
У С Т А В  
НА 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 
Приет  на 12.09.1997 г, изм и доп.с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г., изм. с решение на ОС от 20.05.2008 г, изм. с 

решение на ОС от 08.12.2008 г. 
 
 

СТАТУТ И СРОК (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 1. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Българската асоциация на дружествата за 

допълнително пенсионно осигуряване, наричана по-долу в този Устав за краткост 

“Асоциацията”, е сдружение на търговските дружества, извършващи допълнително пенсионно 

осигуряване, и има статут на юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с 

изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 (2) (нова - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията няма да регистрира свои клонове в 

страната или в чужбина. 

Чл. 2. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията се учредява за неопределен срок. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 3. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията е сдружение, което осъществява 

дейност в частна полза на своите членове. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 4. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Пълното наименование на сдружението е “Българска 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване”. Съкратено то се 

изписва “БАДДПО”. Равностойното изписване на наименованието на латиница е “Bulgarian 

Association of Supplementary Pension Security Companies”, или съкратено “BASPSC” 

Чл .5. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Седалището на Асоциацията е в град София, общ. 

район “Красно село”. 

 (2) За адрес на Асоциацията се счита адресът на нейното управление, а именно: гр. 

София, общ. район “Красно село”, ул. Дамян Груев N 10. 

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ И ПЕЧАТ (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 6. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията 

следва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес и данни за нейната регистрация, 

включително и БУЛСТАТ номер.  
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Чл. 7. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията има кръгъл печат с надпис “Българска 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване” и емблема. В 

международната си кореспонденция и в актовете на чужд език Асоциацията може да ползва 

наименованието си на латиница и кръгъл печат с изписано наименование на латиница. 

 

ЧЛЕНСТВО В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (Загл. ново – решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 8. (изм. с Решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията може да членува в национални и 

международни организации, чиято дейност пряко или косвено е свързана с предмета на дейност 

на Асоциацията или имат цели, подобни на целите на Асоциацията, и спомагат за 

ефективността на дейността й. 

 

ЦЕЛИ (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл.9. (изм. с Решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Целите на Асоциацията са:  

1. да обединява и подпомага членовете си при осъществяване на дейността им и при защита на 

техните права и интереси; 

2. да популяризира, влияе и съдейства за развитието на допълнителното пенсионно осигуряване; 

3. да организира и координира подготовката и повишаването на квалификацията на 

служителите на пенсионноосигурителните дружества, членуващи в Асоциацията. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл.10. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията: 

1. защитава правата, отстоява и представлява интересите на своите членове пред държавни и 

обществени институции в страната и в чужбина и пред други юридически и физически лица; 

2. координира и обединява усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес; 

3. в случаи на упълномощаване от членовете си води преговори в интерес на дружествата - 

членове; 

4. съдейства на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната 

дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между 

тях; 

5. подготвя и дава становища по проекти на нормативни актове, които се отнасят до 

допълнителното пенсионно осигуряване; 

6. организира форуми (конференции, дискусии и др.), както и образователни мероприятия в 

областта на допълнителното пенсионно осигуряване; 

7. съдейства за обмяна на опит и информация между членовете на Асоциацията и между тях и 

чуждестранни организации; 
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8. подготвя и издава информационен бюлетин и други печатни материали в областта на 

допълнителното пенсионно осигуряване; 

9. изучава и препоръчва внедряването на процедури и механизми, имащи за цел подобряване 

работата на членовете на Асоциацията в дейността им по администрирането на пенсионни 

фондове; 

10. учредява, извършва и поддържа помощни органи и/или услуги от общ интерес; 

11. извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на Асоциацията, като 

приходът  се използва за постигането на целите на Асоциацията; 

12. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяване на 

целите на Асоциацията. 

Чл. 11. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) При осъществяване на своята дейност Асоциацията 

не се влияе от  политически партии, организации и движения с политически цели и не извършва 

пропаганда, агитация или други свързани с това  действия. 

