Устав на Камарата на енергийните одитори

Съдържание:
Глава първа – Общи положения
Глава втора – Членство, членски права и задължения
Глава трета – Имущество и финансови средства
Глава четвърта - Управление и представителство
Глава пета – Годишно приключване
Глава шеста – Книги на дружеството
Глава седма - Преобразуване, прекратяване и ликвидация
Глава осма - Преходни и заключителни разпоредби
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл.1./1/. Сдружението “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е юридическо лице,
отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2./1/. Наименованието на сдружението е „Камара на енергийните одитори” наричано
по-долу в този устав “Сдружението”.
/2/. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, в
който е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ,
трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
/3/. Сдружението може да има клонове, наименованието на които се образува, като към
наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място,
където е седалището на клона.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Седалището и адресът управление на сдружението са: гр.София 1510, ж.к.
Хаджи Димитър бл. 53 А, вх.А, сутерен.
СРОК
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
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Чл.5. “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е браншово сдружение за насърчаване и
подкрепа на енергоспестяването и повишаване на енергийната ефективност. То
осъществява дейността си в частна полза на членовете си, изразяваща се в
професионалното им израстване, чрез всички позволени от Конституцията, законите на
страната и международните актове, средства.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.6./1/. Основни цели на сдружението са:
1. Професионално израстване на лицата, извършващи енергийни обследвания;
2. Въвеждане на новите критерии за енергийна ефективност сред населението и
фирмите в Р България;
3. Популяризиране на енергийната ефективност;
4. Намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване въздействието им върху
околната среда;
5. Участие в обсъждане и формиране на политики за енергийна ефективност на
национално и международно ниво.
/2/. За постигане на целите си Сдружението работи в сътрудничество с други
организации, които имат сходни цели и дейност, с държавни и общински структури,
както и с международни организации и ведомства.
Чл. 7. Сдружението осъществява своите цели като развива следните дейности:
1. участва в проекти и дейности свързани с осъществяването на целите си;
2. Осъществява контакти и посредничество с компетентни държавни органи в страната
и с чуждестранни организации;
3. Популяризира дейността си в страната и чужбина чрез всички познати и разрешени в
съответните законодателства способи;
4. Привлича изявени специалисти от страната и чужбина за подпомагане на дейността
си;
5. Не обвързва дейността и имуществото си с религиозни институции и движения;
6. Не обвързва дейността и имуществото си с политически партии и предизборни
кампании;
7. Може да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято
дейност е в съответствие с целите на сдружението и не противоречи на българското
и/или международното законодателство;
8. Организира срещи, конференции, дискусии, национални, регионални и международни
семинари, кампании в медиите в съответствие с целите на сдружението;
9. създава и реализира програми в съответствие с целите си;
10. Създава и реализира проекти за набиране, обобщаване и трансфериране на
експертна информация, научни разработки, анализи и др.
11. Осъществява стопанска дейност в съответствие с целите и задачите на
сдружението и съгласно Устава.
Глава втора
ЧЛЕНСТВО
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ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.8./1/. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат български и
чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
/2/. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите
на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и Етичен
кодекс, плаща редовно членския си внос и е правоспособно за извършване на
обследвания за ЕЕ в съответствие с действащата нормативна уредба.
/3/. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно лице, което
споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия
Устав и Етичен кодекс, плаща редовно членския си внос и отговаря на изискванията на
действащата нормативна уредба.
Чл.9. Членовете на сдружението са равнопоставени по отношение на правата и
задълженията си и имат право на равни гласове при провеждане на гласуване по време
на отчетни, изборни и др. форуми.
Чл.10. Всеки пълноправен член на сдружението има право:
1. Да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
6. Да поставя пред сдружението въпроси от своята дейност за разглеждане и
съдействие;
7. Да иска съдействието на сдружението при защита на интересите си.
Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да внася членския си внос, съобразно определения в настоящия Устав ред;
2. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия
обществен авторитет;
4. Да предоставя сведения, необходими за постигане на поставените цели и за
изпълнение на задачите.
Чл.12./1/. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху
други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
/2/. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез
упълномощаване.
ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.13./1/. Пълноправно членство в Сдружението се придобива въз основа на писмено
заявление на кандидата до Управителния съвет и решение на Управителния съвет на
Сдружението. В писменото заявление за членство, кандидатът за член изразява
готовност да съдейства за осъществяване на целите на Сдружението, да спазва
Устава, Етичния кодекс и вътрешните правила на сдружението.
/2/. Към заявлението за придобиване на пълноправно членство кандидатите
-юридически лица прилагат и удостоверение за актуално състояние – извадка от
електронната страница на Търговския регистър, протокол с решение на Управителния
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орган за участие в Сдружението, както и пълномощно за лицето, което ще представлява
юридическото лице в Общото събрание на Сдружението, в случай че то няма да бъде
представлявано от законния си представител.
/3/. Управителният съвет разглежда заявлението за придобиване на членство на
първото си заседание, след постъпването му. Приемането на нов член става срешение
взето с мнозинство от 2/3 от членовете на УС.
/4/. Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатитеза членове.
Членството влиза в сила след плащане на членския внос за текущата календарна
година, като за удостоверяване на членството се издава Удостоверение за членство от
Управителния съвет на сдружението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14./1/. Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице – член на
сдружението;
3. С изключване;
4. С прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
5. при отпадане.
/2/. Членството може да бъде прекратено поради отпадане, когато е налице невнасяне
на членски внос повече от 12 месеца.
Чл.15./1/. Членството може да бъде прекратено поради изключване, когато е налице
някое от следните основания:
1. Системно нарушаване на устава;
2. Неизпълнение на произтичащите от устава задължения;
3. Неизпълнение решенията на Общото събрание;
4. Извършване на деяния /действия или бездействия/, насочени против интересите на
сдружението;
5. Наличие на влязла в сила присъда за извършване на умишлено престъпление от общ
характер;
6. системно неучастие в дейността на сдружението повече от една година.
/2/. Членството се прекратява поради изключване или отпадане по предложение на
Управителния съвет, с решение на Общото събрание, взето с гласовете на повече от
половината от всички членове на Общото събрание.
/3/. Членството на член учредител се прекратява с решение на Общото събрание, на
което присъсътват ¾ от членовете уредители.
Глава трета
ИМУЩЕСТВО
Чл.16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни
права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от
действуващите нормативни актове.
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ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 17./1/. Средствата на сдружението се набират от:
1. Членски внос, внасян ежегодно от всички членове на сдружението;
2. Дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, международни
финансови институции и международни фондове, получени за осъществяване целите
на сдружението;
3. Приходи получени от сключени договори за спонсорство;
4. Приходи получени от участие в проекти и програми;
5. Приходи получени от научни и други дейности в областта на енергетиката и
енергийната ефективност и устойчивото развитието;
6. Стопанската дейност, предвидена в този устав
/2/. Размерът на членския внос за всяка следваща календарна година се определя с
решение, взето на редовното годишно Общо събрание на сдружението, проведено през
текущата календарна година.
/3/. Годишният членски внос за текущата календарна година следва да бъде внесен от
членовете на сдружението в срок от 1 януари до 31 март на текущата година.
Заплащането на членския внос за текущата календарна година е условие за гласуване
на члена в редовното годишно Общо събрание на сдружението, провеждано през
съответната година.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл.18./1/. За постигане на целите си сдружението осъществява стопанска дейност, а
именно:
1. Специализирана издателска дейност;
2. Специализирана консултантска дейност;
3. Образователна и друга, свързана пряко с дейността.
/2/. Сдружението осъществява стопанката си дейност в съответствие с действащото в
страната законодателство.
/3/. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на
Управителния съвет на сдружението.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл.19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание
може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни имуществени вноски
от членовете на сдружението, като видът, размерът и начинът внасяне на
имуществените вноски се определят със същото решение. Решението се взема с
мнозинство от две трети от присъстващите членове на Общото събрание.
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
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Чл.20./1/. Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.
СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.21./1/. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.22./1/. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните си представители или от изрично упълномощено лице.
/2/ Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.
/3/ Упълномощаването на лицата следва да е изрично за участие в общо събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой
заседания.
