УСТ А В

На сдружение “БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ”

Приет на проведеното учредително събрание на сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА
ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” на 09.08.2012г. в град София.
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Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” е
Юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.19 и сл. от Закона за ЮЛ с
нестопанска цел.
Член 2 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” е отделен
правен субект от неговите учредители и членове.
Член 3 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” определя
дейността си в обществена полза.
Член 4 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” може да
открива клонове, да участва и да учредява други ЮЛ при спазване изискванията на
приложимото законодателство.
Член 5 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” не може да
се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза.
Раздел II.
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 6 (1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ
В ТЕХНОЛОГИИТЕ”, като към наименованието задължително се изписва и вида на
ЮЛ с нестопанска цел, а именно: Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ
В ТЕХНОЛОГИИТЕ”
Член 7 Седалището на сдружението е : Р. България, гр.София
Член 8 Адресът на управление на дейността му е: Р. България, град София 1404, бул.
„България” № 81, вх. В, ет.2, офис 6.
Член 9 Всички писмени изявления от името на сдружението задължително съдържат
наименованието на сдружението, седалище и адрес на управление на дейността му,
както и данни за неговата съдебна регистрация и ЕИК от регистър Булстат.

Раздел III.
СРОК
Член 10 Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ” се
учредява за неопределено време. Съществуването на сдружението не се ограничава
от срок или друго ограничително условие.
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Раздел IV.
ЦЕЛИ на СДРУЖЕНИЕТО
Член 11 Цели на Сдружението са:
Да обединява всички заинтересовани страни от бизнеса, правителството,
академичните среди и неправителствените организации, които работят за
увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на информационни и
кумуникационни технологии (ИКТ) и в разработването на технологични и
инженерингови продукти; да партнира при реализацията на регионално
иновационни проекти и да стимулира сътрудничество при научни изследвания,
обмен на добри практики и създаване на нови ресурси в ИКТ; да повишава в
значителна степен ролята на научните изследвания в областта на ИКТ, да подпомага
приложението на иновативни технологии и обмяната на научен и професионален
опит в областта на ИКТ в международен план; да допринесе за разпространението
на най-новите постижения в световната практика в областта на ИКТ и да намали
времето, за което тези постижения стават достъпни за широк кръг от специалисти и
потребители; да подпомогне професионалното развитие на жените в сектора на
ИКТ; да допринесе за развитието и внедряването в практиката на високи стандарти
в сферата на ИКТ; да участва в България и в чужбина в изпълнението на различни
проекти в областта на информационните и кумуникационните технологии.
Член 12 Сдружението постига своите цели чрез изпълнение на поставени задачи,
като:
 организира конференции, събрания, делови срещи, симпозиуми и др.с цел
популяризиране на постигнатите резултати в областта на ИКТ в международен
план и обмяна на опит между членовете на сдружението;
 участва в международни форуми, посветени на ИКТ;
 провежда семинари с цел повишаване квалификацията на своите членовете и
за популяризиране на постигнати резултати в областта на ИКТ;
 подпомага професионалната и личностна реализация на специалистите в
областта на ИКТ.
 членува и/или поддържа контакти с международни и национални организации,
имащи отношение към целите и задачите на сдружението с оглед взаимен
обмен на информация, идеи и опит.
 поддържа и осъществява контакти със средствата за масова информация за
обсъждане и дискутиране на актуални проблеми, свързани с дейността на
сдружението;
 осъществява контакти с държавни, общински и обществени организации за
подпомагане и решаването на проблеми в областта на ИКТ, за защита на
интелектуалната собственост и на инвестициите в областта на ИКТ.
 разработва, организира и провежда програми за реализиране на иновационни
проекти, научни изследвания, обмен на добри практики и създаване на нови
ресурси в ИКТ;
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Раздел V.
ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 13 Сдружение “„БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ”
осъществява обществено-полезна дейност, която е насочена към:
 увеличаване на професионалното участие на жените в сектора на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и в разработването на
технологични и инженерингови продукти;
 реализацията на иновационни проекти, научни изследвания, обмен на добри
практики и създаване на нови ресурси в ИКТ;
 подпомагане приложението на иновативни технологии и обмяната на научен
и професионален опит в областта на ИКТ в международен план;
 разпространение на най-новите постижения в световната практика в областта
на ИКТ;
 разработване и изпълнение на регионални и международни проекти в
областта на информационните и кумуникационните технологии.
