
Устав на сдружение с нестопанска цел в частна 

полза  

Асоциация за одит и контрол на информационни 

системи – София 
 

Глава Първа 

Общи разпоредби 

Предмет на устава 

Чл. 1. /1/ Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с 

нестопанска цел сдружение "Асоциация за одит и контрол на информационни системи – София". 

/2/ Сдружението е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е носител на 

всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица - членове на 

сдружението. 

/3/ Сдружението е отделно от своите членове и отговаря към кредиторите си със своето имущество. Сдружението 

не е отговорно за задълженията на своите членове.  

/4/ Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация. 

/5/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.)  Сдружението е член на международната „Асоциация за одит и контрол на информационни системи – ИСАКА" 

(Information Systems Audit and Control Association (ISACA)), наричана в този Устав „Асоциацията". Освен 

принадлежността си към Асоциацията, сдружението е независимо от други асоцииации, дружества и организации. 

/6/ Сдружението осъществява своите цели и задачи в строго съответствие с Конституцията на Република 

България, българското законодателство, Етичния кодекс на международната „Асоциация за одит и контрол на 

информационни системи – ИСАКА", този устав и решенията на ръководните му органи. 

Наименование на сдружението 

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението е "Асоциация за одит и контрол на информационни системи – София ". 

/2/ На английски наименованието на сдружението се изписва “Information Systems Audit and Control Association – 

Sofia Chapter”. 

Седалище на сдружението 

Чл. 3. /1/ Седалището на сдружението е: България, гр. София. 

http://www.fubular.org/statute
http://www.fubular.org/statute


/2/ Адресът на управление на сдружението е: гр. София, община Средец, ул. " Граф Игнатиев” № 7А. 

Срок на сдружението 

Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок. 

Цели на Сдружението 

Чл. 5. /1/ Основна цел на сдружението е да подпомага и развива професионалното образование на специалисти в 

областта на одита и свързаните услуги в сферата на информационните системи и технологии. В този смисъл 

сдружението се стреми: 

1. Да съдейства в образователния процес и разширяването на професионалните познания и способности на 

членовете на сдружението в областта на одита, контрола на качеството, информационната сигурност и одита и 

контрола на информационни системи. 

2. Да насърчава свободния обмен на професионални познания, техники и подходи за разрешаване на проблеми в 

областта на одита и контрола на информационни системи, контрола на качеството и информационна сигурност 

между членовете на сдружението. 

3. Да утвърждава етичните и научни стандарти в областта на одита, управлението и оценката на риска на 

информационните системи. 

4. Да информира членовете на сдружението за текущи събития в областта на одита, контрол на качеството, 

информационната сигурност и управлението на риска на информационните системи, които биха били от полза за 

тях и техните работодатели. 

5. Да защитава правата и интересите на одиторите на информационни технологии, мениджърите по 

информационна сигурност, специалистите по риск и контрол на информационни технологии в България. 

6. Да популяризира сред широка общественост работата и професията на сертифицираните от Асоциацията 

одитори на информационни технологии, мениджъри на информационни технологии, мениджъри по 

информационна сигурност, специалисти по риск и контрол на информационните системи. 

7. Да популяризира необходимостта от установяване на контролна среда в средите на корпоративното управление, 

университетските преподаватели и ИТ професионалистите с цел постигане на ефективно управление на 

информационните ресурси. 

8. Да бъде средище за контакт и диалог между сертифицираните от Асоциацията одитори на информационни 

технологии, мениджъри на информационни технологии, мениджъри по информационна сигурност, специалисти 

по риск и контрол на информационните системи и други заинтересовани обществени партньори, като по този 

начин допринася за формирането на обществена ангажираност по отношение развитието на одита, управлението 

на риска и контрола в областта на информационните ресурси в България. 

