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    Нов проект! 
 
 

Устав на Сдружение “ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ” 
 

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. (1)Сдружение „ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ “ e 
частнa научна доброволна неправителствена и непартийна организация с обществено 
полезна дейност, обединяваща физически и юридически лица.  То се занимава с:  

изследване социално икономическата и екологичната  база на Черноморския регион и 

разработване на стратегии за неговото интегрирано развитие, базирано на 

културологичните му характеристики, съвременните модели за сътрудничество, 

коопериране и устойчиво развитие, анализ и управление на риска; 

       (2) Сдружението е юридическо лице, регистрирано съгласно наредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и развива дейността си съгласно 

настоящия устав. 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 Чл. 2. (1) СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява дейността си под наименованието  
„ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ “, което може допълнително да се изписва и на чужд 

език като BLACK SEA INSTITUTE / /BSI/. 
(2) Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа 

неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително 
БУЛСТАТ, данъчен номер. 

 
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

 
Чл.3. (1) Седалището и адресът на управление на Сдружението е: гр.Бургас, 

ул.”Фердинандова” №5 ет.5, стая №507 
 (2) Сдружението е създадено без определен срок на съществуване. 
 (3) Сдружението има свой печат, отличителен знак, банкова сметка и Интернет 

страница. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото 
наименование, седалище, адрес и печат. 

ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ 

Чл. 4.  Целта на Сдружение „ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ “  e: 

• Изследване на културата в черноморския ареал и интеркултурното взаимодействие, 

довело до формирането на „Морска култура” в страните от ЧМЗ; 

• Изследване и създаване на междукултурни коридори и културноисторическо 

наследство, културно взаимодействие, миграция на хора; 

• Изследване влиянието на черноморската култура и разнообразие върху стопанското 

развитие на региона; 

• Изследване биоразнообразието на Черно море и отражението върху традициите и 

културното наследство; 

• Разработване на програми и стратегии за устойчивото управление на екологичните 
показатели, оценка и мениджмънт на екологичния риск  на Черноморския регион;  

• Разработване на програми и стратегии за екологизиране на Черноморския регион; 
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• Разпространение на знания, информация, обмен и  партньорство между институции 

и различни видове власти, обучение;   

• Създаване на информационно- консултантски центрове; 

• Установяване на международно сътрудничество. 
 
 
 Чл. 5. Сдружение „ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ “  изпълнява следните 

конкретни дейности: 
 
1. Създава и разпространява образователни и културни програми за Черноморския 
регион; 
2. Организира обучения по национални и европейски програми; 

3. Организира подготовката и разпространението на информационни продукти, 
свързани с черноморското културно историческо наследство във вид на печатни, 
електронни и други материали;  
4. Осъществява проучвания и изследвания, свързани с екологичното състояние, 
образованието, културата, устойчивото управление и бизнеса в  Черноморския 
регион; 
 
5. Разработва проекти в областта на: устойчивото развитие на екологичните 
показатели, опазване на природните дадености на Черноморския регион и 
съхранение на уникалната му флора и фауна, оценка и мениджмънт на екологичния 
риск; 
6 Организира сътрудничество между български и европейски институции; 

 7. Извършва консултантски, образователни услуги, свързани с дейности за      

развитие на Черноморския регион; 

 8. Създава мобилни групи за научно- изследователска, иновационна, 

консултантска, технологична дейност с международен характер; 

 9.    И всички, разрешени от закона дейности.     
  

 Чл. 6. /1/Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, а именно: 
информационна и консултантска дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на оценка 
на риска, обучение под формата на кусове за желаещи по теми, свързани с целите на 
сдружението. 
/2/Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормативните 
разпоредби на търговския закон се използват за осъществяване и постигане на 
поставените пред Сдружението цели. Сдружението не разпределя печалба. 
/3/Счетоводната отчетност и дейността на сдружението подлежат на независим финансов 
одит при условията на Закона за счетоводството. 

 Чл. 7. Сдружение „ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ “ може да участва и в други 
юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на 
дейността по изпълнение на целите и задачите му.  

