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У С Т А В   
 

НА СДРУЖЕНИЕ  
 

““ББЪЪЛЛГГААРРССККАА  ААССООЦЦИИААЦЦИИЯЯ  ННАА  УУППРРААВВЛЛЯЯВВААЩЩИИТТЕЕ  ДДРРУУЖЖЕЕССТТВВАА””  
 
 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Статут 
Чл. 1. (1) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г., ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Българската 

асоциация на управляващите дружества (наричана за краткост “Асоциацията” и 
„БАУД“) е сдружение на местни юридически лица, получили разрешение съгласно 
българското законодателство да извършват дейност като управляващи дружества по 
смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други 
предприятия за колективно инвестиране (ЗДКСИДПКИ), и е учредено съгласно Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел. Член на Асоциацията може да бъде също 
чуждестранно управляващо дружество от държава-членка на Европейския съюз, 
получило лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество 
съгласно Директива 2009/65/ЕО от съответния компетентен орган на тази държава и 
което има право да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията 
на Република България чрез клон или при условията на свободно предоставяне на 
услуги, както и чуждестранно управляващо дружество от трета държава, получило 
лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на 
Република България чрез клон на юридическо лице при спазване на изискванията на чл. 
88 от ЗДКИСДПКИ.“ 

. 
(2) Асоциацията е лице, отделно от членовете си, и отговаря за задълженията си със 

своето имущество. 
  

Наименование 
 Чл. 2. Наименованието на сдружението е “Българска асоциация на управляващите 
дружества” (БАУД), което допълнително се изписва на английски език като “Bulgarian 
Association of Asset Management Companies” (BAAMC). 
 

Седалище 
 Чл. 3. (ОС на БАУД от 20.09.2012 г.) Седалището на Асоциацията е: Република 
България, гр. София, община «Столична”, ул. „Цар Калоян” № 1. 
 

Срок 
 Чл. 4.  Съществуването на Асоциацията не е ограничено със срок.  
 

Вид на дейността 
 Чл. 5.  Асоциацията се създава за осъществяване на дейност в частна полза на своите 
членове. 

 
Цели на Асоциацията 
Чл. 6. Основните цели на Асоциацията са: 
1. да подпомага, утвърждава и популяризира дейността на управляващите дружества в 

България; 
2. да обединява и координира усилията на своите членове и да отстоява техните 

професионални интереси; 
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3. да утвърждава сред своите членове високи стандарти на професионализъм, свързани 
с дейността им. 

 
Предмет на дейност/Средства за постигане на целите 
Чл. 7. Асоциацията: 
1. събира и разпространява сред членовете си актуална информация по всички въпроси, 

които имат или ще имат значение за дейността им, включително относно приети или 
предстоящи промени в приложимото за дейността им законодателство; 

2. организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове по 
проекти на нормативни актове, които се отнасят до дейността на управляващите дружества в 
България или които биха имали отношение към целите на Асоциацията и дейността на 
нейните членове; 

3. разработва от името на своите членове и предлага за разглеждане от съответните 
публични органи и професионални организации предложения за изменения в съответната 
нормативна уредба, както и програми, анализи, експертни оценки и проучвания във връзка с 
развитието на капиталовия пазар в България; 

4. съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в 
експертни комисии или съвети към съответните държавни органи и организации; 

5. осъществява контакти и участва в сродни международни професионални 
организации; 

6. организира срещи, семинари, конференции, симпозиуми и други форуми по актуални 
проблеми, касаещи дейността на управляващите дружества в България; 

7. (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) разпространява информационни материали, 
популяризиращи дейността на БАУД, открива и поддържа интернет страница; 

8. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с 
осъществяването на целите по чл. 6. 