Определяне на дейността 

Чл. 6. /1/ Сдружението осъществява дейността си в частна полза, като разходва имуществото си за: 



1. Развитие на образованието в областта контрола на качеството и управлението на риска на информационните 

системи и технологии; 

2. Развитие и утвърждаване на етичните и научни стандарти в областта на одита, управлението и оценката на 

риска на информационните системи; 

3. Популяризиране сред широка общественост работата и професията на одитора на информационни технологии, 

мениджъра на информационни технологии, мениджъра по информационна сигурност, мениджъра по риск и 

контрол на информационни системи. 

4. Участие и съдействие в осъществяването на инициативи, проекти и програми, които допринасят за 

формирането на ефективна контролна среда в българския стопански сектор по отношение на информационните 

ресурси и разкриват ползата от съблюдаването на високи стандарти на корпоративна и обществена отговорност. 

/2/ Предметът на дейност на сдружението е в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в 

този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона сделки /без такива, за 

които законът изисква особена организационна форма или специален лицензионен режим/. 

Средства за постигане на целите на Сдружението 

Чл. 7. /1/ За постигане на целите си, Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число: 

1. организира провеждането на специализирани форуми, изложби и други публични и образователни прояви, 

свързани с одита, контрола на качеството и управлението на риска на информационните системи и технологии; 

2. набира и разпределя средства за осъществяване на целите на сдружението 

3. организира срещи, образователни курсове, семинари, лекции; 

4. разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване на целите на сдружението; 

5. изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти по практически, икономически, правни и 

образователни проблеми на одита, контрола на качеството и управлението на риска на информационните системи 

и технологии; 

6. сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си; 

7. информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата; 

8. осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; 

9. организира и участва в международни прояви, програми и проекти. 

/2/ Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната 

дейност, за която е регистрирано: 

1. издателска дейност – подготовка, издаване и разпространение на печатни материали в областта на одита, 

контрола на качеството, информационната сигурност и одита и контрола на информационни системи; 



2. учебна дейност – организация и провеждане на специализирани курсове, обучения и семинари; 

3. научно-изследователска дейност – извършване на фундаментални и приложни изследвания, изследвания 

свързани с потребностите на професията, оценка и управление на проекти, анализи и други; 

4. конферентна дейност – организация и провеждане на конференции, представяния и др. 

5. други стопански дейности, които не са забранени от закона и които биха могли да бъдат определени като 

свързани с основния предмет на дейност на сдружението и подпомагат постигането на неговите цели. 

/3/ Сдружението ще използва приходите от стопанска дейност за осъществяване на целите, посочени в този устав. 

/4/ Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, 

регулиращи съответния вид стопанска дейност. 

/5/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на 

сдружението. 

/6/ Сдружението не разпределя печалба. 

 

Глава Втора 

Членство 

Право на членство 

Чл. 9. (предишен текст на чл.9 отм.; нов чл. 9 приет с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на 

членовете на сдружението от 23.10.2014 г.) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо 

лице, което е придобило членство в международната Асоциация.  

Категории членове: 

1. Член - право на членство в сдружението, има всяко дееспособно физическо лице, с интерес към целите и 

средствата за постигането им, описани в чл. 5 и чл.6 на този устав и което е придобило членство в 

международната Асоциация, съгласно правилата, приети от Управителния съвет на Асоциацията. 

Членовете имат право на глас и да бъдат избирани в управителните органи на сдружението и на 

Асоциацията; 

2. Неактивен член — всеки член, който представи доказателство за пенсионирането си съгласно правилата 

установени от Управителния съвет на Асоциацията. Неактивните членове имат право на глас и да бъдат 

избирани в управителните органи на сдружението; 

3. Редовен студент в акредитиран колеж или университет, предмет на правилника, издаден от Асоциацията. 

