
У С Т А В  

 

Н А  С Д Р У Ж Е Н И Е  С  Н Е С Т О П А Н С К А  Ц Е Л  

 

“ М И Г  С О Ф И Й С К А ”  

 

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 17.08.2017 г. 

 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 

(1) “МИГ СОФИЙСКА” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, учредено на 

основание на чл.19, ал.1 и ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Сдружението се подчинява на законите на Република България, на 

международните договори и други правни актове, по които България е страна, 

както и на разпоредбите на настоящия Устав. 

(2)  Сдружението е учредено на 17.08.2017 г. в Република България от 8 физически лица 

и 2 юридически лица, вписани в Учредителен протокол, с който е приет 

настоящия Устав. 

(3)  Сдружението се учредява в обществена полза. 

(4)  Сдружението може да има клонове. 

 

РАЗДЕЛ II.  НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. 

ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ПЕЧАТ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРОК 

Чл. 2  

(1) Наименованието на Сдружението е “МИГ СОФИЙСКА”. На английски език 

наименованието ще се изписва по следния начин: “LAG SOFIYSKA”. 

(2) Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София 1463, ул. „Хан 

Аспарух“ № 7, ет. 5. 

(3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа: 

Наименованието, седалище, адрес, Булстат код и представител. 

(4) Сдружението има свой печат и отделно от него може да създава почетни отличия и 

знаци.   

(5) Срок - съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок. 



РАЗДЕЛ III.  ЦЕЛИ И СРЕДСТВА 

Чл. 3  Целите на Сдружението са: 

1. Подпомагане на дребното и средно предприемачество на физическите и 

юридическите лица в общността; 

2. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи в изработването и 

осъществяването на общите проекти на членовете на Сдружението, както и в 

комуникацията с партньори и администрация; 

3. Повишаване конкурентоспособността на МСП в София; 

4. Подпомагане на въвеждането на иновации в производствените и бизнес процесите 

на членовете и партньорите на Сдружението; 

5. Стимулиране на нови средства и подходи за развитието на човешките ресурси; 

6. Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с изискванията 

на гражданството и общността; 

7. Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие 

чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; 

8. Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други 

райони на страната; 

9. Спомагане за развитието на междуобщинското сътрудничество; 

10. Помагане за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в 

дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на 

граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и 

регионални власти; 

Чл. 4 За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не 

противоречат на Конституцията и законите на страната. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5  Предметът на дейност на Сдружението е: 

1. Осигуряване на среда за взаимодействие между физически и юридически лица на 

територията на София и в страната с цел успешно осъществяване на проекти, 

финансирани от Европейските фондове; 

2. Изработване на Стратегия на Сдружението, очертаваща насоките и бъдещите 

дейности на неговите членове; 

3. Разработване на анализи, доклади, програмни документи, свързани със Стратегията 

на Сдружението; 



4. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, 

експертна и консултантска дейност; 

5. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, 

форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно 

управление, бизнес средите и нестопанските организации; 

6. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, 

държавна администрация, бизнес среди; 

7. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация; 

8. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; 

9. Участие в дейности на сродни организации; 

10. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни 

практики; 

11. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със 

сходен предмет на дейност в страната и чужбина; 

12. Изготвяне и изпълнява проекти, за постигане целите на сдружението; 

 

РАЗДЕЛ V.  ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 6. (1) Сдружението набира необходимите за дейността си средства от:  

1. членски внос от членовете на Сдружението.   

2. възмездно и безвъзмездно придобиване на имущество по всеки позволен от закона 

начин; 

3. приходи от управлението на собствеността на Сдружението; 

4. приходи от допълнителна стопанска дейност; 

5. дарения, завещания, материални помощи и спонсорство от български и чуждестранни 

физически и юридически лица. 

(2) Дарения в полза на Сдружението могат да бъдат финансови средства, движимо и 

недвижимо имущество, право на интелектуална собственост, авторски права. 

Сдружението може да откаже дарението, ако условията за дарение са 

неприемливи за него или противоречат на целите му. 

(3) При прекратяване на Сдружението, останалото след удовлетворяване на кредиторите 

имущество се предоставя по решение на Общото събрание на юридическо лице с 

нестопанска цел, със същата или близка нестопанска цел. 

(4) Сдружението използва придобитото имущество за постигане на целите, посочени по-

горе, и за извършване на общественополезна дейност. 



