
Страница 1 от 13 

 

АДВР БЪЛГАРИЯ 
 

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ДИГИТАЛНА 
ВЪНШНА РЕКЛАМА“ 

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
           Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ 
 
1/ Наименованието на сдружението с нестопанска цел е "АСОЦИАЦИЯ ДИГИТАЛНА 
ВЪНШНА РЕКЛАМА", наричано по-нататък в устава „сдружението“ или АДВР. 
 
2/ Сдружението е организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, 
създадена на основата на доброволно сдружаване на собственици на дигитални съоръжения за 
външна реклама. 
 
3/ Сдружението е юридическо лице. 
 
4/ Седалището и адресът на управление на сдружението е град София 1421, Район Лозенец,  бул. 
„Арсеналски“ 5, ет.2, офис 3.  
 
5/ Наименованието, седалището, адресът и другите отличителни знаци се поставят върху всички 
документи и материали на сдружението. 
 
6/ Сдружението има печат с надпис "АСОЦИАЦИЯ ДИГИТАЛНА ВЪНШНА РЕКЛАМА". 
 
           Чл. 2. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ  
 
Съществуването на сдружението не се ограничава със срок или други условия. 
 
           Чл. 3. ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 
Сдружението има за цел, чрез обединение на собствениците на дигитални съоръжения за външна 
реклама в България: 
 
1. Да защитава тяхната независимост и  професионални права и интереси, както и да издига 
авторитета на този рекламен канал в обществото; 
 
2. Да координира усилията на членовете си за създаване на пазарни отношения, подчинени на 
професионална етика и принципите на лоялност и равнопоставеност; 
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3. Да съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на дигиталната външна 
реклама; 
 
4. Да популяризира международни съглашения и конвенции в областта на дигиталната външна 
реклама и да съдейства за присъединяване на страната към тях; 
 
5. Да осъществява връзки и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и да 
членува в международни организации, работещи в областта на дигиталната външна реклама; 
 
6. Да налага принципите на лоялната конкуренция и пазарното регулиране на дигиталната външна 
реклама в страната и чужбина, между членовете си и между членовете и всяко трето лице, както и 
да съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между тях; 
 
7. Да организира и осъществява помощ на членовете на сдружението. 
 
8. Да представлява пред трети лица своите членове, както и сдруженията, с които има договори за 
взаимно представителство при защита на поверените му за управление права и събиране на 
дължимите суми. 
 
9. Да осъществява информационното обслужване на своите членове в областта на дигиталната 
външна реклама, маркетинга, законодателството и др. 

 

Чл. 4. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  
 
За постигане на целите си сдружението: 
 
1. Пропагандира и защитава пред обществото, държавните и правозащитните органи своите идеи 
за ролята на дигиталната външна реклама и свързаните с нея дейности; 
 
2. Съдейства за изработването на необходимите законодателни актове в областта на дигиталната 
външна реклама, като дава мотивирани становища, предложения, съображения и бележки по тях; 
 
3. Поддържа връзки и обменя информация със сродни организации в други страни; 
 
4. Подпомага членовете си с оглед постигане на максимално ефективна защита на техните права и 
интереси при воденето на преговори и сключването на договори; 
 
5. Информира членовете си за обявени търгове, конкурси в страната, като съдейства за участието 
им в тях и при възможност разработва или осигурява типови договори, образци и др; 
 
6. Съдейства за повишаването на подготовката и квалификацията на управляващите мениджъри и 
останалите кадри в бранша, като организира провеждането на курсове, конференции, симпозиуми, 
срещи с мениджъри на водещи фирми в страната и чужбина; 
 
7. Съдейства на членовете си за предотвратяване и ликвидиране на прояви на монополизъм и 
нелоялна конкуренция;  
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8. Организира провеждането на конференции за дигиталната външна реклама, както и на други 
публични прояви, насочени към популяризиране на рекламата на този вид съоръжения. 
 
           Чл. 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 
Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: 
 
1. Договаря кампании с рекламни медии, агенции и медия шопове, наема и отдава под наем 
съоръжения във връзка с конкретни кампании.  

 
2. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от ТЗ, Закона за 
счетоводството и данъчните закони. 
 
3. Сдружението представлява и защитава интересите на чуждестранните сродни организации на 
територията на Република България. 
 