ЧЛЕНСТВО 

      Чл. 8. (1) Членовете на Сдружението могат да бъдат български или чуждестранни 
физически или юридически лица, които приемат Устава, целите и идеите на Сдружението 
и съдействат за тяхното постигане и които не са изключени  от  Управителния съвет 
поради некоректно поведение. Членове, изключени за некоректно поведение, могат да 
бъдат приети отново само по решение на Управителния съвет. 

       (2)Членството в сдружението е доброволно, с неограничен брой членове. 
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ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 
      Чл. 9. (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно. Кандидатстващият за 
членство подава молба до Председателя на Управителния съвет, придружена с декларация 
за съгласие с целите и дейностите на Сдружението, и спазване на Устава. Управителният 
съвет е длъжен в едномесечен срок от постъпване на молбата да се признесе по 
кандидатурата. Кандидатите - юридически лица представят със заявлението преписи от 
документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в 
СДРУЖЕНИЕТО. 
                     (2) Ако на кандидатстващия му бъде отказано членство, Управителният съвет 
е длъжен да обоснове аргументирано мотивите си за отказ. 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 
     Чл. 10. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО имат следните права: 

- да участват в управлението на СДРУЖЕНИЕТО; 
- да бъдат информирани за неговата дейност; 
- да ползват имуществото на СДРУЖЕНИЕТО само доколкото това е свързано с 
упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, 
възложени с решение на тези органи; 
- да се ползват резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО съгласно 
разпоредбите на този Устав. 

  
      Чл. 11. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО са длъжни: 

- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните 
органи на СДРУЖЕНИЕТО; 
- да участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да работят за осъществяване на 
целите му; 
- да издигат авторитета на СДРУЖЕНИЕТО, да спомагат за увеличаване на 
неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които 
противоречат на целите му и го злепоставят; 
- да спазват разпоредбите на Правилника за устройството и вътрешния ред в 
СДРУЖЕНИЕТО. 

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване. 
Чл. 13. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО нямат право да овластят трето лице да 
упражнява техните права и да изпълнява задълженията им с изключение на хипотезата 
в чл. 20. 
Чл. 14. За задълженията на СДРУЖЕНИЕТО неговите членове носят отговорност 
само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и 
кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този 
размер. 

 
                                          ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 
 

Чл. 15. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на 
СДРУЖЕНИЕТО; 
- с изключването; 
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- с прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 
- при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно 
неучастие в дейността на СДРУЖЕНИЕТО. 

 
Чл. 16. (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО се изключва с решение на Управителния съвет, 
когато: 

- нарушава предвидените в чл. 11 задължения; 
- извърши други действия, които правят по- нататъшното му членство в 
СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо; 
- при системни нарушения на Правилника за вътрешния ред в локалната 
компютърна мрежата на СДРУЖЕНИЕТО. 

           (2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 11 управителният съвет 
определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на 
неговите последици, при неспазване на който срок Управителния съвет гласува 
прекратяване на членството. 
          (3) Решенията на управителния съвет за прекратяване на членство могат да бъдат 
оспорени на следващото общо събрание. 

    
 Чл. 17. (1) Отпадането се констатира при един от следните случаи, когато член на 
СДРУЖЕНИЕТО: 
1. не е направил встъпителната си или вноска по чл. 51 или чл. 52 в предвидения срок; 
2. е преустановил участието си в дейността на СДРУЖЕНИЕТО, като не е присъствал 
на повече от 3 последователни заседания на общото събрание и др. 
(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на 
СДРУЖЕНИЕТО, и същият взима решение за отпадането. 
 
Чл. 18. При прекратяване на членството СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на 
направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на 
СДРУЖЕНИЕТО е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода 
на членството му. 
 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
 
 Чл. 19. Върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО е общото събрание, негов управителен 
орган е управителният съвет. 
                                                      
                                                     ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 
Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. 
             (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги 
представляват. 

