всички членове. 

(2) Когато липсва необходимият кворум по ал.1, заседанието се отлага с един час, след което

то се провежда при същия дневен ред и може да се проведе независимо колко члена

присъстват. 

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от

присъстващите. 

(4) Решенията на Общото събрание по чл.13, т. 1 и т. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от

присъстващите, а по т. 8 - с мнозинство 2/3 от всички членове. 

(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат

решения. 

Чл.16. (1) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от председателя на

Управителния съвет. При отсъствие на председателя, заседанията се ръководят от избран от

Общото събрание член на Управителния съвет. 

(2) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от

председателстващия и от лицето, съставило протокола. 

Чл.17. (1) Управителният съвет се състои от 23 лица, които се избират с тайно гласуване от 

Общото събрание. 

(2) Съставът на Управителния съвет се формира на регионален принцип като 12 общини имат

по едно представителство в него плюс един от Столичната община. Общините се групират в

плановите икономически райони определени със Закона за регионалното развитие.

Конкретният брой на членовете на Управителния съвет от съответния планов икономически

район и начина на тяхното номиниране се определя в Правилника по чл. 20, ал. 1, т. 14. 

(3) За активна работа и принос към местното самоуправление, извън състава по ал.1, могат да

бъдат избирани и почетни членове на Управителния съвет. Почетните членове участват с

право на съвещателен глас в заседанията на УС. 

Чл.18. Общото събрание избира комисия от 11 члена за произвеждане на избор. Членовете на
комисията не могат да бъдат кандидати за Управителен или Контролен съвет. 

Чл.19. Гласуването е тайно и се извършва с талон. Процедурата се урежда с Правилника за

дейността на Сдружението. 

Чл.20. (1) Управителният съвет: 

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2. осъществява дейността на Сдружението между заседанията на Общото събрание; 

3. избира чрез конкурс и освобождава изпълнителния директор и определя 

възнаграждението му; 

4. определя структурата на административния персонал на Сдружението по предложение 

на изпълнителния директор; 

5. свиква Общото събрание; 

6. взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Сдружението и 
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определя пълномощията на изпълнителния директор в тази област; 

7. обсъжда изготвения от изпълнителния директор проект на бюджет и го внася в 

Общото 

събрание; 

8. изготвя годишен отчет за дейността на Сдружението и организира публикуването му

след неговото приемане от Общото събрание; 

9. взема решения за създаване на временни комисии и определя задачите им; 

10. присъжда отличия на Сдружението в съответствие със статута за отличия; 

11. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението,

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

12. определя структурата си и разпределението на функциите между членовете си; 

13. взема решения за създаване и закриване на постоянни комисии и определя техния

състав на основата на доброволно заявено участие от членовете; 

14. приема Правилник за устройството и дейността на Сдружението; 

15. взема решения за създаване и закриване на научни, консултантски, издателски и

стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение на

задачите на Сдружението; 

16. взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението, след

мотивирано предложение на не по-малко от седем съседно разположени общини, по

ред определен с Правилника по т.14; 

17. взема решение за прекратяване на членството на община, в случаите по чл.7, ал.1, т.3,
4 и 5; 

18. взема решение за участие в търговски дружества и в други юридически лица с

нестопанска цел. 

(2) Управителният съвет приема решенията по ал.1, т. 3, 13, 14, 15, 16 и 18 с мнозинство 2/3 от

общия брой на членовете си, а решенията по ал.1, т. 6 и 11 - с мнозинство от всички членове. 

Чл.21. (1) Комисиите по чл.20, ал.1, т. 13 подпомагат дейността на Сдружението. Тяхното

устройство и дейност се определя с Правилника по чл.20, ал.1, т.14. 

(2) По предмета на своята дейност постоянните комисии: 

1. подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното

самоуправление и ги представят пред Управителния съвет; 

2. осигуряват обмен на положителния опит между членовете; 

3. съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите; 

4. подготвят искания за организиране на консултантска, експертна и други помощи; 

5. насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на конкретни въпроси от

взаимен интерес; 

6. осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в

рамките на мандата, определен от Управителния съвет; 

7. изпълняват и други задачи, възложени от Общото събрание и Управителния съвет. 