 подкрепа на инициативи и предоставяне на възможности за обучение в
сектора на информационни и кумуникационни технологии в страната и в
чужбина, включително чрез отпускане на стипендии за тази цел.
 организиране на семинари, курсове, научни конференции, срещи и дискусии с
основна цел да се създават възможности за разширяване на познанията в
областта на информационни и кумуникационни технологии и за стимулиране
на иновативни подходи в тази област;
 подпомагане на научните изследвания в областта на информационни и
кoмуникационни технологии;
 учредяване на призове и отличия за високи постижения в сферата на ИКТ.
 консултантска дейност в областта на ИКТ; подкрепа на издателска дейност и
разпространение на литература за ИКТ.
 поощряване, подпомагане, развитие и пропагандиране на постиженията в
областта на ИКТ;
 създаване на капацитет в членовете на сдружението за развитие и
усъвършенстване на техния професионален опит и професионална
квалификация;
 повишаване на националния и международния имидж на българските жени,
работещи в областта на ИКТ;
 създаване на основа за взаимен обмен и партньорство при решаване на
проблеми в областта на ИКТ и предотвратяване на случаи на нелоялна
конкуренция.
Член 14 (1) Средствата, чрез които Сдружението постига целите си, се набират от:
1. Встъпителна парична вноска, направена от учредителите на
сдружението;
2. Годишен членски внос, платим от членовете на сдружението през всяка
календарна година;
3. Допълнителни парични вноски по решение на Общото събрание на
сдружението.
4. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и
юридически лица;
5. Приходи от имуществото на Сдружението;
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6. Финансиране на проекти, разработвани и/или изпълнявани от
сдружението;
7. Стопанската дейност, предвидена в настоящия устав;
8. Индивидуални доброволни вноски и спонсорство.
9. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от
закона ред;
(2) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими
вещи и недвижими имоти, вземания и други имуществени права. Всички направени
дарения се вписват в специална книга за дарения.
(3) Българските и чуждестранни физически и юридически лица могат
безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на
Сдружението в съответствие с неговите цели.
(4) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да
бъде учредена награда, стипендия или други подобни, той може да поиска
наградата, стипендията да носят неговото име или друго, определено от него
наименование.
(5) Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания,
направени с неприемливи за сдружението условия и/или в противоречие с неговите
цели и с разпоредбите на учредителния му акт.
(6) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото си за
осъществяване на обществено-полезна дейност съобразно целите си.
(7) Информация за това как се разходва имуществото на Сдружението е
общодостъпна и се вписва в централния регистър, воден от Министерство на
правосъдието за ЮЛНЦ, осъществяващи обществено-полезна дейност.

РАЗДЕЛ VІ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 15 (1) СДРУЖЕНИЕТО може да осъществява допълнителна стопанска дейност,
която е свързана с основния му предмет на дейност, за която е регистрирано.
(2) Като допълнителна стопанска дейност Сдружението може да осъществява
рекламна, маркетингова, консултанска, информационна и издателска дейност в
областта на ИКТ, подчинени на законите, регулиращи стопанската дейност.
(3) За набиране на средства за постигане на целите си Сдружението може да
отдава под наем или да сключва разпоредителни сделки със свое имущество.
(4) Сдружение не разпределя печалба от дейността си.
РАЗДЕЛ VIІ
ОСНОВНИ НАЧАЛА И ПРИНЦИПИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 16 Основните начала, въз основата на които сдружението се учредява и ще
развива своята дейност, са:
1. Доброволно, свободно и демократично членство в сдружението и в неговата
дейност.
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2. Недопускане на дискриминация по какъвто и да е признак, основан на
религия, пол, политически възгледи, народност, финансово състояние, възраст
и др.
3. Широко насърчаване на творческа активност, самоинициативност и участие на
членовете на сдружението в осъществяваната дейност.