 (2) Асоциацията взема решенията си независимо от  държавните институции при 

спазване  действащите в страната нормативни актове. 

 

ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИЯТА  (Загл. изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 12. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Член на Асоциацията може да бъде всяко търговско 

дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, лицензирано и 

регистрирано по надлежния ред в Република България, което приема Устава, целите и 

вътрешните актове на Асоциацията. 

 (2) Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа 

самостоятелност. 

Чл. 13. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Всички учредители са по право членове на 

Асоциацията  при спазване на изискванията на чл. 12, ал. 1. 

Чл. 14. (изм. с решение на ОС от ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Членството в Асоциацията е доброволно и 

свободно. Кандидатури на нови членове се приемат през цялата година. 

 (2) Приемането на нови членове на Асоциацията се извършва с решение на Общото 

събрание на членовете по предложение на Управителния съвет на Асоциацията. 

Чл. 15. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Процедурата за приемане на нов член на 

Асоциацията се открива при постъпване на писмена молба за членство до Управителния съвет, 

към която дружеството кандидат прилага: 

1. копие от лицензията за извършване на допълнително пенсионно осигуряване; 

2. съдебното решение за учредяване, удостоверение за актуално състояние и действащ Устав 

на дружеството; 
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3. съдебните решения за учредяване, удостоверения за актуално състояние и действащи 

правилници на учредените и управлявани от дружеството фондове за допълнително 

пенсионно осигуряване; 

4. публикуваните годишни счетоводни баланси и отчетите за приходите и разходите на 

дружеството и управляваните от него пенсионни фондове за последната отчетна година; 

5. решение на съответния компетентен орган на кандидатстващото дружество за членуване в 

Асоциацията; 

6. декларация, че приема и ще спазва Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията. 

 (2) Информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, се предоставя на институции и 

лица извън състава на Асоциацията само в обобщен вид и в интерес на членовете на 

Асоциацията, по решение на Управителния съвет.  

Чл. 16. (изм. с решение на ОС от ОС от 10.04-14.05.2001 г.) В срок до два месеца от внасянето на всички 

документи по предходния член Управителният съвет ги обсъжда на свое заседание и свиква 

Общото събрание за вземане на решение относно членството на кандидата. 

 (2) Дружеството кандидат се уведомява писмено за взетото решение относно 

членството му в Асоциацията в седемдневен срок от датата на вземане на решението от 

Общото събрание. 

 (3) В случай на отказ за приемане в Асоциацията дружеството кандидат може да подаде 

отново документи за членство не по-рано от 3 /три/ месеца от датата на отказа. 

Чл. 17. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Членството в Асоциацията се прекратява:  

1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Асоциацията, отправено 

поне 1 /един/ месец преди датата на прекратяването. В едномесечния срок дружеството 

член е длъжно да изпълни всички свои съществуващи задължения към Асоциацията. 

2. с изключване на дружеството - член. 

3. при обявяване в несъстоятелност или прекратяване на член на Асоциацията. 

4. при отпадане на дружество - член. 

Чл. 18. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Изключването на член на Асоциацията се извършва с 

решение на Общото събрание на членовете в случаите, когато съответният член: 

1. нарушава грубо и системно задълженията си на член на Асоциацията съгласно този Устав и 

решенията на Общото събрание на членовете; 

2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Асоциацията; 

3. развива дейности, несъвместими с целите, задачите и Устава на Асоциацията; 

4. извършва нелоялни действия спрямо други членове на Асоциацията и Комисията по етика е 

внесла предложение за изключването му. 
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 (2) Предложение за изключване на член на Асоциацията може да направи всеки член, чрез 

Управителния съвет. В този случай Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да покани 

съответния член на Асоциацията да даде писмени обяснения, да ги обсъди и да свика Общото 

събрание на членовете, с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно изключването на 

член на Асоциацията. 