Редовните студенти имат право на глас при вземане на решения от общото събрание по въпроси засягащи 

сдружението, но не могат да бъдат избирани в управителните органи на сдружението. Те могат да бъдат 

назначавани в комитетите на сдружението; 

4. Редовен или хоноруван преподавател към университет или колеж в една от следните области, одобрени 

от международната Асоциация: управленски информационни системи, информационна сигурност, 

счетоводство и одит, корпоративен мениджмънт (включително мениджмънт на информационни ресурси 

и системи). Редовните или хонорувани преподаватели имат право на глас при вземане на решения от 

общото събрание по въпроси засягащи сдружението и могат да бъдат избирани в управителните органи 

на сдружението. 

Придобиване на членство 



Чл. 10. /1/ (предишен текст на ал.1 отм; нова ал .1 приета с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на 

членовете на сдружението от 23.10.2014 г.)  Всеки кандидат за член на сдружението, който отговаря на 

изискванията на чл. 9, следва да подаде заявление до Асоциацията, в което декларира приемането на етичния 

кодекс на Асоциацията. 

/2/ Кандидатът за член заплаща такса за разглеждане на заявлението, годишен членски внос към сдружението и 

годишен членски внос към Асоциацията. 

/3/ Размерът на таксата за разглеждане на заявлението и годишния членски внос към Асоциацията се определят от 

Асоциацията. Размерът на годишния членски внос към сдружението се определя с решение на Общото събрание 

на сдружението по предложение на Управителния съвет.  

/4/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Таксата за обработка на заявлението за членство, годишният членски към Асоциацията и годишният членски 

към сдружението се заплащат по сметките на Асоциацията. 

/5/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Годишният членски към Асоциацията и годишният членски към сдружението се заплащат по сметките на 

Асоциацията до 01 януари. 

Членски права и задължения 

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Членовете на сдружението имат следните права, ако не е посочено друго: 

1. да участват в управлението на сдружението; 

2. да бъдат информирани за дейността на сдружението; 

3. да гласуват при вземане на решения от компетентността на Общото събрание на сдружението; 

4. да получават съдействие за професионално израстване и квалификация; 

5. да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие на сдружението; 

6. на достъп до информационните ресурси предлагани на информационния портал на Асоциацията. 

/2/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Членовете на сдружението са длъжни: 

1. да спазват разпоредбите на този устав и принципите и правилата за поведение на Етичния кодекс на 

международната „Асоциация за одит и контрол на информационни системи – ИСАКА"; 

2. да изпълняват решенията на органите на сдружението; 

3. да не извършват действия, които противоречат на целите или уронват престижа на сдружението или 

професията на одитора на информационни технологии, мениджъра на информационни технологии, 

мениджъра по информационна сигурност, мениджъра по риск и контрол на информационни системи. 

/3/ Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 

прекратяване на членството. 

Членски внос и прекратяване на членство 

Чл. 12. (чл. 12 – отм; нов - приет с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на 

сдружението от 23.10.2014 г.)  /1/ Годишният членски внос към Асоциацията и към сдружението се заплаща до 01 

януари на годината, за която се отнася.  



/2/ При забава на дължимия членски внос с повече от 60 дни, членството се прекратява поради отпадане.  

/3/ Членските права се погасяват с изтичане на срока по ал.2. 

/4/ Членството се прекратява и с едностранно писмено волеизявление до сдружението, както и в други случаи, 

предвидени в закона. В този случай, заплатеният за календарната година на прекратяване на членството членски 

внос към сдружението и към Асоциацията не се възстановява. 

Срещи на членовете на сдружението 

Чл. 13. /1/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) За постигане на целите, определени в този устав, сдружението организира общи и образователни 

срещи на членовете си. Общите и редовните срещи се свикват от Управителния съвет на сдружението. Срещите 

на членовете на сдружението не представляват Общо събрание на членовете и на тях не могат да се вземат 

решения, които са от компетентността на Общото събрание. 

/2/ Редовните и образователните срещи на членовете на сдружението могат да бъдат свикани и по предложение на 

един или няколко члена на сдружението, които следва да определят и предмета/темата на срещата. 

Предложенията за редовни и образователни срещи се внасят пред Управителния съвет.  