4. Сдружението предявява искове и представлява своите членове съгласно българското 
законодателство пред правораздавателните и административни органи при защитата на поверените 
му от неговите членове права за управление. 
 
5. Сдружението посредничи при бизнес контакти. 
 
6. Сдружението извършва информационно и научно обслужване, обучение, консултантска и 
издателска дейност. 
 
           Чл. 6. ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 
1/ Сдружението се финансира от следните източници:  
 
1. Членски внос; 
 
2. Приходи от дейността  по чл.5; 
 
3. Приходи от лихви по текущи средства на сдружението, депозирани в банки и финансови 
учреждения; 
 
4. Целеви субсидии от страната и чужбина за осъществяване на нестопански дейности в рамките на 
устава на сдружението; 
 
5. Приходи от дарения в страната и чужбина. 
 
2/ Членският внос е годишен. Размерът му се определя от Общото събрание. 
 
3/ Сдружението не разпределя печалби. 
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           ГЛАВА ВТОРА. ЧЛЕНСТВО  
 
           Чл. 7. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО  
 
1/ Член на асоциацията може да бъде всяко юридическо лице или едноличен търговец, което се 
ползва с добро име в бранша, има за основен предмет на дейност дигиталната външна реклама и: 
 
1.1/ е собственик на поне едно такова съоръжение, което да работи и да се намира в отлично 
техническо състояние или 
 
1.2/ е медийна или рекламна агенция, или друго дружество, което е важен и успешен партньор на 
АДВР, или 
 
1.3/ търгува със съоръжения за дигитална външна реклама;  
 
1.4. е регистрирано по реда на Закона за данък добавена стойност.  

1.5. разполага с препоръки на поне двама членове на АДВР. 
 
2/ Член на сдружението  може да участва в други представителни организации на български 
сдружения за дигитална външна реклама след разрешение на УС на асоциацията. 
 
           Чл. 8. ЧЛЕНСТВО И ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ  

1/ Членове на сдружението са лицата, които са участвали в учредителното 
събрание, подписали са учредителния протокол и  отговарят на условията за членство към момента 
на учредяване. 

2/ Членове на сдружението са и лицата, приети за такива в съответствие с правилата 
на настоящия устав. 

3/ Желаещите да бъдат приети за  нови членове  депозират писмена молба до 
Управителния съвет на АДВР, включваща  декларация, че съответният кандидат отговаря на 
условията за членство и е запознат и приема устава на сдружението, както и препоръки от двама 
членове на сдружението. В молбата молителят задължително посочва адрес и лице за 
кореспонденция, както и адрес на електронна поща. 

4/ Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея на първото свое 
заседание,  следващо датата на нейното депозиране. Решението на УС за приемане на нов член се 
взема с единодушие. 

5/  Членството възниква от момента на вземане на решение от Управителния 
съвет. Управителния съвет докладва на следващото общо събрание списък на новоприетите 
членове. 
 
             6/ В десетдневен срок след приемането си, новият член е длъжен да плати първия си 
годишен членски внос в размер, пропорционален на оставащата част от съответната календарна 
година.  

7/ Отказът на Управителния съвет да уважи молбата за членство може да се обжалва пред 
Общото събрание. В този случай Управителния съвет е длъжен да включи в дневния ред 
разглеждането на жалбата на следващото Общо събрание. 
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8/ Всички членове се вписват в книгата на сдружението, в която се вписват наименованието, 
ЕИК,  адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща.  

 
           Чл. 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
 
           1/ Всеки член на сдружението има право: 
 
1. да участва в неговата дейност; 
 
2. да участва и гласува в Общото събрание; 
 
3. да избира и да бъде избиран в управителния съвет; 
 
4. да иска обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения, както и да иска 
сведения по въпроси, които засягат интересите му; 
 
5. да иска отмяна на незаконните, противоуставни и неправилни решения и действия на органите 
на сдружението; 
 
6. да внася за разглеждане в управителния съвет предложения, съображения, становища по 
въпроси, засягащи дейността на сдружението и да участва при разглеждането и обсъждането им; 
 
7. да се ползва от имуществото, материалната база, фондовете, информацията и другите дейности 
на сдружението при определени от Общото събрание условия и ред. 
 