Чл. 19. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Член на Асоциацията отпада от състава й, когато: 

1. не внесе в  определения от Общото събрание на членовете срок встъпителната вноска, 

годишния членски внос и/или допълнителните имуществени вноски, за които е дал съгласието си; 

2. системно не участва в дейността на Асоциацията; 

3. на съответния член на Асоциацията е отнет лицензът за извършване на дейност по 

допълнително пенсионно осигуряване.  

 (2) Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет на Асоциацията. От 

датата на констатацията на Управителния съвет съответният член се счита загубил 

членствените си права.  

 (3) Във всички случаи на констатирано отпадане съответният член следва да бъде 

писмено уведомен за взетото решение от Управителния съвет. Отпадналият член има право 

писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане, като в този случай 

Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да свика Общото събрание на членовете, с 

точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно отпадането на член на Асоциацията. 

Решението на Общото събрание относно отпадането на член на Асоциацията е окончателно. 

Чл. 20. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Във всички случаи на прекратяване на членството в 

Асоциацията, Асоциацията не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член 

направения членски внос за годината на прекратяването. 

Чл. 21. (изм. с Решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Управителният съвет на Асоциацията уведомява 

писмено всички членове на Асоциацията и Държавната агенция за осигурителен надзор за 

приемането или изключването на член на Асоциацията, както и за констатиране отпадането на 

член на Асоциацията, и публикува съобщение за това в средствата за масова информация. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. ОТГОВОРНОСТ (Загл. изм. с решение ОС от 10.04-

14.05.2001 г.) 

Чл. 22. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Всеки член на Асоциацията има право да: 

1. участва в органите на управление на сдружението чрез представляващо го по закон или 

изрично упълномощено за целта лице; 

2. участва с един глас при вземане на решения от Общото събрание на членовете; 

3. осъществява контрол върху дейността на управителните органи; 
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4. поставя въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие при решаването им; 

5. се ползва от резултатите на нейната дейност и предоставяните от Асоциацията услуги; 

6. се ползва от оригиналната, обобщената и постъпващата в Асоциацията информация; 

7. се ползва от имуществото й; 

8. внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на 

работа и устройство на сдружението. 

Чл. 23. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Членовете на Асоциацията са длъжни да: 

1. спазват устава и изпълняват решенията на органите на Асоциацията; 

2. спазват Кодекса за етика и другите вътрешни актове на Асоциацията; 

3. плащат годишен членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание на членовете; 

4. правят допълнителни имуществени вноски за извършване на дейности, за които  са дали 

предварително съгласие; 

5. участват в дейността на органите на Асоциацията и съдействат за ефективното 

функциониране на Асоциацията; 

6. не използват членството си в Асоциацията за постигането на цели, противоречащи на Устава 

и/или на интересите на другите нейни членове; 

7. предоставят сведения и информация, необходими за осъществяваната от нея дейност и 

постигане на нейните цели; 

8. пазят доброто име на Асоциацията; 

9. уведомяват Асоциацията за настъпили промени в обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, като в 

едномесечен срок предоставят в Асоциацията заверен препис от изменения или новоиздаден 

документ.  

Чл. 24. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Членствените права и задължения, с изключение на 

имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на 

дружествата.    

Чл. 25. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) В членствените правоотношения с Асоциацията, 

всеки член се представлява от представляващо го по закон или изрично упълномощено за целта 

лице. 

 (2) Пенсионноосигурителното дружество, член на Асоциацията, депозира в офиса на 

Асоциацията копие от документа, от който е видно кое е физическото лице, представляващо 

дружеството в членствените правоотношения с Асоциацията. 

Чл. 26. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) За неизпълнение на задълженията към Асоциацията 

Управителният съвет може да прави бележки и предложения за изключване на съответния член 

от състава на Асоциацията. Окончателно решение за санкционирането на член, неизпълняващ 
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задълженията си към Асоциацията, извън случаите по чл. 19, се взима от Общото събрание на 

членовете.  

 (2) Членовете на Асоциацията носят имуществена отговорност за виновно причинените 

от тях щети на същата. 

 (3) За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в този 

Устав имуществени вноски.   