 
Чл. 7а (нов, ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) (1) БАУД може да извършва в 

съответствие с изискванията на законодателството и допълнителна стопанска дейност с 
цел подпомагане постигането на целите на Асоциацията, както следва: 

1. организиране на курсове за брокери и инвестиционни консултанти; 
2. организиране на обучения, семинари, курсове за квалификация и други 

образователни събития за членовете на БАУД, за членове на други асоциации и 
браншови организации и за широката публика; 

3. издателска и рекламна дейност, свързана с капиталовия пазар и дейността на 
управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, националните 
инвестиционни фондове (НИФ), алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), 
лицата, които управляват и други предприятия за колективно инвестиране; 

4. извършване на анализи, проучвания и консултации, по теми, свързани с 
целите на Асоциацията; 

5. участие в програми и проекти, финансирани от европейски и други фондове и 
организации.  

6. други дейности, свързани с целите на Асоциацията, които не са забранени от 
законодателството и за извършването на които не се изисква лиценз или специално 
разрешение.  

(2) БАУД може да учредява и да участва в търговски дружества в качеството на 
акционер и/или съдружник с ограничена отговорност. 
 

IІ.  ЧЛЕНСТВО 
 

Редовно членство (Заглавието изменено -  ОС на БАУД от 21.05.2008 г. ) 
Чл. 8. (1) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г., ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Член на 

Асоциацията може да бъде всяко местно юридическо лице, получило разрешение 
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съгласно българското законодателство да извършва дейност като управляващо 
дружество по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и 
на други предприятия за колективно инвестиране, което приема целите на 
Асоциацията и желае да работи за тяхното постигане. Член на Асоциацията може да 
бъде и чуждестранно управляващо дружество по чл. 1, ал. 1, което приема целите на 
Асоциацията и желае да работи за тяхното постигане  

(2) Членството в Асоциацията е доброволно. 
(3) В членските правоотношения с Асоциацията всеки член се представлява от 

представляващото го по закон или изрично упълномощено за целта лице. 
 

 
Асоциирано членство  
Чл. 8а. (Нов – ОС на БАУД от 21.05.2008 г., ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) (1) 

Асоцииран член на Асоциацията могат да бъдат търговски дружества, адвокатски 
дружества и сдружения, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица 
и неперсонифицирани и други образувания, които извършват дейност, предоставят 
услуги или обединяват участници, които извършват дейност или предоставят услуги на 
капиталовия пазар 
 (2) Асоциираният член има право чрез свои представители:  

1. Да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание 
без право на глас при вземането на решения;  

2. Да бъде информиран за дейността на Асоциацията и да ползва безвъзмездно 
събираната от Асоциацията информация, освен ако Управителният съвет не е наложил 
ограничения върху ползването на определени видове информация; 

3. Да предлага промени в устройствените и вътрешни актове на Асоциацията, 
както и приемането на нови такива.  

(3) (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.)За да бъде прието за асоцииран член, лицето 
или образуванието – кандидат трябва да споделя целите и задачите на Асоциацията, да 
има опит и/или траен интерес в областта на предоставяне на услуги на капиталовия 
пазар и да е готово да съдейства за постигане на посочените в Устава цели.“ 

 
Приемане на нови членове 
Чл. 9. (1) Нови членове на Асоциацията се приемат с решение на Общото събрание. 
(2) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Дружеството - кандидат подава писмена молба за 

членство до Управителния съвет на Асоциацията, към която прилага: 
1. копие от издаденото от Комисията за финансов надзор разрешение за извършване 

на дейност като управляващо дружество; 
2. решението на съответния компетентен орган на дружеството - кандидат за 

членуване в Асоциацията; 
3. декларация, подписана от представляващите дружеството - кандидат лица, за 

приемане и спазване на Устава и другите вътрешни актове на Асоциацията; 
4. копие от платежен документ, удостоверяващ внасянето на встъпителната вноска за 

членство в Асоциацията. 
(3) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Чуждестранното управляващо дружество – кандидат, 

съответно представител на негов клон в страната, подават писмена молба за членство до 
Управителния съвет на Асоциацията, към която прилагат:  

1. актуално извлечение от официалната регистрация на дружеството; 
2. лицензията за извършване на дейност като управляващо дружество, ако 