           2/ Всеки член на сдружението е длъжен: 
 
1. да спазва устава и да изпълнява решенията на управителните органи на сдружението; 
 
2. да съдейства за постигане целите на сдружението; 
 
3. да участва във финансовата издръжка на сдружението чрез годишен членски внос или под други 
форми, определени от Общото събрание; 
 
4. да изпълнява постигнатите договорености от органите на сдружението с държавни, синдикални 
и други органи и организации. 
 
           Чл.10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  
 
1/ Членството в сдружението се прекратява при: 

 
1. напускане; 
 
2. изключване; 
 
3. прекратяване на сдружението; 
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4. прекратяване на дейността на юридическото лице на съответния член и/или обявяването му в 
несъстоятелност; 

5. при отпадане. 

           2/ Член на сдружението може да преустанови участието си в сдружението с писмено 
уведомление, изпратено до управителния съвет. 
 
           3/ Член на сдружението може да бъде изключен, когато нарушава закона, устава или 
решенията на органите на сдружението.  Решението за изключване се взема от Общото събрание, 
с мнозинство 1/2 от присъствалите на съответното Общо събрание членове на сдружението, по 
предложение на Управителния съвет. 

           4/ Член на сдружението, който не е платил в  срок членския си внос и/или други вноски, 
определени с решение на Общото събрание, и не стори това в срок до един месец след 
уведомяването,  се счита отпаднал от сдружението. Уведомяването по предходното изречение се 
изпраща на електронния адрес, вписан в книгата по чл.8, ал.8. Управителния съвет докладва на 
годишното общо събрание списъка на отпадналите и напуснали членове.  

           5/ Прекратяването на членството и основанието се отбелязват в книгата по чл.8, ал.8 от 
устава. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 
           Органи на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. 
 
           РАЗДЕЛ І. ОБЩО СЪБРАНИЕ  
 
           Чл.11. СЪСТАВ 
 
           Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове. 
 
           Чл.12. ПРАВОМОЩИЯ  
 
           1/ Общото събрание: 
 
1. приема, изменя и допълва устава на сдружението; 
 
2. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет ; 
 
3. приема отчета за дейността на управителния и контролния съвети; 
 
4. взема решения относно размера на членския внос и срока за внасянето му; 
 
5. разрешава разпореждането с недвижимо имущество на сдружението; 
 
6. взема решение за изключване на членове от сдружението по чл.10, ал.1, т.2; 
 
7. взема решение за реорганизация и прекратяване на сдружението и за сливането му с друго; 
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8. взема решения за откриване и закриване на клонове; 
 
9. приема бюджета на сдружението; 
 
10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или 
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 
 
11. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
 
12. взема решения за участие в други организации в и извън страната. 
 
           2/ Правомощията по т. 9, 11 и 12 могат да се възлагат на други органи на сдружението; 
 
           3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението; 
 
           4/ Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона и/или 
устава на сдружението, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на 
заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от 
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
 
           5/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава; 
 
           6/ Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на 
сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок 
от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

 

Чл. 13. СВИКВАНЕ  
 
           1/ Общото събрание се свиква с писмена покана от управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай 
управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване, Общото 
събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите 
членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпраща на 
електронния адрес, вписан в книгата по чл.8, ал.8 от устава, и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения 
ден. Поканите, изпратени на посочения електронен адрес, се считат за връчени.  
 
           2/ Редовно Общо събрание се провежда до края на м. април  на всяка календарна година. 
 
           Чл. 14. КВОРУМ  
 
           1/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове. 
Ако на указаната дата, час и място не се явят нужният брой членове или техни представители,  
събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на представените членове. 
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           2/ На общото събрание членовете се представляват от законните си представители. 
Членовете могат да бъдат представлявани от пълномощник с нотариално заверено пълномощно и 
удостоверяващо правата, с които са  упълномощени. Един пълномощник  може да представлява до 
двама членове на сдружението. 

           3/ За всяко общо събрание се изготвя списък на присъстващите членове, които 
удостоверяват присъствието си с подпис. 
 
           Чл. 15. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  
 
           1/ За дискусиите и решенията на Общото събрание се съставят протоколи, подписани от 
председателстващия събранието и протоколчика. Заседанието на общото събрание се ръководи от 
Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от Зам. председателя.  
Протоколчикът се избира от общото събрание по предложение на ръководещия събранието. Към 
протокола се прилагат списъка на присъстващите и пълномощните. Протоколите и приложенията 
се пазят в архива на сдружението най-малко пет години. 
 