/3/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Управителният съвет е длъжен да проучи интереса на всички членове към предложените теми за среща и да 

организара минимум 4 срещи годишно. 

/4/ Управителният съвет няма право да откаже организиране на среща по предложение на член/членове на 

сдружението, ако към предложения предмет/тема е заявен интерес на минимум 10% от членовете на сдружението. 

/5/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Управителният съвет информира всички членове на сдружението по електронна поща за датата, мястото, 

предмета/темите и друга релевантна информация относно организираната обща или образователна среща. 

 

Глава Трета 

Органи на управление на сдружението и отчетност 

Органи 

Чл. 14. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание. 

/2/ Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. 

/3/ Органите на сдружението водят регистър на протоколите от заседанията си. Председателстващият заседанието 

на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

Общо събрание 



Чл. 15. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

Права на Общото събрание 

Чл. 16. /1/ (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. приема други вътрешни актове; 

3. определя броя на, избира и освобождава членовете на Управителния съвет на сдружението; 

4. избира и освобождава председател на Управителния съвет на сдружението, заместник-председател на 

Управителния съвет и определя начина на представителство; 

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, както и начина за разпределение на 

останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите; 

6. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението; 

7. приема бюджета на сдружението; 

8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска; 

9. приема отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов отчет на сдружението. 

/2/ (изм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 г.) 

Правата по ал. 1,т. 1, 3, 4, 5 и 9 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. 

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 

/4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и 

съответствие с устава. 

/5/ Решенията на органи на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно 

решение на Общото събрание, 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 вземането на решението. 

/6/ Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на 

сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 

година от вземането на решението. 

Свикване на Общо събрание 



Чл. 17. /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 

писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено 

искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия 

инициатива се свиква. 

/3/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата се 

изпраща и по електронна поща на членовете на сдружението, посочили свой актуален електронен адрес. 

 

Кворум 

Чл. 18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове с право на глас. 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, колкото и членове да се явят, съгласно чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Гласуване 

Чл. 19. /1/ (изм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Всеки член на Общото събрание, има право на един глас. 

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта 

степен, по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения. 

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на изрично 

писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Вземане на решения 

Чл. 20. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

/2/ (изм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 г.) 

Решенията по Чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения. 

Управителен съвет 

Чл. 21. /1/ Управителният съвет се състои от минимум 5 и максимум 13 лица - членове на сдружението. Членовете 

на Управителния съвет се избират за срок от 2 години и имат право на не повече от 2 последователни мандата. 



/2/ По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от лица -

Председател и Заместник-председател на сдружението. 

Правомощия на Управителния съвет 

Чл. 22. Управителният съвет: 

1. представлява сдружението; 

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. определя стратегията за развитие на сдружението; 

4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; 

5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

6. подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад и отчет за дейността на сдружението; 

7. подготвя и внася в Общото събрание основни документи на сдружението: правилници за работа на ОС, УС и 

комитетите на сдружението и др.; 

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това; 

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава. 

10. (отм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 г.). 

Чл. 23. /1/ Председателят на Управителния съвет представлява сдружението, ако ОС реши това. 

/2/ При продължително отсъствие на Председателя Управителният съвет може да възложи функциите на 

Председател на Заместник-председателя. 

Заседания на Управителния съвет 

Чл. 24. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-малко от 4 пъти годишно. Заседанията на 

Управителния съвет се ръководят от председателя, а ако последният отсъства - от заместник-председателя. 

/2/ Председателят на УС е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета 

от членовете му. Ако председателят не свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от 

заинтересованите членове на Управителния съвет. 

/3/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината негови 

членове с право на глас. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на 

решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието. 



/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите членове с право на глас, а решенията по чл. 22, т. 4 и т. 8 

и чл. 43 ал. 2 с мнозинство от всички членове на УС и при присъствено провеждане на заседанието. 

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да провежда на заседание, ако протоколът за взетото 

решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 

Членове на Управителния съвет 

Чл. 25. (изм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 г.) 