4. Струдничество с други организации, които развиват дейност, сходна или
близка до дейността на Сдружението.
5. Осъществяване на дейност на широки обществено-демократични начала.
Член 17 СДРУЖЕНИЕТО подчинява дейността си на следните принципи на
организационно устройство:
1. Свобода на мненията и дискусиите;
2. Изборност на органите на управление;
3. Отчетност и отговорност на органите на управление;
4. Публичност на работата на органите на управление;
5. Вътрешен контрол и самоотчет;
6. Самостоятелност на вземане на решенията;
7. Независимост и самоуправление;

Раздел VIIІ
ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 18 Членове на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ”
могат да бъдат:
1. Български и чуждестранни Юридически лица (ЮЛ) и ФЛ (физически лица) , които
развиват дейност в областта на ИКТ или в дейност, сходна с целите и дейността на
Сдружението.
2. Български и чуждестранни университети, институти и изследователски
организации
3. Неправителствени организации (браншови, работодателски, сдружения и
фондации).
5.Държавни и общински институции-ЮЛ;
Член 19 (1) Членовете ЮЛ определят свой представител, който да участва в
работата на сдружението и в заседанията на общото събрание на сдружението.
(2) ЮЛ определя своя представител при приемането му за
член на
сдружението.
(3) За промяна в начина на представителството на ЮЛ в сдружението, се
подава писмено уведомление до Управителния съвет на сдружението с приложен
протокол за взето решение от общото събрание, едноличния собственик на
капитала или от принципала за промяна в начина на представляване на ЮЛ в
сдружението.
Член 20 Членуването в сдружението е доброволно.
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Член 21 Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде
информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултати от
дейността му.
Член 22 Всеки член се задължава:
1. Да участва в работата и в дейността на сдружението;
2. Да заплаща годишен членски внос;
3. Да направи допълнителна парична вноска, когато за това е прието решение
от общото събрание;
Член 23 Членствените права и задължения, освен имуществените, са непрехвърлими
и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.
Член 24 Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на
сдружението. За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на
предвидените в устава имуществени вноски
Член 25 (1) Приемане на нови членове в сдружението се извършва от Управителния
съвет (УС) на сдружението. За да бъде приет за член, всеки кандидат представя:
1. Молба до УС на Сдружението;
2. Декларация от кандидата, че приема изцяло клаузите на устава на
сдружението и се задължава да ги спазва.
3. Референции за професионален или академичен опит.
(2) Кандидатите- ЮЛ освен документите по чл.25 (1) представят също:
1. Удостоверение, издадено от Търговския регистър към Агенция по вписванията,
или декларация с ЕИК, когато кандидатът е търговец.
2. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, за
кандидати, регистрирани като Юридически лица за нестопанска цел.
3. Заверен препис от документа за създаване на ЮЛ, което не е търговец или
ЮЛ с нестопанска цел. Ако ЮЛ е създадено по силата на специален закон,
това се посочва в молбата за членство в сдружението.
4. Протокол за взето решение от общото събрание, едноличния собственик на
капитала или от принципала за участието на ЮЛ в сдружението и за
определяне на негов представител в сдружението.
Член 26 (1) Членството в сдружението се прекратява:
1. С писмено предизвестие от един месец, отправено до УС на сдружението;
2. При изключване по решение на Общото събрание на сдружението в следните
случаи:
а/ Поради поведение, което противоречи на целите и дейността на
сдружението или злепоставя дейността на сдружението и прави по-нататъшното
членство несъвместимо.
в/ Поради неплащане на годишен членски внос за период по-голям от три
месеца;
3. При отпадане поради:
а/ неплащане на допълнителна парична вноска, за която е прието решение от
Общото събрание за период по-голям от три месеца. Това обстоятелство се
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установява с решение на УС въз основа на финансовата документация на
сдружението;
б/ при системно неучастие в дейността на сдружението. Системно неучастие е
налице тогава, когато член на сдружението без уважителни причини не е присъствал
на повече от 3 (три) поредни заседания на общото събрание на сдружението или на
3 (три) работни групи, срещи или други мероприятия, в които oт орган на
сдружението му е било възложено да вземе участие. Това обстоятелство се
установява с решение на УС въз основа на документацията на сдружението,
съставена при неговата дейност ( протоколи от заседанията на общо събрание на
сдружението, на работни групи и др.)