           2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 
вземат решения, освен в случаите, когато присъстват всички членове на сдружението и са съгласни 
с предложените изменения в дневния ред. 
 
           3/ Гласуването в Общото събрание е явно или тайно. Общото събрание решава какво да 
бъде гласуването във всеки конкретен случай. 
 
           4/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, 
освен в случаите когато този устав не предвижда друго. 
 
           5/ За решения по чл.12 ал.1, т. 7 се изисква квалифицирано мнозинство - 2/3 от всички 
присъстващи членове на сдружението; 
 
           6/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до 
неговата дейност в сдружението и/или до неговото изключване; 
 
           7/ Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание и може да го 
упражнява лично или чрез пълномощник въз основа на писмено пълномощно. Едно физическо 
лице може да представлява до двама членове. Преупълномощаване не се допуска. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 
            Чл. 16. ИЗБОР И МАНДАТ  
 
           1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание на сдружението по предложение на 
членовете на сдружението; 
 
           2/  Ако при избора на управителен съвет двама или повече кандидати имат равен брой 
гласове, за тези кандидати се прави ново гласуване; 
 
           4/ Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години. 
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           Чл. 17. СЪСТАВ  
 
           1/ Управителният съвет се състои от 3 души в състав: председател, заместник-председател и 
координатор; 
 
           2/ В управителния съвет не могат да бъдат избирани: 
 
1. членове на сдружението, които са в ръководните органи на друго сдружение, чийто предмет на 
дейност е подобен на предмета на дейност на сдружението, с изключение на случаите, когато те са 
били номинирани от сдружението и самото сдружение е член на това второ дружество; 
 
2. едновременно за един и същи мандат – съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и 
роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен, а също и съдружници или 
акционери в едно и също юридическо лице. 
 
           Чл. 18. ПРАВОМОЩИЯ  
 
           1/ Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността 
на сдружението. 
 
           2/ В работата си управителният съвет се ръководи от устава на сдружението и закона. 
 
           3/ Управителният съвет избира измежду членовете си заместник-председател и 
координатор.  Заместник-председателят  осъществява функциите на председател при обективна 
невъзможност на председателя да изпълнява задълженията си ; 
 
           4/ Управителният съвет: 
 
1. определя  на свое заседание представителната власт на отделни негови членове; 

 
2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;  

 
3. разпорежда се с имуществото на сдружението с оглед и съобразно целите и предмета на дейност 
на сдружението, като се отчита пред  Общото събрание за извършеното разпореждане и носи 
отговорност пред него за виновно накърняване правата на сдружението; 
 
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;  
 
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
 
6. утвърждава административната структура на сдружението, определя реда и организира 
извършването на дейността на сдружението, назначава и уволнява служители; 
 
7. образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии, работни групи/, като 
определя състава и задачите им; 
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8. приема нови членове на сдружението; 

 

9. определя адреса на сдружението; 

 

10. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на 
друг орган. 
 
           Чл. 19. СВИКВАНЕ  
 
           1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя, когато това е необходимо, 
но не по-рядко от веднъж на три месеца. 
 
           2/  Първото заседание на новоизбрания управителен съвет трябва да се състои най-късно 
седем дни след избирането му от Общото събрание. На първото си заседание управителният съвет 
избира заместник-председател и координатор. 
 
           3/ Заседанията на управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от 
членовете му. 
 
           Чл. 20. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  
 
           1/ Решенията на управителния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство 
на присъстващите на заседанието негови членове. В случаите на чл.8, ал.4 Управителният съвет 
взема решения с единодушие.  В отделни случаи управителният съвет може да реши гласуването да 
бъде тайно. 

 
           2/ Решенията на Управителния съвет могат да бъдат вземани неприсъствено, ако всички 
членове на УС са съгласни и съгласието е по начин,  гарантиращ установяването на самоличността 
и автономията на волята при  обсъждането и вземането на решения. Гласуването на решения по 
този член се удостоверява в протокола  от Председателя. 
 
           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/ Протоколите от заседанията на управителния съвет се подписват не по-късно от 
следващото заседание от всички присъствали членове на управителния съвет и се разпращат по 
електронната поща на всички членове на сдружението. 
 