               (3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да упълномощят с изрично писмено 
пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания 
на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима 
членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 
 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
 

Чл. 21. Общото събрание: 
      1. изменя и допълва Устава; 
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2. приема (правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване 
и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.); 
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя 
възнаграждението им; 
4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 
6. приема основните насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 
7. приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; 
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 
имуществените вноски 
9. приема отчета за дейността на управителния съвет; 
10. отменя решенията на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат 
на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
СДРУЖЕНИЕТО; 
11. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от 
закона или настоящия Устав; 
12. Приема и изключва членове; 
13. Взема решение за участие в други организации. 

 
СВИКВАНЕ 

 
Чл. 22. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на 
СДРУЖЕНИЕТО. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в 
населеното място по седалището на СДРУЖЕНИЕТО. 

 
Чл. 23. Инициатива за свикването му има управителният съвет. Една трета от членовете 
на СДРУЖЕНИЕТО имат право да поискат управителният съвет да свика общо 
събрание и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на 
писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане 
на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ 
 
   Чл. 24. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и 

мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива 
същото се свиква. Поканата се поставя поне три седмици предварително на видни места 
във входовете на блоковете, в които Сдружението извършва дейността си, както и по 
преценка на УС – в електронен формат в Интернет пространството или локалната 
мрежа /уеб сайт, DC хъб, IRC канал, др./. 

 
  Чл. 25. Към датата на обявяване на ОС писмените материали, свързани с дневния ред на 
   заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на 

СДРУЖЕНИЕТО и да се предоставят на всеки член при поискване. 
 

КВОРУМ 
 

Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 
членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. 
             (2) Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в 
който се отразяват имената на присъстващите членове или техните представители, 
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подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага 
към протокола за него. 
 

ГЛАСУВАНЕ 
 

Чл. 27. При гласуване всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право на един глас. 
 
 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

Чл. 28. Член на СДРУЖЕНИЕТО няма право на глас при решаване на въпроси, 
отнасящи се до: 

1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по 
съребрена линии – 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. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

Чл. 29. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1) 
гласа от присъстващите. Решенията по чл. 21, т. 1 и 5 се вземат с квалифицирано 
мнозинство 2/3 от присъстващите. 
Чл. 30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в 
поканата дневен ред на заседанието. 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Чл. 31. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от 
председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за 
верността на съдържанието му. 
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали 
по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга. 
(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да следи за точното отразяване 
на заседанието и взетите на него решения в протокола. 
 

КОНТРОЛ 
 

Чл. 32. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО, управителният съвет и прокурорът, могат да 
сезират съда по регистрацията на СДРУЖЕНИЕТО да се произнесе относно 
законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. 
Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една 
година от датата на приемането му. 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
 

Чл. 33.  Управителният съвет се състои от 3 лица - членове на СДРУЖЕНИЕТО. 
Членовете на СДРУЖЕНИЕТО, които са юридически лица, могат да посочат за членове 
на управителния съвет лица, нечленуващи в СДРУЖЕНИЕТО. 
 Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет. 
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МАНДАТ 
 

Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок до 2 години, като неговите членове могат да 
бъдат преизбирани неограничено. 
 

ПРАВОМОЩИЯ 
Чл. 35. Управителният съвет: 

1. представлява СДРУЖЕНИЕТО и определя обема на представителната власт на 
членовете си; 
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, като за целта 
назначава Изпълнителен директор; 
3. разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията 
на този Устав; 
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 
6. определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, 
включително тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
7. определя адреса на СДРУЖЕНИЕТО; 
8. приема правила за работата си; 
9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от 
компетентността на общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО; 
10. приема и изключва членове; 
11. взема решение за участие в други организации; 
12. приема и изменя Правилник за устройството и вътрешния ред в локалната 
мрежа на СДРУЖЕНИЕТО; 
. 

 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
Чл. 36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова 
инициатива, но не по-рядко от веднъж на 2 месеца, както и по писмено искане на всеки от 
неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото 
поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове. 
Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 
членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна 
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 
обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от 
председателствуващия заседанието. 

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако 
протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове 
на управителния съвет.  

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат 
разпоредбите на чл. 31. 
Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет или от избран от 
управителния съвет негов член. 