4. При настъпване на смърт или поставяне под пълно запрещение на ФЛ- член на
сдружението;
5. При прекратяване на ЮЛ-член на сдружението или обявяването му в
несъстоятелност;
6. При прекратяване на сдружението;

Раздел IХ.
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 27 Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание /ОС/- Колективен върховен орган на сдружението.
2. Управителен съвет /УС/- Управителен орган на сдружението.
Член 28 По решение на ОС на сдружението могат да бъдат създавани и други
изпълнителни и помощни органи, в зависимост от потребностите и дейността на
сдружението: контролен съвет, секретариат, дирекции и др.
Раздел X.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 29 Правомощията на Общото събрание са:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема вътрешни актове на сдружението;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решения за участие в други организации;
6. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. Приема бюджета на сдружението;
8. Взема решение за допълнителна годишна имуществена вноска;
9. Взема решение за изключване на член на сдружението
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов
отчет на сдружението.
11. Отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
сдружението;
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12. Взема решение за награждаване с почетни звания, дипломи, грамоти и др.
13. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
14. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението;
Член 30 (1) 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 двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на
общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове.
(2) Поканата за свикване на общото събрание задължително съдържа дневния
ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия
инициатива се свиква заседанието на ОС.
(3) Поканата за свикване на общото събрание се връчва на всеки член от
сдружението не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на провеждане на
общото събрание.
Член 31 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. 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 това колко
членове присъстват.
Член 32 Общото събрание се ръководи от председателя на УС или от друг член на
УС; За заседанията на общото събрание се води протокол и списък на всички
присъстващи членове.
Член 33 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите членове. Решенията за промени в Устава, за преобразуване или
прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от
присъстващите членове.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не
могат да се вземат решения.
Член 34 Всеки член в общото събрание има право на един глас.
Член 35 Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси,
отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия- без
ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора
степен включително;
Член 36 Едно лице може да представлява само един член на общото събрание въз
основа на изрично писмено пълномощно по въпросите от дневния ред.
Преупълномощаване не се допуска.
Раздел ХІ.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ПРАВОМОЩИЯ
Член 37 Управителният съвет на Сдружението се състои от 5 (петима) членове:
1. председател
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2. заместник-председател
3. трима членове
Член 38 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
1.Управлява и организира дейността на Сдружението.
2. Избира от своя състав председател и зам. председател.
3. Организира и привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на
Сдружението.
4. Изготвя доклад за дейността на сдружението веднъж годишно, който съдържа
данни за:
а/ съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с
целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
б/ размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите
дейности за набиране на средства;
в/ финансовия резултат;
5.Приема планове и програми за дейността на Сдружението.
6.Предлага и внася проектобюджет за дейността на сдружението в Общото
събрание.
7. Определя размера на годишния членски внос;
8.Сключва разпоредителни сделки с имуществото на сдружението въз основа на
взето решение от общото събрание;
9. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
10.Взема решения по всички въпроси, които по закон или устав не спадат в правата
на други органи;
11.Приема нови членове на сдружението, които отговарят на изискванията на чл.25
ал. 1 и ал. 2 от Устава.
12.Приема административно-организационната структура на изпълнителния
персонал на Сдружението и определя броя и длъжностите на щатния персонал.
13. Образува при необходимост комисии, работни групи, консултативни съвети и др.
Член 39 Управителният съвет се избира за срок от три години.Членовете на УС
могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Член 40 Заседанията на Управителният съвет се провеждат на всеки три месеца и се
ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи
от от зам.председателя или друг член на УС на сдружението.
Член 41 (1) Заседанието на Управителния съвет на сдружението се свикват от
председателя.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика
заседание на УС в едноседмичен срок, всеки от заинтересуваните членове след този
срок може да свика заседание на управителния съвет.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) 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.