Председателят на Управителния съвет на сдружението се избира от общото събрание на сдружението и има 

следните правомощия: 

1. действа като официален представител на Сдружението и да дава насоки за управление; 

2. ръководи всички срещи на сдружението и Управителния съвет; 

3. назначава членовете на комитетите на Сдружението по предложение на председателя на съответния 

комитет; 

4. е служебен член на всички комитети, освен на комитета по Номинации; 

5. представлява сдружението на Конференцията на Председателите на Сдружения и други подобни 

мероприятия, които се провеждат от Асоциацията или определя друг член на Управителния съвет, който 

да го замества; 

6. представя годишния доклад за дейността на сдружението на годишното общо събрание; 

7. осъществява комуникацията с Асоциацията и отговаря на запитвания от нейна страна; 

8. носи отговорност за представяне на годишните отчети на сдружението пред Асоциацията в 30 дневен 

срок от провеждането на общото събрание, на което отчетите са били одобрени; 

9. управлява изпълнението на бюджета и носи отговорност за изграждането система за вътрешен контрол 

върху разходването на средствата и ресурсите на сдружението; 

10. изпълнява други функции във връзка с длъжността на председателя, които са му делегирани от 

Управителния съвет на Сдружението. 

Чл. 26. Заместник председателят на Управителния съвет на сдружението се избира от общото събрание на 

сдружението и има следните правомощия: 

1. изпълнява функциите на Председателя при неговото отсъствие или невъзможност да изпълнява 

правомощията, които са му делегирани; 

2. извършва дългосрочно планиране на дейността; 

3. изпълнява други задължения присъщи на длъжността. 

Чл. 27. Секретарят на Управителния съвет на сдружението се избира от общото събрание на сдружението и има 

следните правомощия: 

1. протоколира събранията на Управителния съвет на сдружението; 

2. изготвя присъствени списъци на членовете на събранията и срещите на сдружението; 

3. отговаря за правните въпроси, книгите, контактите и кореспонденцията на сдружението; 

4. изпълнява други задължения присъщи на длъжността. 

Чл. 28. Ковчежникът на сдружението се избира от общото събрание на сдружението и има следните правомощия: 

1. попечителства фондовете на сдружението; 

2. получава и разходва средствата на сдружението за целите посочени в този устав и само с одобрението на 

Управителния съвет или на общото събрание; 

3. превежда дължимия членски внос на Асоциацията, когато това се изисква; 

4. изготвя и представя финансов отчет за дейността на сдружението пред годишното общо събрание; 



5. представя книгите и отчетите за финансов, когато това се изисква; 

6. изготвя всички изискуеми данъчни декларации на сдружението; 

7. изпълнява други задължения присъщи на длъжността. 

Чл. 29. Непосредственият бивш председател на Управителния съвет на сдружението е член на Управителния съвет 

без право на глас и има следните правомощия: 

1. съдейства и съветва Председателя и Управителния съвет при изпълнение на техните правомощия; 

2. изпълнява други задължения присъщи на длъжността. 

Чл. 30. Председателите на комитети на сдружението се избират от общото събрание на сдружението. 

Председателите на комитети са членове на Управителния съвет. Правомощията на председателите на комитети се 

определят от областта на компетенция на съответния комитет. 

Комитети на сдружението 

Чл. 31. /1/ Сдружението определя постоянни и временни комитети. 

/2/ Постояннни са следните комитети: Комитет по членство, Комитет по образование и сертификация, Комитет по 

одит и контрол, Комитет по дългосрочно планиране и бюджетиране, Комитет по маркетинг.  

/3/ Временни комитети са Комитет по устава и Комитет по номинациите. 

/4/ За подпомагане постигането на поставените в този устав цели на сдружението Управителния съвет на 

сдружението може да образува допълнителни комитети. 