Чл.22.(1) Управителният съвет определя представителите на Сдружението в
междуведомствени органи, одобрява състава на контактните групи с държавните институции
и състава на национални делегации на общините в органите на Съвета на Европа и на
Европейския съюз. 



(2) Представители на Сдружението по ал.1 могат да бъдат само общински съветници,

кметове или служители в общинските администрации, както и Изпълнителния директор. Те са

длъжни да отстояват приетата за Сдружението позиция. 

(3) Представителите по ал. 1 на всеки 6 месеца изготвят доклад за дейността си до

Управителния съвет, в случай, че характера на дейността не предполага по малък срок.

Управителният съвет приема решение, с което оценява дейността на всеки представител. При

приемане на незадоволителна оценка Управителния съвет сменя съответния представител. 

Чл.23. (1) Управителният съвет избира и освобождава с тайно гласуване и с мнозинство,

повече от половината от общия брой на членовете си трима заместник председатели. 

(2) Председателят на Управителния съвет: 

1. представлява Сдружението пред държавните органи, юридическите и физическите

лица и други организации в страната и в чужбина; 

2. свиква Управителния съвет на заседание, по своя инициатива или по искане на не по-

малко от 1/3 от членовете. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок

от постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите

членове на Управителния съвет. Свикването се извършва с писмена покана, отправена

до всеки член, в която се посочват датата, часът и мястото на заседанието и неговия

дневен ред. Поканите се изпращат не по-късно от 14 дни преди датата на заседанието; 

3. ръководи заседанията на Управителния съвет; 

4. подписва протоколите от заседанията на Управителния съвет; 

5. осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението. 

(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от зам.-председател. 

Чл.24. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три месеца.

Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от

половината от неговите членове. 

(2) Присъстващо е 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 се удостоверява в протокола от председателстващия

заседанието. 

(3) Управителният 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 на Управителния съвет. 

(4) Членовете на Контролния съвет и изпълнителният директор присъстват на заседанията на

Управителния съвет с право на съвещателен глас. 

Чл.25. (1) Контролният съвет се състои от 5 члена, избрани от Общото събрание. 

(2) Контролният съвет: 

1. контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

2. контролира дейността на Управителния съвет и на изпълнителния директор; 

3. следи за спазване на Устава и на Правилника по чл.20, ал.1, т.14; 

4. контролира изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина; 

5. контролира управлението на имуществото на Сдружението и внася предложения в

Общото събрание за неговото ефективно и законосъобразно използване; 

6. при необходимост организира извършването на финансови ревизии; 
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7. дава становище по годишния отчетен доклад на Управителния съвет; 

8. ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание. 

(3) Контролният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от

половината членове. Решения се вземат с мнозинство от присъстващите. Разпоредбите на

чл.24, ал.2 и 3 се прилагат и за Контролния съвет. 

Чл.26. В случай, че член на Управителния съвет или на Контролния съвет е представител на

община, чието членство в Сдружението е прекратено, Общото събрание избира на негово

място нов член за срока на избраните Управителен и Контролен съвет. 

Чл.27. (1) В двумесечен срок от провеждане на първото си заседание новоизбраните общински

съвети определят свои представители в Общото събрание и уведомяват Сдружението за това. 

(2) Изборът на органите на Сдружението се извършва по реда, определен в Устава. 

(3) Членовете на Управителния и на Контролния съвет, чиито мандат е изтекъл или

предсрочно прекратен, продължават да изпълняват функциите си до избирането на нови

членове. 

Чл.28. (1) Изпълнителният директор: 

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

2. назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира 

неговата дейност; 

3. ръководи и координира дейността на звената по чл. 20, ал.1, т.15, назначава и 

освобождава ръководителите им; 

4. представлява Сдружението при кандидатстване и управление на проекти, подкрепящи

и финансиращи неговата дейност; 

5. разработва годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на 

Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание; 

6. отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края

на всяка финансова година; 

7. управлява имуществото на Сдружението; 

8. съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението; 

9. създава работни групи в изпълнение на Годишната програма за дейността на НСОРБ и

решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 

10. осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото 

събрание, Управителния съвет и на Контролния съвет. 