 

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА (Загл. ново – решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 27. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание 

на членовете.  

 (2) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.  

 (3) Управителният съвет избира от своя състав председател, на когото възлага 

представителните си правомощия. 

Чл. 28. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Към Асоциацията се създава като постоянен орган 

Комисия по етика, която следи за спазване нормите на Кодекса за етика в дейността по 

допълнителното пенсионно осигуряване. 

 (2) Функциите и организацията на Комисията по етика се регламентират с приетия 

Кодекс за етика в дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. 

Чл. 29. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Към Асоциацията се създават следните комитети 

от специалисти на пенсионноосигурителните дружества, членове на Асоциацията: 

1. Комитет по квалификация на кадри;  

2. Комитет по финанси, инвестиции и вътрешен контрол; 

3. Комитет по нормативно-правни въпроси; 

4. Комитет на актюерите; 

5. Комитет по информационни технологии.  

 (2) Съставът и функциите на комитетите се определя от Управителния съвет на 

Асоциацията. 

 (3) Комитетите обсъждат специализирани въпроси от общ интерес на членовете на 

Асоциацията. По въпроси от тяхната компетентност изготвят единни становища и/или 

проекти за решения на органите за управление на Асоциацията. 

 (4) Други комитети, извън изброените в ал. 1, могат да се учредяват по предложение на 

Управителния съвет с решение на Общото събрание на членовете. 

Чл.  30. (изм. с Решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) По решение на Управителния съвет, за решаване на 

определени въпроси, могат да бъдат формирани временни комисии или работни групи. В 
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решението на Управителния съвет се определят характерът, задачите, срокът и съставът на 

комисията или работната група.  

 (2) В комисиите или работните групи могат да участват по решение на Управителния 

съвет и лица, които не са представители или служители на членовете на Асоциацията. 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ (Загл.ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 31. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Общото събрание се състои от всички 

пенсионноосигурителни дружества, членове на Асоциацията. 

 (2) Дружество, член на Асоциацията, се представлява в Общото събрание и участва в 

неговата работа чрез свой представител, който е изрично уплъномощно за целта физическо лице.  

 (3) Упълномощаването трябва да е в писмена форма, като преупълномощаване не се 

допуска. Едно физическо лице може да представлява едно пенсионноосигурително дружество.  

 (4) За заседанията си Общото събрание  избира председател, който ръководи 

заседанията на събранието до закриването му, както и секретар.  

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - Решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) 

Чл. 32. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Общото събрание:  

1. изменя и допълва Устава на Асоциацията; 

2. приема, изменя и допълва Кодекса за етика и други вътрешни актове на Асоциацията; 

3. приема и изключва членове на Асоциацията; 

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 

5. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет; 

6. взема решение за участие в други сдружения; 

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията; 

8. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията; 

9. приема щата и бюджета на Асоциацията; 

10. определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и сроковете за 

тяхното внасяне; 

11. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен отчет и 

баланса на Асоциацията; 

12. отменя решения на други органи на Асоциацията, когато те противоречат на закона, на 

Устава или други актове, регламентиращи дейността на Асоциацията, или са 

нецелесъобразни; 

13. взема окончателно решение при възникнал спор относно констатиране отпадането на член 

на Асоциацията от Управителния съвет; 
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14. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав. 

 (2) Общото събрание на членовете не може да възлага на други органи на Асоциацията 

правата по ал. 1, т.1, 4, 7, 9, 11 и 12. 

 (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията. 

Чл. 33. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Решенията на органи на Асоциацията, 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 Асоциацията 

или на негов орган, отправено чрез Управителния съвет, в едномесечен срок от узнаването им, но 

не по-късно от една година от датата на вземане на решението.  

 (2) При условията на предходната алинея Управителният съвет е длъжен в едномесечен 

срок да свика Общото събрание на членовете с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса 

относно оспореното от съответния член решение на органите на Асоциацията. 