Чл. 32. Комитетът по членство има следните правомощия: 

1. поддържа актуален регистър на членовете на сдружението; 

2. разпространява данните от регистъра на членовете, като спазва указанията на Управителния съвет, 

разпоредбите на Българското законодателство относно съхраняването и разпространяването на лични 

данни и ограниченията поставени от Асоциацията; 

3. отговаря на запитвания на Асоциацията относно членската маса на сдружението; 

4. участва в планирането и координацията на дейности свързани с увеличаването на членската маса на 

сдружението; 

5. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

Чл. 33. Комитетът по образование и сертификация има следните правомощия: 

1. насърчава сдружението и неговите членове да участват в процеса на разработка на стандартите и 

указанията за прилагането им, които се издават от Асоциацията; 

2. координира дейностите свързани с изграждането на съзнание за силна контролна среда, като част от 

процесите на управлението на информационните системи и ресурси в средите на корпоративното 

управление, университетските преподаватели и ИТ професионалистите с цел постигане на ефективно 

управление на информационните ресурси; 

3. поддържа актуална информация относно разработките на Асоциацията в област на рамката COBIT и 

управлението на сигурността, риска и контрола на информационните системи и ресурси 

4. съдейства за включване на презентации в областта на рамката COBIT и на управлението на 

информационните системи и ресурси в тематиката на учебните срещи на членовете на сдружението; 

5. поддържа актуални материали по сертификационните програми на Асоциацията; 



6. насърчава членовете на сдружението за придобиване на сертификати по сертификационните програми на 

Асоциацията и организира подготвителни учебни занятия; 

7. за всяка сертификационна програма, поддържа информация за броя на положилите изпит кандидати и 

процента на успеваемост; 

8. докладва пред Управителния съвет за резултатите от изпитните сесии; 

9. действа като посредник между участниците в изпитите и Асоциацията; 

10. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

Чл. 34. Комитетът по одит и контрол има следните правомощия: 

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в сдружението; 

2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в сдружението; 

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в сдружението; 

4. наблюдава финансовия одит на сдружението; 

Чл. 35. Комитет по дългосрочно планиране и бюджетиране има следните правомощия: 

1. изготвя дългосрочна стратегия и тактическа рамка за развитието на сдружението съобразно поставените 

в този устав цели; 

2. изготвя дългосрочен и краткосрочен бюджет на сдружението в съответствие с одобрената стратегия и 

тактическа рамка за развитие; 

3. координира взаимодействията с българските институции и органите на Европейския съюз при 

кандидатстване за финансиране на дейности на сдружението със средства по програми на европейските 

фондове; 

4. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

Чл. 36. /1/  (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Комитетът по устава се състои от Председател и максимум 2 членове. Председателят на Комитета 

по устава се избира от общото събрание на сдружението, измежду Председателя, заместник Председателя, 

Секретаря, Ковчежника и председателите на постоянните комитети на сдружението. Членовете се назначават от 

Управителния съвет по предложение на Председателя на комитета. Комитетът по устава има следните 

правомощия: 

1. съблюдава изпълнението на устава от членовете на сдружението и неговите управителни органи; 

2. разглежда предложения за изменения в устава; 

3. съставя предварителен вариант на измененията; 

4. (нова - приета с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) координира процеса на съгласуване на този Устав от Асоциацията; 

5. изпраща до членовете на сдружението проектите за изменение на устава минимум 30 дни преди датата на 

провеждане на общото събрание, на което ще бъдат гласувани; 

6. изпраща проектите за изменение и одобрените от общото събрание изменения до Асоциацията; 

7. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

/2/ Комитетът по устава се образува при установяване на необходимост от изменение на устава на сдружението. 