дружеството не е нотифицирало КФН за извършване на дейност в страната; 
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3. уведомлението от КФН или друго доказателство, че има право да извършва дейност 
в страната съгласно ЗППЦК,  ЗДКИСДПКИ или ЗПФИ;  

4. решението на съответния компетентен орган на дружеството - кандидат или на 
лицето, действащо в страната от името на дружеството - кандидат, за членуване в Асоциацията; 

5. декларация от името на дружеството - кандидат за приемане и спазване на Устава и 
другите вътрешни актове на Асоциацията; 

6. копие от платежен документ, удостоверяващ внасянето на встъпителната вноска за 
членство в Асоциацията. 

(4) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Документите по ал. 3, издадени на език, различен от 
български или английски език, се съпровождат с оторизиран превод.. 

(5) Постъпилата молба за членство се внася от Управителния съвет за разглеждане от 
първото Общо събрание след датата на подаването й, но не по-късно от 3 (три) месеца от тази 
дата, в който случай Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание за разглеждане на 
молбата за членство. 

(6) До вземането на решение от Общото събрание по ал. 5 дружеството - кандидат за 
член може да участва в работата на Асоциацията без право на глас, ако Управителният съвет е 
взел решение за това с мнозинство 2/3 от членовете си. 

(7) Управителният съвет уведомява писмено дружеството - кандидат за решението си 
по ал. 6 и за решението на Общото събрание в едноседмичен срок от датата на вземане на 
решението. 

(8) (Нова – ОС на БАУД от 21.05.2008 г., изм. – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) За 
приемането на асоциирани членове съответно се прилагат ал. 1, ал. 2, т. 2-4, ал. 3, т. 1, 
4, 5 и 6. Подаденото заявление за асоциирано членство се разглежда  на заседание на 
управителния съвет по реда на ал. 5. Асоциираните членове могат да участват в 
работата на Асоциацията и да упражняват правата по чл. 8а след уведомяване от 
Управителния съвет за взетото по реда на тази алинея решение. 

 
 
Прекратяване на членството 
Чл. 10. Членството в Асоциацията се прекратява:  
1. с едностранно писмено волеизявление от дружеството - член до Управителния 

съвет, който го внася  за разглеждане от първото Общо събрание след датата на подаването му, 
но не по-късно от 3 (три) месеца от тази дата, в който случай Управителният съвет свиква 
извънредно Общо събрание за разглеждане на волеизявлението за прекратяване на членството; 

2. с изключване на дружеството - член; 
3. при отпадане на дружеството - член; 
4. при прекратяване на Асоциацията.  
 
Чл. 11. (1) Член на Асоциацията се изключва с решение на Общото събрание в 

случаите, когато: 
1. (изм. – ОС на БАУД от 10.05.2016 г.) нарушава грубо и/или системно 

задълженията си на член на Асоциацията съгласно този Устав, Етичния кодекс и/или 
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. 
(2) (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Предложение до Общото събрание за 

изключване на член на Асоциацията може да бъде направено от Управителния съвет. 
Всеки член може да сезира Управителния съвет с мотивирано предложение за 
изключване на друг член. Ако е направено от член на Асоциацията, предложението за 
изключване, заедно с документите и доказателствата към него, се отправя до 
Управителния съвет, който с мнозинство от две трети от присъстващите членове взема 
решение за свикване на Общо събрание. В поканата за Общото събрание се указва, че 
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документите и доказателствата се предоставят на разположение на членовете на адреса 
на управление на БАУД или на друго, определено от Управителния съвет, място. В 
случай, че Управителният съвет вземе решение да предложи на Общото събрание да 
изключи член на Асоциацията, Управителният съвет е длъжен в едномесечен срок да 
покани съответния член на Асоциацията да даде писмени обяснения, които прилага 
към предложението за изключване, и да свика Общото събрание на членовете с точка в 
дневния ред - разглеждане на въпроса относно изключването на член на Асоциацията. 