(2) За дейността си изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет. 

Глава пета 

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл.29. (1) Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни

права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху

интелектуална собственост, както и всички други права, които законът допуска да бъдат

елементи на имуществото на юридическото лице. 

(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки. 



(3) Имуществото на Сдружението се разходва за постигане на целите, определени в чл. 3. 

Чл.30. Издръжката на Сдружението се осъществява от: 

1. годишен членски внос; 

2. дарения; 

3. приходи от собствено имущество; 

4. средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни 

организации; 

5. приходи от дейността на Сдружението; 

6. дивиденти от участието на Сдружението в търговски дружества; 

7. приходи от допълнителна стопанска дейност. 

Чл.31 (1) Годишният членски внос за членовете - общини се определя пропорционално на

последния годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет, а за асоциираните членове -

пропорционално на нетния приход от продажби съгласно последния им годишен финансов

отчет. Размерът на годишния членски внос се определя ежегодно с решение на Общото

събрание. 

(2) Членският внос по ал.1 се превежда на две части по банковата сметка на Сдружението

както следва: 

1. 50% - в срок до 30 април на съответната година; 

2. 50% - в срок до 30 септември на съответната година. 

(3) На предплатилите членски внос до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

(4) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви

вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото

събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на

вноските. 

(5) В случай, че членството на една община в Сдружението възникне след 30 юни на

съответната година, тя заплаща само 50% от годишния членски внос. 

(6) Членовете на Сдружението могат да правят доброволни вноски за осъществяване на

дейности, съответстващи на целите по чл.3, ал.1. 

(7) Управителният съвет определя реда и условията за управление на вноските по ал.6. 

Чл.32. (1) Разходите на Сдружението се извършват съобразно годишния му бюджет. 

(2) Финансовата година на Сдружението съвпада с тази на общините - негови членове. 

Глава шеста 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

Чл.33. (1) Ежегодно до края на месец май Контролният съвет приема за изтеклата календарна

година годишен финансов отчет и го представя на независим одитор в предвидените от закона

случаи. 

(2) Контролният съвет избира одитора по ал.1. 

(3) Докладът на одитора се приема от Контролния съвет. 
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Глава седма 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.34. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за

осъществяване на дейност в частна полза. 

Чл.35. Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на съда по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ. 

Чл.36. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация в съответствие с

изискванията на чл. 43 и 44 от ЗЮЛНЦ. Останалото имущество след удовлетворение на

кредиторите ще бъде предадено на юридическо лице с нестопанска цел, определено за

извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел съобразно

разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По всички въпроси, неуредени в този устав, се прилага Закона за юридическите лица с

нестопанска цел. 

§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на Сдружението, проведено в гр. София на 11

декември 1996 г., изменен от Общото събрание проведено в гр. Добрич на 16 май 1997 г.,

изменен и допълнен от Общото събрание, проведено в София на 11 декември 2001 г., изменен

и допълнен от Общото събрание, проведено в гр. София на 9 юли 2004г., изм. и доп. от

Общото събрание, проведено в гр. София на 22 февруари 2007 г., изм. и доп. от Общото

събрание, проведено в гр. София на 3 декември 2014 г. 

§ 3. Измененията и допълненията от 11 декември, 2001 г. влизат в сила от 1 януари 2002 г.; 

§ 4. Измененията и допълненията от 9 юли 2004 година влизат в сила от приемането им от

Общото събрание. 

§5. Измененията и допълненията от 3 декември 2014 г. влизат в сила от приемането им от

Общото събрание, с изключение на разпоредбата на чл.17, ал.1, която влиза в сила от датата на

произвеждане на местните избори през 2015 г. 

§6. Измененията и допълненията от 23 февруари 2016 година влизат в сила от приемането им 

от Общото събрание. 

 