(5) Разходването на имуществото на Сдружението се извършва съгласно обявения ред и 

правилата за осъществяване на общественополезната дейност и настоящия Устав. 

Информацията за реда за разходване на имуществото на Сдружението е 

общодостъпна и се вписва в централния регистър при Министерството на 

правосъдието. 

(6) За безвъзмездно разпореждане с имуществото на Сдружението е необходимо 

мотивирано решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички 

негови членове, когато е в полза на:  

а/ лица от състава на органи на Сдружението и техните съпрузи, роднините им по права 

линия, роднините по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - 

до втора степен включително;  

б/ лица, били в състава на управителните органи на Сдружението до 2 години преди 

датата на вземане на решението;  

в/ юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на 

решение;  

г/ юридически лица, в които лицата, посочени в буква „а“ и „б“ са управители или 

могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;  

д/ политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове 

на ръководни и контролни органи на Сдружението; 

(7) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 6, буква „а“, както и с 

юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат 

или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза 

на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност или са сключени при общи условия, обявени публично.  

(8) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 

а/ учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението; 

б/ лицата, били в състава на органите му и служителите му; 

в/ ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение; 

г/ съпрузите на лицата по буква „а“ – „в“; 

д/ роднините на лицата по а/ - в/ по права линия - без ограничение, по съребрена линия 

- до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

е/ юридическите лица, в които лицата по „а“ – „д“ са управители или могат да наложат 

или възпрепятстват вземането на решения. 



(9) Редът за определяне на дължимостта и размера на членските вноски се определя от 

Общото събрание с решение.  

 

РАЗДЕЛ VI. ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 7 

 (1) В Сдружението могат да членуват юридически лица, както и физически лица – с 

българско и чуждо гражданство, пълнолетни, дееспособни, които приемат целите 

на Сдружението и са съгласни с разпоредбите на неговия Устав. 

(2) Молбата за приемане трябва да е адресирана до Управителния съвет, да е писмена и 

да съдържа изявление, че кандидатът е запознат и приема условията на Устава  на 

Сдружението. 

(3) Членството в Сдружението е доброволно. 

(4) Всеки член има права и задължения съгласно Устава на Сдружението и разпоредбите 

на приложимото действащо законодателство. 

(5) Всеки член отговаря до размера на членския внос. 

 

Чл. 8  

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

(1) Членовете на Сдружението имат право: 

1. да избират и да бъдат избирани в органите на управление на Сдружението; 

2. да участват в дейността на Сдружението; 

3. да участват в работата на Общото събрание на Сдружението; 

4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението. 

5. да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по 

ред, определен от Управителния съвет. 

(2) Членовете на Сдружението са длъжни: 

1. да заплащат редовно членския си внос, в размер и срок, определен с решение на 

Общото събрание; 

2. да спазват Устава на Сдружението и да съдействат за постигане на неговите цели; 

3. да изпълняват решенията на Общото събрание и останалите органи на Сдружението; 

4. да не използват членството си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава и/ или 

на интересите на другите му членове; 

5. да пазят и утвърждават доброто име на Сдружението. 



(3) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в 

случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски 

права може да бъде предоставено на друго лице, чрез упълномощаване с изрично 

пълномощно. При прекратяване на членството, независимо от основанието, 

съответният член няма право да претендира възстановяване на членски вноски и 

следва да погаси всички свои задължения, възникнали и съществуващи към 

момента на прекратяването. 

 

Чл. 9  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

(1) Членството в Сдружението се прекратява по един от следните начини: 

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Сдружението; 

2. със смърт или поставяне под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяване на Сдружението; 

(2) Членството в Сдружението се прекратява с изключване в следните случаи: 

1. нарушаване на Устава; 

2. неизпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

3. за действия насочени срещу интересите на Сдружението; 

4. при осъждане за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда. 

(3) Прекратяването на членството с изключване се извършва от Управителния съвет с 

писмено решение, което може да се обжалва пред Общото събрание. 

 

РАЗДЕЛ  VII.  УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 10  

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Органи на сдружението са: 

а/ Общо събрание и 

б/ Управителен съвет 

 

Чл. 11 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 



(1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на 

Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен 

представител. 

(2)  Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. 