  
 
Чл. 12. (1) Членството в Асоциацията се замразява, когато дружеството - член: 
1. (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) не внесе в определения в Устава срок годишния 

членски внос и/или допълнителните имуществени вноски, гласувани от Общото събрание; 
2. системно не участва в дейността на Асоциацията; 
3. (нова – ОС на БАУД от 19.05.2016) не изпълни решение на управителния 

съвет, взето по препоръка от Комисията по етика“.  
(2) Член на Асоциацията отпада от състава й, когато: 
1. Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на разрешението на 

дружеството - член да упражнява дейност като управляващо дружество; 
2. бъде обявен в несъстоятелност или се прекрати; 
3. някое от обстоятелствата по ал. 1 е налице за срок по-дълъг от 12 месеца от датата 

на решението на Управителния съвет по ал. 3. 
(3) Наличието на основание за замразяване на членство или за отпадане на член на 

Асоциацията се констатира с решение на Управителния съвет, който уведомява писмено 
съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението си. 

(4) Ако Управителният съвет констатира наличие на основание за отпадане на член по 
ал. 2, съответният член се счита за изгубил членските си права от датата на решението на 
Управителния съвет по ал. 3 в случай, че в двуседмичен срок от получаване на уведомлението 
за решението отпадналият член не е възразил писмено срещу основанията за констатираното 
отпадане.  

(5) В случай на направено възражение съгласно ал. 4, Управителният съвет свиква 
Общото събрание в двумесечен срок от датата на получаването на възражението 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. 

(6) Възстановяването на замразено членство става с решение на Управителния съвет, с 
което се констатира отпадането на основанието за замразяване на членството. Управителният 
съвет уведомява писмено съответния член за това в едноседмичен срок от датата на решението 
си. 

 
Чл. 13. Дружеството - член е длъжно да изпълнява всички свои задължения към 

Асоциацията, произтичащи от неговото членство, до датата на прекратяването на членството. 
 
Чл. 14. Във всички случаи на прекратяване на членството Асоциацията не връща на 

прекратилия членството си, изключен или отпаднал член направения от него членски внос за 
годината на прекратяването. 

 
Права и задължения на членовете 
Чл. 15. Всеки член на Асоциацията има право: 
1. да участва в управлението на Асоциацията и да бъде избиран в нейните органи; 
2. да осъществява контрол върху дейността на управителния орган; 
3. да бъде информиран за хода на дейността на Асоциацията; 
4. да поставя въпроси, свързани със своята дейност, за разглеждане и за съдействие при 

решаването им; 
5. да се запознава със съдържанието на взетите от органите на Асоциацията решения и 

да преглежда и да получава копия от протоколите, в които те са отразени; 
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6. да се ползва от имуществото на Асоциацията и от резултатите от дейността й по ред, 
определен от Управителния съвет; 

7. да внася предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на 
организацията на работа на Асоциацията. 

 
Чл. 16. Всеки член на Асоциацията е длъжен: 
1. да спазва Устава, Етичния кодекс и другите вътрешни актове на Асоциацията, и да 

изпълнява решенията на нейните органи; 
2. да плаща годишен членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание на 

членовете; 
3. да прави допълнителни имуществени вноски във връзка с дейността на 

Асоциацията, за които е дал съгласието си; 
4. да съдейства за ефективното функциониране на Асоциацията и за постигане на 

нейните цели; 
5. да не използва членството си в Асоциацията за постигането на цели, противоречащи 

на Устава и/или на интересите на другите нейни членове; 
6. да пази и утвърждава доброто име на Асоциацията; 
7. да уведоми незабавно Асоциацията за настъпили промени в документите по чл. 9, 

ал. 2 и ал. 3 съответно, като в десетдневен срок представи в Асоциацията заверен препис от 
изменения или новоиздаден документ; 

8. да уведоми незабавно Асоциацията в случай, че е настъпило някое от 
обстоятелствата по чл. 12, ал. 2, т. 1 и 2 от този Устав, както и за всяка влязла в сила спрямо 
него принудителна административна мярка по Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа;  

9. (нова – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) да предоставя информация, отчетни и 
статистически данни, както и други материали, във формат, срокове и на лица, 
определени съгласно решение на Управителния съвет, с оглед постигането на целите по 
чл. 6 от Устава и в частност за целите на международната дейност на Асоциацията и 
участието й в работата на организации, съвети и други обединения на пазарни 
участници и институции.        