Чл. 37. (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Комитетът по маркетинг има следните правомощия: 

1. координира инициативи на сдружението за установяване на партньорски взаимоотношения с други 

сдружения и организации; 

2. изисква от Асоциацията материали предназначени за маркетинговата дейност на сдружението; 

3. (нова - приета с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) промотира събитията и други публични инициативи организирани от сдружението;  



4. отговаря за поддръжката на електронната страница на сдружението; 

5. публикува актуална информацията на електронната страница на сдружението относно 

сертификационните програми на Асоциацията, рамката за управление на информационните ресурси и 

системи COBIT и други инициативи и проекти на Асоциацията; 

6. упражнява общ контрол върху разпространението на електронни съобщения от името на сдружението, 

публикуването и разпространението на информация и информационни материали под ръководството на 

Управителние съвет; 

7. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

Чл. 38. /1/ Комитетът по номинациите се състои от Председател и минимум 2 членове. Председателят на Комитета 

по номинациите се избира от общото събрание на сдружението, измежду заместник Председателя, Секретаря, 

Ковчежника и председателите на постоянните комитети на сдружението. Членовете се назначават от 

Управителния съвет по предложение на Председателя на комитета. Комитетът има следните правомощия: 

1. определя правилата и процедурите за номиниране на членовете на Управителния съвет 

2. изпраща запитвания до членовете на сдружението за номиниране на нови членове на Управителния 

съвет; 

3. събира информация относно номинираните кандидати и одобрява окончателния списък; 

4. публикува актуална информацията на електронната страница на сдружението; 

5. изисква представянето на писмено съгласие от страна на номинираните кандидати; 

6. изпълнява други дейности, пряко свързани с дейността си. 

/2/ Комитета по номинациите се образува минимум 45 дни преди датата, на провеждане на следващото общо 

събрание в чийто дневен ред е заложен избор на нов Управителен съвет на сдружението. 

Оттегляне и отстраняване на член на Управителния съвет  

Чл.38а. (нов - приет с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) /1/ Счита се, че член на Управителния съвет се е оттеглил от позицията, която заема, ако: 

1. е нарушил този Устав или устава на Асоциацията, както е определено от Асоциацията; 

2. е нарушил Етичния кодекс на Асоциацията, както е определено от Асоциацията; 

3. не е присъствал, с изключение на отсъствия поради разумна причина, на минимум 2 (две) срещи на 

Управителния съвет  за едно календарно тримесечие или половината от срещите на Управителния съвет 

проведени за две последователни календарни тримесечия; 

4. е бил отстранен от Управителния съвет не поради оттегляне; 

5. е бил обвинен в углавно престъпление.  В този случай, Управителният съвет прекратява всички 

правомощия на лицето, произтичащи от заеманата/ите от него длъжност/и, както и правото му на 

преизбиране до разрешаването на случая или до изтичане на мандата му, което настъпи по-рано; 

6. е бил определен за невменяем с окончателно съдебно решение. 

 

/2/ Отстраняването на член на Управителният съвет означава отстраняване на лицето от всички заемани от него 

длъжности в Управителния съвет и  комитетите на сдружението. 

/3/  Отстраняването на член на Управителния съвет е окончателно и прекратява всички права и интереси на 

лицето в активите и услугите на сдружението, но не прекратява членството на лицето в Асоциацията. 

/4/ Всеки член на Управителние съвет може да се оттегли от управлението на дружеството чрез отправяне на 

писмено предизвестие отправено до Председателя на сдружението. 



/5/ Член на Управителния съвет, който се оттегля по собствена воля, следва да прехвърли задължения на 

Управителния съвет на сдружението и да осигури продължаване на предприетите дейности за постигане целите на 

организацията. 

/6/ На всяка среща с необходимия кворум, Управителният съвет, добросъвестно може да изключи всеки свой член, 

който според него е нарушил този Устав, Етичния кодекс на Асоциацията или не е изпълнил задълженията 

произтичащи от заеманата от него длъжност. За изключването е необходим вот 2/3 от присъстващите на срещата 

на Управителния съвет. 

Имущество на сдружението 

Чл. 39. /1/ Сдружението може да притежава имущество. Имуществото на сдружението се формира от членски 

внос, дарения, завещания, стопанска дейност и всички други законосъобразни източници. 

/2/ Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни  и 

оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите 

нормативни актове. 