               Чл. 21. ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
 
           1/ В случай, че  член на управителния съвет не е в състояние да изпълнява задълженията си 
за повече от шест месеца,  управителният съвет го предлага за освобождаване на следващото Общо 
събрание. 
 
           2/ Когато член на управителния съвет не присъства без уважителна причина на три 
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последователни заседания на управителния съвет, се смята, че той е подал оставка като член на 
управителния съвет. 
 
(3) Овакантеното място в управителния съвет се попълва по реда на чл.12, ал.1 т.2 от настоящия 
устав от следващото Общо събрание. 
 
           Чл. 22. ПРЕДСЕДАТЕЛ  
 
           1/ Председателят се избира от Общото събрание за срок от две години. 
 
           2/ Председателят представлява сдружението. 
 
           Чл. 23. ПРАВОМОЩИЯ  
 
           1/ Председателят на управителния съвет: 
 
1. се грижи за спазването на устава на сдружението, а също и за защита на интересите му 
 
2. представлява сдружението, води преговори и подписва договори 
 
3. ръководи и контролира дейността на администрацията 
 
4. ръководи заседанията на управителния съвет и на общото събрание 
 
5. извършва други дейности, възложени му от този устав, Общото събрание и управителния съвет. 
 
6. Председателят може да поема задължения по договори с трети лица и да се разпорежда с 
имущество на сдружението, без предварително решение на управителния съвет, в размер до 1 000 
лева. 
 
7. Председателят, а при обективна невъзможност да изпълнява функциите си - заместникът му, 
решава дали за дадена дейност да бъде сключен договор (с клиенти, възложители или 
съизпълнители). Когато един договор поради неотложни причини е сключен без предварителното 
решение на управителния съвет, договорът трябва да бъде одобрен от управителния съвет най-
късно на следващото заседание след сключването му. 
 
8. Ако председателят на сдружението сключи договор, който управителния съвет или Общото 
събрание са решили да не сключват или който не е одобрен от управителния съвет или Общото 
събрание след сключването му, то той отговаря пред сдружението и членовете му за всички вреди, 
които са причинени от такъв договор. 
 
           2/ Заместникът на председателя на управителния съвет изпълнява функциите на 
председателя в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява или изрично му е 
възложил това. 
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           Чл. 24. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

           1/ Контролният съвет се избира от общото събрание за срок от две години в състав до три 
лица. 

           2/ Контролният съвет осъществява контролни функции относно дейността на управителния 
съвет, като за целта има право да изисква и проверява всички документи, вкл. и счетоводни, 
документиращи дейността на сдружението. 

           3/ За дейността си Контролният съвет докладва на общото събрание и може да прави 
мотивирани предложения по всички въпроси, по които прецени за необходимо. 

           4/ Решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено мнозинство. 

 

 СЕКЦИИ В СДРУЖЕНИЕТО 
 
           1/ Членовете на сдружението могат да образуват секции в съответствие с конкретния 
профил на своята дейност или на териториален принцип.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
            Чл. 25. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
(1) Сдружението се прекратява: 
 
- по решение на Общото събрание; 
 
- с решение на съда в предвидените от закона случаи. 
 
(2) Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересован или прокурора. В случая 
прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 
 
           Чл. 26. ЛИКВИДАЦИЯ  

 
(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 
 
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице. 
 
(3) Ако ликвидаторът не е бил определен по ал.2, той се определя от Софийски градски съд. 
 
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и 
правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 
 
           Чл. 27. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА  
 
(1) При прекратяване на сдружението разпределението на имуществото, останало след 
удовлетворяването на кредиторите, се определя с решение на общото събрание. Ако такова 
решение до прекратяването не е взето, то се взема от ликвидатора. 
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(2) Ако не съществуват лицата по предходните алинеи или не са неопределяеми, имуществото 
преминава върху общината по седалището на сдружението. 
 
           Чл. 28. ЗАЛИЧАВАНЕ  
 
След разпределение  на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на 
сдружението от Софийски градски съд. 

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел 
"АСОЦИАЦИЯ ДИГИТАЛНА ВЪНШНА РЕКЛАМА", проведено на ........................... 2014 г. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: 