  
 

Чл. 17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на дружеството - член. 

 
Чл. 18. За задълженията на Асоциацията всяко дружество - член отговаря до размера 

на направените от него имуществени вноски. 
 
Отговорност 
Чл. 19. Членовете на Асоциацията носят имуществена отговорност за причинените й 

от тях щети. 
Чл. 19а. (Нов – ОС на БАУД от 21.05.2008 г.) Клаузите на Раздел ІІ и ІV се 

прилагат съответно и за асоциираните членове, освен ако за участието им в Асоцацията 
няма изрични разпоредби. 

 
 
 

ІIІ.  УПРАВЛЕНИЕ 
 
Органи на Асоциацията 
Чл. 20. (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.  
(2) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет. 
(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател, на когото възлага 

представителните си правомощия. 
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Общо събрание  
Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Асоциацията. 
(2) Дружество, член на Асоциацията, се представлява в Общото събрание и участва в 

неговата работа чрез своя законен представител или пълномощник съгласно чл. 8, ал. 3, или 
чрез изрично упълномощено за целта лице.  

(3) Упълномощаването трябва да е в писмена форма, като преупълномощаване не се 
допуска. Едно лице може да представлява само един член на Асоциацията.  

 
Правомощия 
Чл. 22. (1) Общото събрание:  
1. изменя и допълва Устава на Асоциацията; 
2. приема Етичен кодекс 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 преобразуване или прекратяване на Асоциацията; 
7. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията; 
8. приема бюджета на Асоциацията; 
9. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос, и сроковете 

за тяхното внасяне; 
10. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, годишния счетоводен 

отчет и баланса на Асоциацията; 
11. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията, или са 
нецелесъобразни; 

12. взема окончателно решение при възникнал спор относно констатиране отпадането 
на член на Асоциацията от Управителния съвет; 
 13. (Нова – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) взема решение за участие на Асоциацията в 
други организации; 
 14. (Нова – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) взема решения по въпроси, които са 
общозначими за всички членове на Асоциацията; 

15. (Нова – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) взема и други решения, предвидени от закона 
или в този Устав 

 (2) Общото събрание не може да възлага на други органи на Асоциацията правата по 
ал. 1, т.1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 и 12. 

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

 
Чл. 23. (1) 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 нейн 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) В случаите по предходната алинея Управителният съвет е длъжен в едномесечен 
срок да свика Общото събрание на членовете с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса 
относно оспорено решение на орган на Асоциацията. 

 
Свикване 
Чл. 24. (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) (1) Общото събрание се свиква от Управителния 

съвет по негова инициатива или по искане на една трета от всички членове на Асоциацията и 
се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията. Ако в случай, 
че е свикано по инициатива на членовете, Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи 
писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на 
Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 
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(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко 
един път  годишно до края на м. юни. 

(3) Писмената покана за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, 
датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(4) (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Поканата се изпраща на членовете по пощата 
най-малко четиринадесет дни преди насрочения ден. След изпращането на поканата, на 
членовете се изпраща и електронно съобщение, съдържащо данните на поканата по ал. 
3, и се публикува на интернет страницата на Асоциацията. Свикването на извънредни 
общи събрания може да се извърши чрез изпращане на писмена покана до членовете не 
по-късно от седем дни преди насрочения ден.“ 
 

. 
 
Кворум 
Чл. 25. (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват 

повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе 
независимо от броя на присъстващите членове. 

 
Вземане на решения 
Чл. 26. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  
(2) Член на Асоциацията, предложен за изключване, не участва при гласуване на 

предложението. 
 