 

Чл. 12  

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

(1) Общото събрание: 

1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

5. взема решение за участие в други организации; 

6. взема решение за прекратяване на Сдружението; 

7. приема основните насоки и програмата за дейност на Сдружението; 

8. приема бюджета на Сдружението; 

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 

12. взема решения за създаване на факултативни и/или спомагателни органи на 

Сдружението; 

13. разглежда и се произнася по жалби срещу решения на Управителния съвет за 

прекратяване на членствени права; 

14. взема и други решения, предвидени в настоящия Устав; 

15. осъществява други пълномощия, които произтичат от естеството на работата и 

поставените задачи. 

(2) Решенията на органи 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 заинтересуваните членове на Сдружението, 

отправено чрез Управителния съвет, в едномесечен срок от узнаването им, но не 

по-късно от една година от датата на вземане на решението. Управителният съвет 

е длъжен в тримесечен срок да свика Общото събрание на членовете с точка в 



дневния ред - разглеждане на въпроса относно оспорено решение на орган на 

Сдружението. 

 

Чл. 13  

СВИКВАНЕ 

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Сдружението по негова 

инициатива или по искане най-малко на една трета (1/3) от членовете. 

(2) В случай, че Управителният съвет до един месец не свиква Общо събрание, то се 

свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на 

заинтересованите членове. 

(3)  Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневен ред, час, дата и 

място за провеждане и по чия инициатива се свиква. 

(4) Поканата се изпраща до всеки член на Сдружението или се обнародва в Държавен 

вестник а след 01.01.2018 г. се обявява в регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за 

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

един месец преди насрочения ден. Когато поканата се изпраща до всеки член на 

Сдружението, то тя се връчва лично, с отбелязани на нея дата на връчване и 

подпис на лицето, или по пощата с обратна разписка или чрез куриер, или по 

имейл адрес.  

 

Чл. 14 

КВОРУМ 

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. 

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при 

същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на членовете. 

Кворумът се проверява от председателстващия събранието по списък, в който се 

отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва 

се от тях и се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. 

(3)  Провеждането на Общото събрание се председателства и ръководи от Председателя 

на Управителния съвет на Сдружението. 

 

Чл. 15 

ГЛАСУВАНЕ 



(1)  Всеки член на ОС има право на един глас. 

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване ако за тях са гласували 

повече от половината от присъстващите (50 ℅ +1) гласа. 

(3)  Решенията на Общото събрание, отнасящи се до изменения и допълнения в Устава, 

както и при вземането на решения за преобразуване или прекратяване на 

Сдружението се приемат само при положително гласуване на две трети (2/3) от 

присъстващите членове. 

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

вземат решения. 

(5) Член или негов представител не може да участва в гласуването за: 

    а/ предявяване на искове срещу него; 

    б/ предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността 

му към Сдружението; 

    в/ при решаване на въпроси, отнасящи се до него или свързани с него лица, по смисъла 

на Закона за юридическите лице с нестопанска цел. 

(6) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им 

бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване. За 

заседанието на Общото събрание се води протокол, съставен съгласно 

изискванията на закона. Към протокола се прилага списък на присъстващите и 

документите, свързани със свикване на Общото събрание. 

 

Чл. 16 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

(1) Управителният съвет се състои от петима членове, избрани за срок от 5 години и 

изпълнява следните функции: 

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 и финансите на Сдружението при спазване на 

изискванията на Устава. Управителният съвет взема решения за безвъзмездно 

разпореждане с имуществото на Сдружението при осъществяване на дейността за 

постигане на целите, определени по реда на този Устав с мотивирано решение с 

мнозинство 2/3 от всички свои членове, с изключение на случаите, предвидени в 



чл. 6, ал. 6 от Устава, когато компетентен орган е Общото събрание, по 

предвидения там ред; 

4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

5. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;; 

6. взема решение за приемане на нови членове и прекратяване на членството в 

Сдружението; 

7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 

9. определя и организира извършването на дейности на Сдружението и носи отговорност 

за това; 

10. определя адреса на Сдружението; 

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в 

правата на друг орган; 

12. изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 

13. взема решения за свикване на редовни и извънредни общи събрания, внася 

предложения по дневния ред и реда на тяхната работа. 