/3/ За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от 

върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове,когато е в полза на: 

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи,роднините им по права линия - без ограничение, по 

съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението; 

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение; 

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват 

вземането на решения. 

/4/ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица 

са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна 

полза на сдружението или са сключени при общи условия. 

Отчетен период и отчети за дейността на сдружението 

Чл. 40. /1/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно: 

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията 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. 



/2/ Отчетния период съвпада с календарната година. 

/3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен 

носител и се публикуват в интернет страницата на сдружението.  

/4/ Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона 

за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, 

регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран 

одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет. 

Лимити за разходване на средствата на сдружението 

Чл. 41 /1/ Разходването на средствата на сдружението се извършва съгласно одобрените план за дейността и 

финансов бюджет на сдружението за всяка година.  

/2/ За целите на разходване на средствата в одобрения бюджет се определят следните лимити: 

1. разходи на стойност до 1000.00 (хиляда) лева се одобряват от Председателя, респективно лицето 

изпълняващ длъжността Председател; 

2. разходи на стойност над 1000.00 (хиляда) лева се одобряват на заседание на Управителния съвет; 

3. (нова – приета с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Разрешения преразход на бюджета може да бъде до 10% от общите бюджетни разходи 

одобрени от Общото събрание. 

 

Глава Четвърта 

Прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото 

Прекратяване 

Чл. 42. /1/ Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на съответния съд по седалището на сдружението, когато: 

а) не е учредено по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на конституцията,закона или е противна на обществения ред или на 

добрите нрави; 

в) е обявено в несъстоятелност. 

/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора. 



/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици. 

/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. 

/5/ В случай на прекратяване сдружението следва да уведоми писмено Изпълнителния директор на Асоциацията, 

като посочи причините за прекратяването. Редът за уведомяването се определя от правилата на Асоциацията. 

Ликвидация 

Чл. 43. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. 

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. 

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 42, ал. 1, т. 2, той се определя от 

окръжния съд по седалището на сдружението. 

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на 

ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 

/5/ Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по 

реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНСЦ. 

 

Имущество след ликвидация 

Чл. 44. /1/ Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва 

съгласно закона и този устав. 

/2/ Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се 

прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение. 

/3/ Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределят за благотворителност, 

образование или проекти, определени от Общото събрание на Сдружението съгласно правилата за ликвидация 

уредени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и след одобрението на Директор Международни 

отношения и Изпълнителния директор на Асоциацията. 

Заключителни разпоредби 

Чл. 45. /1/ Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

/2/ (нова - приета с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 23.10.2014 

г.) Всяко изменение на този Устав следва да премине през процес на съгласуване от Асоциацията, както следва: 

1. Предложеното изменение се одобрява от Управителния съвет на сдружението; 

2. Комитетът по устава подсигуряваа превода на изменените текстове на английски език и ги изпраща до 

Асоциацията за одобрение; 



3. Асоциацията може да извърши корекции и да изиска допълнителна информация; 

4. След като Управителният съвет приеме извършените корекции и предостави поисканата информация, 

Асоциацията потвърждава промените и уведомява Управителния съвет, че може да ги предостави на 

членовете на сдужението за запознаване. 

/3/ (предишна ал.2 – изм. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Всички проекти за изменение на този устав следва да бъдат внесени писмено на предходно редовно 

събрание или изпратени на всеки от членовете поне 10 календарни дни преди събранието, на което ще се 

обсъждат. 

Чл. 46. За неустановеното в този устав с прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел, други 

релевантни закони на Република България, както и решенията на органите на сдружението. 

Чл. 47. (изм. и доп. с решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на членовете на сдружението от 

23.10.2014 г.) Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 31.10.2012 

г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на сдружението от 23.10.2014 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

„АСОЦИАЦИЯ ЗА ОДИТ И КОНТРОЛ НА 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ – СОФИЯ” 

 

 

……………………………….. 

Лазарина Георгиева Лазарова 