Чл. 27. (1) (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) За всяко заседание Общото събрание 

избира председател измежду своите членове, който да ръководи заседанието, и 
секретар. Секретарят изпълнява и функциите на преброител на гласовете. Общото 
събрание може допълнително да избере и други преброители. 

 
(2) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствалите членове. 

Представителите на членовете удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява 
от председателя и секретаря на събранието. 

 
Чл. 28. (1) 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, като за решението следва да са гласували повече от половината 
присъстващи членове – местни юридически лица. 

(3) Решения по чл. 22, ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 се вземат с мнозинство 2/3 от 
присъстващите членове, като за решението следва да са гласували 2/3 от присъстващите 
членове – местни юридически лица.  

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото 
събрание не може да взема решения. 

 
Чл. 29. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който 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. 
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(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя и 
секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъствалите на заседанието 
членове и документите по свикването на Общото събрание. 

 
Управителен съвет 
Чл. 30. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на 

Асоциацията. Повече от половината от членовете на Управителния съвет са местни лица. 
(2) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от 

Общото събрание за срок от 3 (три) години. Управителният съвет продължава да изпълнява 
правомощията си и след изтичането на срока до избиране и вписване в съда на промяната в 
състава на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани 
без ограничение в броя на мандатите, както и да бъдат сменяни преди изтичането на мандата.. 

 
Правомощия 
Чл. 31. Управителният съвет: 
1. представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на 

отделни нейни членове;  
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
3. предлага на Общото събрание приемането и изключването на членове на 

Асоциацията; 
4. констатира отпадането на член на Асоциацията; 
5. предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на Асоциацията; 
6. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на 

Устава; 
7. подготвя и внася в Общото събрание проект на бюджета; 
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията; 
9. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, 

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 
10. определя адреса на управление на Асоциацията; 
11. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
12. (отм. – ОС на БАУД от 12.12.2012 г.); 
13. създава консултативни органи за подпомагане на Управителния съвет в изпълнение 

на неговите правомощия съгласно закона и този Устав; 
14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат 

към правомощията на Общото събрание. 
 
Заседания 
Чл. 32. (1) (ОС на БАУД от 12.12.2012 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, като и при писмено 
искане на една десета от членовете на Асоциацията. Ако председателят не свика заседание на 
Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от 
заинтересуваните членове на Управителния съвет, съответно на Асоциацията. При отсъствие 
на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. 

(2) (1) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г., ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Управителният 
съвет се свиква с писмена покана, в която се посочват мястото, времето на заседанието 
и дневния му ред, изпратена с електронно съобщение до всички членове на 
Управителния съвет чрез Председателя или упълномощено от него лице. Поканата се 
изпраща и до членовете на Асоциацията не по-късно от един ден преди датата на 
заседанието. 

 
 
(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. 
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(4) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако 
присъстват повече от половината от неговите членове. В заседанията може участва и всеки 
член на Асоциацията със съвещателен глас, което се вписва в протокола. 

(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. 

(6) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Всеки член на Асоциацията може да прави 
допълнения в обявения дневния ред, по реда на ал. 2 или 3, не по-късно от 1 ден преди 
заседанието на Управителния съвет 

 
Вземане на решения 
Чл. 33. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване, освен ако 

членовете му решат гласуването да бъде тайно. 
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от 

присъстващите, а решенията във връзка с извършване на ликвидация на Асоциацията, за избор 
на председател на Управителния съвет и тези по чл. 31, т. 6 и 9 от този Устав  - с мнозинство 
повече от половината от всички членове. 

(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 всяко заседание на Управителния съвет се води протокол със съдържанието по чл. 
29, ал. 1, който се подписва от председателстващия заседанието. 

(5) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Протоколът относно взетите от Управителния съвет 
решения се изпраща до всички членове на Асоциацията и може да се публикува на интернет 
страницата на Асоциацията. 