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(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за
ликвидация на сдружението и за определяне реда и организацията на дейността на
сдружението - с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите членове.
(6) 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.
Раздел Х.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 42 Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на
Управителния съвет на сдружението.

Раздел XIІ.
ИМУЩЕСТВО. ВСТЪПИТЕЛНА ПАРИЧНА ВНОСКА. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ
Член 46 Имуществото на сдружението се състои от:
1. Встъпителни парични вноски, направени от учредителите на сдружението.
2. Годишен членски внос, платим от членовете на сдружението през всяка
календарна година;
3. Допълнителни парични вноски по решение на Общото събрание на
сдружението.
4. Спонсорство и дарения;
5. Средства, набрани от организиране на конкурси, семинари, конференции и др.
6. Средства, набирани от осъществяване на допълнителна стопанска дейност.
7. Приходи от имуществото на сдружението;
8. Финансиране на проекти, разработвани и/или изпълнявани от сдружението;
9. Стопанската дейност, предвидена в настоящия устав;
10. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона
ред;
Член 47 Учредителите на сдружението ще направят встъпителна парична вноска в
размер на 200 лева, платима от всеки учредител.
Член 48 Срокът за внасяне на встъпителната парична вноска е 30 дни, считано от
датата на учредително събрание.
Член 49 (1) Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер,
определен от УС на Сдружението.
(2) Членският внос се заплаща на касата на сдружението или по банковата му
сметка в срок до 31 март на съответната календарна година, за която членският внос
е дължим, а за първата година от учредяване на сдружението в срок до 2 (два)
месеца от регистриране на сдружението в регистъра на ЮЛНЦ, воден от СГСФирмено-отделение.
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Член 50 (1) При временна необходимост от парични средства или при временна
загуба общото събрание може да приеме решение за внасяне на допълнителни
парични вноски от членовете насдружението.
(2) С решението на общото събрание се определя срокът за внасяне на
допълнителни парични вноски и срокът, за който те се предоставят на сдружението.
Лихва върху допълнителните парични вноски се дължи от сдружението, само ако за
това е прието изрично решение от общото събрание.
Раздел XІII
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Член 51 Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на
своите органи. Ръководещият заседанието на общото събрание и лицето, изготвило
протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Член 52 За дейността на сдружението ежегодно се изготвя доклад от Управителния
съвет относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите
и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите
дейности за набиране на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения,
както и данни за дарителите;
4. Финансовия резултат;
Член 53 (1) Всяка година до 31 май сдружението представя в централния регистър,
воден от Министерство на правосъдието за ЮЛНЦ, информация за дейността си,
заявява за вписване и представя документи съгласно чл.46 от ЗЮЛНЦ.
(2)Годишният доклад за дейността на сдружението и годишния му финансов
отчет се представят на хартиен или електронен носител в Централния регистър за
ЮЛНЦ. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на
централния регистър, воден от Министерство на правосъдието.
(3) Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим
финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
Раздел XІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. ЛИКВИДАЦИЯ
Член 54 Сдружението прекратява своята дейност в следните случаи:
1. С решение на Общото събрание ;
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2. С решение на Окръжния съд по неговото седалище в предвидените от закона
случаи;
Член 55 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията
се извършва от управителния орган или от определено от него лице по реда
установен в чл.43 от ЗЮЛНЦ. Имуществото, останало след ликвидацията се предава
по решение на общото събрание на юридическото лице с нестопанска цел,
определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка
нестопанска цел.
Член
55
За
неуредените
въпроси
относно
неплатежоспособността,
несъстоятелността, редът за ликвидация и пълномощията на ликвидатора се
прилагат разпоредбите на Търговския закон.
Раздел XV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 56 По всички неуредени въпроси с настоящия устав ще намерят приложение
разпоредбите на Закона за ЮЛ с нестопанска цел.
Настоящият устав се изготви в два еднообразни екземпляра и се прие на
проведеното на 09.08.2012г. учредително събрание на Сдружение „Български център
на жените в технологиите”.
Вярно с оригинала!
Саша Константинова Безуханова-Йорданова
Председател
Сдружение „Български център на жените в технологиите”
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