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - Решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) 

Чл. 34. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет 

по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в 

последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на 

Общото събрание, то се свиква от Софийски градски съд по писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

 (2) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко 

един път  през една календарна година. 

 (3) (изм. с решение на ОС от 20.05.2008 г.) Общото събрание се свиква с писмена покана, 

обнародвана в “Държавен вестник “, или с писмена покана изпратена до всеки от членовете. 

Поканите съдържат дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото 

събрание и по чия инициатива то се свиква. 

 (4) (изм. с решение на ОС от 20.05.2008 г.) Лице, натоварено от Управителния съвет, поставя 

поканата по ал. 3 на мястото за обявления в офиса, в който се намира управлението на 

Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден. 

 (5) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените членове. 

Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява 

от председателя и секретаря на събранието. 

 

КВОРУМ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 35. (изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Общото събрание на членовете е законно, ако 

присъстват най-малко 2/3 от членовете на Асоциацията. При липса на кворум събранието се 
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провежда с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, при условие че се осигури 

изискуемият кворум от 2/3 от членовете на Асоциацията. 

 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 36. (нов - изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с 

явно гласуване, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно. 

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

присъстващите членове. 

 (3) Решения по чл. 32, ал. 1 , т. 1, 3, 4, 7, 8 и 9 се вземат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите членове. 

 (4) Всеки член на Асоциацията има право на един глас. 

 (5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание 

не може да взема решения. 

Чл. 37. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Член на Асоциацията няма право да гласува при 

решаване на въпроси, отнасящи се до избиране или отстраняване от управителните или 

контролните органи на Асоциацията на лице, което е негов представител. 

 (2) Член на Асоциацията, предложен за изключване, не участва при гласуване на 

предложението. 

Чл. 38. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) За заседанията на Общото събрание се водят 

протоколи, в които се посочва: 

1. мястото и времето на провеждане на заседанието; 

2. имената на председателя и секретаря; 

3. присъствието на членове на Управителния съвет, както и на лица, които не представляват 

членове на Асоциацията; 

4. дневният ред, разглежданите въпроси и решенията по тях; 

5. направените предложения по същество; 

6. проведените гласувания и резултатите от тях; 

7. направените възражения. 

 (2) Протоколът от заседание на Общото събрание се подписва от председателя и 

секретаря на събранието. Към протокола се прилага списъкът на представените на заседанието 

членове и документите по свикването на Общото събрание. 
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 39. (нов, изм. с решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г., изм. с решение на ОС от 08.12.2008 г.) Управителният 

съвет се състои от 7 до 15 физически лица – представляващи дружествата - членове на 

Асоциацията, по закон. 

 (2) Ако физическо лице, член на Управителния съвет, изгуби качеството си на 

представляващ съответното дружество, той се замества в състава на Управителния съвет до 

края на мандата от новото лице, представляващо дружеството по закон, без за това да е 

необходимо решение на Общото събрание. 

 (3) В Управителния съвет може да участва само един представляващ съответното 

дружество - член на Асоциацията. В състава на Управителния съвет може участва и едно 

физическо лице, което не е служител и не е представител на  член на Асоциацията. 

 (4) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 

години. Тяхната функция продължава до избирането и вписването на нов Управителен съвет. 

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.  

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 40. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Управителният съвет: 

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2. предлага на Общото събрание приемането и изключването на членове на Асоциацията; 

3. констатира отпадането на член на Асоциацията; 

4. предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на Асоциацията; 

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

6. подготвя и внася в Общото събрание проект за щата и бюджета; 

7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията; 

8. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази 

в обща полза, и носи отговорност за това; 

9. определя адреса на управление на Асоциацията; 

10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към 

правомощията на Общото събрание. 

Чл. 41. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) При изпълнение на възложените му функции 

Управителният съвет се подпомага от един или няколко специалисти, които са на щат в 

Асоциацията, назначават се с одобрението на Управителния съвет и техните договори се 

сключват и прекратяват от председателя. 
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СВИКВАНЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 42. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват и 

ръководят от неговия председател. 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. При отсъствие на председателя заседанието 

се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.  