 
Председател 
Чл. 34. (1) (ОС на БАУД от 20.09.2012 г., ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Председателят 

се избира от Управителния съвет за срок от 3 (три) години. Името на председателя се 
заявява за вписване в съдебния регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
Председателят може да бъде сменян от Управителния съвет и преди изтичането на 
мандата.“  

  
(2) Председателят писмено упълномощава друг член на съвета, който да го замества във 

функциите му на председател в случаите, когато по обективни причини не може да изпълнява 
тези функции. 

 
Правомощия 
Чл. 35. Председателят на Управителния съвет: 
1. организира текущата дейност на Асоциацията и осъществява оперативното й 

ръководство; 
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на 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 заседанията на Общото събрание;  
7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет. 
 

 
ІV.  ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 
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Финансиране и счетоводство на Асоциацията 
Чл. 36. (1) (ОС на БАУД от 07.12.2016 г.) Дейността на Асоциацията се финансира 

от членските и имуществените вноски на нейните членове, от дарения, спонсорство, 
приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност съгласно 
чл. 7 и чл. 7а, както и други средства, позволени от закона и от този Устав.“ 

 
(2) Асоциацията не разпределя печалба между своите членове. 
 
Чл. 37. (1) (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Всеки новоприет член на Асоциацията е 

длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му да внесе по сметка на Асоциацията 
определения членския внос за годината на приемането му, а ако е приет за член през втората 
половина на годината – съответно половината от размера на членския внос.  

(2) Новоприетият член внася в срока по ал. 1 и определения членския внос за годината 
на приемането му, а ако е приет за член през втората половина на годината – съответно 
половината от размера на членския внос. 

 
Чл. 38. (ОС на БАУД от 12.12.2012 г.) Размерът на встъпителната вноска за членство и 

годишния членски внос за членовете на Асоциацията се определя от Общото събрание. 
Годишният членски внос може да се заплаща на две равни вноска, като първата вноска се 
дължи до 30 март, а втората – до 30 септември на календарната година.  

  
Чл. 39. Общото събрание може да взема решения 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. 40. Върху всички забавени плащания към Асоциацията членовете дължат лихви в 

размер на законната лихва върху сумата за срока на забавата. 
 
Чл. 41. Асоциацията води счетоводство в съответствие с изискванията на българското 

законодателство. 
 
 

V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 
Прекратяване 
Чл. 42. Асоциацията се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи. 
 
Ликвидация 
Чл. 43. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.  
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице. 
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация 

и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 
 
Имущество след ликвидацията 
Чл. 44. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на 

Асоциацията се разпределя поравно между членовете й.  
 
Заключителна разпоредба 
§ 1. (ОС на БАУД от 07.12. 2016 г.) Този Устав е приет на проведеното на 

30.11.2004 г. Учредително събрание на сдружение “Българска асоциация на 
управляващите дружества” и е изменен с решение на Общото събрание на Асоциацията 
на 29.04.2005 г. и на 16.05.2007 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание 
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на Асоциацията на 21.05.2008 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 
Асоциацията на 20.09.2012 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 
Асоциацията на 12.12.2012 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 
Асоциацията от 10.05.2016 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 
Асоциацията от 07.12. 2016 г. 

 
Допълнителна разпоредба (нова – ОС на БАУД от 10.05.2016).  
§ 1. „Системно нарушение“ означава извършване на нарушение на Устава и/или 

нормите на поведение, предвидени в Етичния кодекс на Асоциацията, както и 
неспазване на решенията на Общото събрание на членовете два или повече пъти в 
рамките на една година. 
 § 2. Член на Асоциацията грубо нарушава Устава, Етичния кодекс и/или 
решения на Общото събрание, когато по преценка на Общото събрание конкретният 
случай на нарушение разкрива висока степен на опасност за интересите на БАУД, 
нейните членове и управляващите дружества като професионална общност, сериозно 
накърнява обществения интерес или доверието към капиталовия пазар или би могло да 
има много вредни последици за професионалната общност.“ 

 
 
 

За Асоциацията: .............................................. 
(П. Кръстев – представляващ  
Председателя на УС на БАУД 
“ДСК Управление на активи” АД) 
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