(2) Управителният съвет може да възложи отделни правомощия да бъдат упражнявани от 

Председателя на Управителния съвет, неговите заместници или от писмено 

упълномощен, за всеки конкретен случай, член на Управителния съвет; 

(3) Управителният съвет взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от 

половината членове. Решенията се приемат с мнозинство от присъстващите, а 

решенията по чл. 14, ал.1 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинството от 

всички членове. 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 на този член се 

удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

 (4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя по 

негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния 

съвет. 

(5) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет 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 Управителния съвет.  



(6) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от някой от заместник 

председателите, а при тяхно отсъствие от определен от Управителния съвет негов 

член. 

(7) 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. 

(8) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол. Председателстващият 

заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за 

верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на 

присъстващите и документите, свързани със заседанието на Управителния съвет. 

(9) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с 

които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на Управителния 

съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи от Общото 

събрание, че няма вина за настъпилите вреди. 

 

Чл. 17 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 

(1) Управителният съвет избира Председател и Заместник-председател от своите 

членове. 

(2) Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението и изпълнява 

представителни, оперативни и контролни функции. Утвърждава разпределението 

на задълженията между членовете на Управителния съвет. 

(3)  Председателят сключва договори, осъществява контакти в рамките на гласуваните от 

Управителния съвет правомощия. 

(4) При отсъствие на Председателя на Управителния съвет или невъзможност да 

изпълнява функциите си, Председателят се замества от заместник председателите. 

(5)  Осъществява взаимодействие между отделните органи на Сдружението, както и 

всички връзки с държавните институции, ведомства, агенции, в страната и в 

чужбина. 

(6)  Съхранява архивите и книгите на Сдружението. 

(7)   Председателят на Сдружението е пазител на печата му. 

(8) Управителният съвет се свиква на редовни заседания от Председателя най-малко един 

път годишно, за обсъждане на дейността, състоянието и развитието на 

Сдружението. 



РАЗДЕЛ VIII.  

Чл. 18 ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ 

(1)  Счетоводната отчетност и финансов контрол на дейността на Сдружението се 

осъществяват в съответствие с действащата и приложима към юридическите лица 

с нестопанска цел за обществена полза нормативна уредба. 

(2)  Счетоводната отчетност и дейността на Сдружението подлежат на независим одит по 

Закона за счетоводството, ако са налице условията, определени със Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за обществена полза.  

 

Чл. 19 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  

Сдружението се прекратява: 

а/ по решение на Общото събрание; 

б/ с решение на компетентния съд по седалището на Сдружението, в случаите 

определени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

 

Чл. 20  

ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО 

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва 

по реда, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Търговския 

закон и настоящия Устав. 

 

РАЗДЕЛ IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Адреси за връчване на уведомления, покани и други книжа на членове на Сдружението 

са тези, посочени при учредяването на Сдружението, в нарочен протокол от 

учредително събрание от 17.08.2017 г. и/или в съответната молба за членство. В 

случай, че член на Сдружението не уведоми Сдружението изрично и писмено за 

промяна в своя адрес, всички уведомления, покани и други книжа, изпратени от 

Сдружението до съответния член, ще се считат за надлежно получени и 

съответният член ще се счита за надлежно уведомен, поканен и т.н. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



Този Устав се основава, съответства и се прилага в съответствие със Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и приложимите към дейността на 

Сдружението други нормативни актове. 

Този Устав е приет единодушно от учредително събрание на сдружението, проведено на 

17.08.2017 г. 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

№ Трите имена на лицето Подпис 
 
1 

 
Калоян Иванов Стойчев 

 
 

 

 
2 

 
Людмил Стефанов Василев 

 
 

 

 
3 

 
Павел Константинов Банов 

 
 

 

 
4 

 
Иван Димитров Стамболов 

 
 

 

 
5 

 
Илияна Здравкова Йорданова 

 
 

 

 
6 

 
Стефан Бойков Рангелов 

 
 

 

 
7 

 
Калин Калинов Каролев 

 
 

 

 
8 

 
Красимира Асенова Маринова 

 
 

 

 
9 

„ТЛ-Медиа“ ЕООД, Булстат 130948492, 
представлявано от Управителя Лъчезар Петров 

Караиванов 
 

 

 
10 

„Ноу Уей“ ЕООД, Булстат 200217229, 
представлявано от Управителя Емил Христов 

Петков 
 

 



 