 (2) Председателят свиква Управителния съвет с писмена покана, в която се посочват 

мястото, времето на заседанието и дневният му ред.  

 (3) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет 

се счита за редовно свикан и по телефон, факс или други средства за комуникация. 

 (4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от 

половината от неговите членове. 

 (5) 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. 

 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 43. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно 

гласуване, освен ако членовете му решат гласуването по един или група от въпроси да бъде 

тайно. 

 (2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от 

всички членове на Управителния съвет.  

 (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) За решенията на Управителния съвет се води протоколна книга, която е на 

разположение на всеки член на Асоциацията. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 44. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Управителният съвет избира от своя състав 

председател с мандат от 3 /три/ години. 

 (2) Председателят се счита за избран или освободен, ако за съответното решение са 

гласували 3/4 от всички членове на Управителния съвет.  
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ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 45. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Председателят: 

1. организира текущата дейност на Асоциацията и осъществява оперативното й ръководство; 

2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 

3. представлява Асоциацията пред трети лица в страната и чужбина; 

4. упражнява бюджета и управлява персонала на Асоциацията; 

5. организира участието на Асоциацията в международни и национални мероприятия, свързани с 

нейната дейност; 

6. организира работата на редовните и извънредните заседания на Общото събрание;  

7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет. 

 

ФИНАНСИРАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-

14.05.2001 г.) 
Чл. 46. (нов - Решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Дейността на Асоциацията се финансира от 

членовете й, от дарения, от държавни субсидии или от други източници, разрешени от закона. 

 (2) Въз основа на решение на Общото събрание Асоциацията ежегодно формира бюджет. 

 (3) Асоциацията не разпределя печалба между своите членове. 

Чл. 47. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Всеки новоприет член на Асоциацията е длъжен в 

едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе по сметка на Асоциацията 

встъпителната вноска в размер, определен с решение на Общото събрание. 

 (2) Новоприетият член внася в срока по ал. 1 и целия размер на определения членския внос 

за годината на приемането му. 

Чл. 48. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Размерът на членския внос за членовете на 

Асоциацията се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос се 

използва изключително за финансиране на дейността на Асоциацията.  

Чл. 49. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Общото събрание може да взима решение за 

извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на Асоциацията, които да 

бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия. 

Чл. 50. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията води счетоводство в съответствие с 

изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. 

чл. 51. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Върху всички забавени плащания към Асоциацията 

членовете дължат лихви, в размер на законната лихва върху сумата и за срока на забавата. 
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ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 52. (нов -  решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Асоциацията се прекратява: 

1. по решение на Общото събрание; 

2. по решение на съда в предвидените от закона случаи. 

Чл. 53. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) При прекратяване на Асоциацията се извършва 

ликвидация.  

 (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице. 

 (3) При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ (Загл. ново - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) 

Чл. 54. (нов - решение на ОС от 10.04-14.05.2001 г.) Останалото след удовлетворяването на 

кредиторите имущество на Асоциацията се разпределя поравно между членовете й.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. (нов - решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) Председателят на Управителния съвет предприема 

необходими действия за вписване по надлежния ред на всички изменения в обстоятелства, 

подлежащи на регистрация. 

§ 2. (нов - решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) За неуредените в този устав въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

§ 3. (нов - решение на ОС от 10 .04-14.05.2001 г.) Този Устав е приет на проведеното на 12.09.1997 г. 

Учредително събрание на сдружението “Българска асоциация на дружествата за допълнително 

пенсионно осигуряване"; изменен и допълнен с Решение на учредителите от 12.03.1998 г.; изменен 

и допълнен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на 

Общото събрание на членовете на Асоциацията от 10.04-14.05.2001 г.; изменен и допълнен с 

решение на Общото събрание на членовете на Асоциацията от 20.05.2008 г.; изменен и допълнен 

с решение на Общото събрание на членовете на Асоциацията от 08.12.2008 г.  

 