 
РЕШЕНИЯ 

 
Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези 
по чл. 31, т. З и 6 и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. 
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КОНТРОЛ 
 

Чл. 40. Всеки заинтересуван член на СДРУЖЕНИЕТО може да оспори пред общото 
събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този 
Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в 
едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на 
решението. 
 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят отговорност за действията си, увреждащи 
имуществото и интересите на СДРУЖЕНИЕТО. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
 

Чл. 42. Управителният съвет избира от своя състав председател  
Чл. 43. Председателят  на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни 
действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на СДРУЖЕНИЕТО. 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
 

Чл. 44 /1/ Изпълнителният директор може да бъде член на сдружението, но не и на 
Управителния съвет. 
            /2/ Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет  след негово 
решение на безсрочен трудов договор. 
           /3/ Изпълнителният директор осигурява изпълнението на приетите от Общото 
събрание на сдружението решения, като: 

- организира технологичната логистика; 
- координира дейността на работните групи по отделни проекти; 
- води деловодството и архива на сдружението. 

           /4/ Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет с право 
на съвещателен глас.  
 
 

КЛОНОВЕ 
 

Чл. 46. С решение на общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО могат да се откриват и 
закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на 
СДРУЖЕНИЕТО. 
Чл. 47. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват 
дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото 
решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на 
управителя. 
Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят 
на клона представя пред управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО отчет за дейността на 
клона и разходваните средства. 
Чл. 48. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО заявява пред съда, в района на който се 
намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на СДРУЖЕНИЕТО, 
седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите 
правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в 
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горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7- дневен срок от датата на 
решението на общото събрание. 

 
ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 49. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от правото на собственост и други 
вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, 
регламентирани от закона. 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 
 

Чл. 50. Източници на средства на СДРУЖЕНИЕТО идват от проектна дейност и 

осъществяване на задачи, възлагани от  държавни, регионални и местни органи на 

властта, дарения от физически и юридически лица, спонсорство. 
 

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 

Чл. 51. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото 
събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.  
Чл. 52. (1) Всички членове на СДРУЖЕНИЕТО, с изключение на членовете посочените 
в ал. 2 , заплащат еднократно членски внос в размер на 20 лв., платим до една седмица от 
датата на приемането им. 
(2) Членовете в неравностойно социално и/или здравословно положение са освободени 
от членски внос по решение на УС, като за целта допълнително подават заявление в 
свободен текст. 
чл. 53. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе 
решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано 
мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 54. (1) СДРУЖЕНИЕТО  извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с 
предмета на основната дейност, за която е регистрирано СДРУЖЕНИЕТО и не 
противоречи на ЗЮЛНЦ. 
 (2) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба. 
 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 
ЧЕРНО МОРЕ 

 
Чл. 54а. (1) Лаборатория – център за изследване на екологичните показатели в Черно море 
е структурно звено на Сдружението за изследване на екологичните показатели, оценка и 
мениджмънт на екологичния риск  на Черноморския регион. 
(2) Структурното звено по ал.1 се ръководи от директор, определен с решение на 
Управителния съвет по реда на чл.39. 
(3). Управителния съвет приема статут за структурата, методологията, задачите и 
функциите на звеното по т.1.  

 
РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 55. СДРУЖЕНИЕТО може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото 
са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав. 
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ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

 
Чл. 56. СДРУЖЕНИЕТО не може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 
нестопанска цел. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

Чл. 57. СДРУЖЕНИЕТО се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. З от ЗЮЛНЦ. 

 
ЛИКВИДАЦИЯ 

 
Чл. 58./1/ При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация, за която се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон 

/2/На основа на решението на ОС за прекратяване, Управителният съвет взема 
решение за обявяване на сдружението в ликвидация, като определя начина на 
извършването й, нейния срок и назначава ликвидатор. 

/3/При ликвидация, след удовлетворяване на кредиторите му, не може да се 
извършва разпределение на останалото имущество между членовете му. То може да бъде 
предоставено на друго юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна 
дейност, което има същата или близка нестопанска цел. 

 
. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Този Устав е приет на общо събрание на 01.02.2009  г. на Сдружение 

„ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ“ 
§ 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на 
неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел.  