/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
/5/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.23./1/. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решения за приемане на нови членове и за прекратяване на членството;
6. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и неговия председател;
7. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
8. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
9. Приема бюджета на сдружението;
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и допълнителните
имуществени вноски на членовете;
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. Назначава и освобождава дипломирани счетоводители;
13. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от счетоводител;
14. Взема решение за участие в други организации;
15. Взема решения за извършване на допълнителна стопанска дейност и определя
нейния вид и цел;
16. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на
сдружението.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.24./1/. Общото събрание се провежда поне веднъж годишно, под формата на
редовно Общо събрание.
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време и от
Управителния съвет.
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СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.25./1/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от
членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен
срок не отправи писмена покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда
по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или
натоварено от тях лице.
/2/ Свикването се извършва чрез покана, изпратена до членовете на сдружението и
поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на
сдружението, един месец преди насрочения ден. За дата на изпращането на поканата
за провеждане на общото събрание се счита датата на пощенското клеймо, датата на
изпращането по факс, датата на изпращането по електронна поща и датата на
изпращане на документа, удостоверяващ изпращането
на поканата по факс.
/3/. Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за
обсъждане,предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на
Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл.26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението
най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото
събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл.27./1/. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и
секретаря на Общото събрание.
/2/. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на
наличие на кворум.
КВОРУМ
Чл.28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи
повече от половината от всички членове или техните представители. При липса на
кворум, събранието се отлага от Управителния съвет с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
ПРАВО НА ГЛАС
Чл.29./1/. Всички членове на сдружението имат право на един глас в Общото събрание.
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КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.30./1/. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността
му към сдружението.
3. При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по
права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по
сватовство - до втора степен включително. Посочените ограничения не се отнасят до
участие в гласуването по въпроси, които касаят избора на съответното лице в
ръководни, управителни или други помощни органи на сдружението.
4. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
МНОЗИНСТВО
Чл.31./1/. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите.
/2/. За решенията по чл.23, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/. За решенията по чл.23 т.5, важат разпоредбите на чл.13, 14 и 15 от настоящия Устав.
РЕШЕНИЯ
Чл.32./1/. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са
били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са
представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат
обсъдени и по тях да бъдат взети решения.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им
не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
ПРОТОКОЛ
Чл.33./1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на
събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното записване на решенията в протокола.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.34./1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет.
/2/. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/
години.
/3/. Управителният съвет се състои от пълноправни членове на сдружението
Юридическите лица, които са членове на сдружението могат да посочват за членове на
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Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
/4/. Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член
насдружението, като на заседанията то се представлява от своя законен представител
или изрично упълномощено физическо лице.
/5/. Първият Управителния съвет, определен в учредителния протокол на сдружението,
е с мандат от една година, като същият се продължава автоматично за период от още
две години, ако не бъде внесено предложение от 2/3 от пълноправните членове на
сдружението за избора на нов Управителен съвет два месеца преди изтичане на
едногодишния срок.
/6/. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/7/. Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза
на сдружението сума не по-малка от стойността на тримесечният им членски внос.
Чл.35./1/. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които
представляват юридически лица, членове на съвета, трябва:
1. Да имат постоянно местоживеене в страната;
2. Да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.36./1/. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си
в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да
бъдат членове на съвета.
/2/. Управителният съвет приема правила за работата си.
/3/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца.
/4/. Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика
заседание за обсъждане на отделни въпроси.
/5/. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението.
/6/. Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за
назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други
вътрешни правила на сдружението.
/7/. Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване
с вещни тежести на недвижими имоти, собственост на сдружението, както и отдаването
им под наем за срок над една година.
/8/. Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението.
/9/. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
сдружението.
/10/. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
/11/. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
/12/. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които
са от компетентността на Общото събрание.
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КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл.37./1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.
Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
/3/. С мнозинство 2/3 от всички членове се приемат решенията предвидени в чл. 36, ал.7 9 от Устава, както и решенията относно:
1. Съществени организационни промени;
2. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или
прекратяване на такова сътрудничество.
/4/. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове
са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
Присъствуващо 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 председателствуващия заседанието.
Чл.38. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на
принципите за откритост, достоверност и своевременност.
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.39./1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето
управление.
/2/. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност,
ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.40. Председателят на УС:
1. Ръководи оперативно изпълнението на решенията на Общото събрание и
Управителния съвет;
2. Свиква заседанията на Управителния съвет;
3. Представлява Сдружението в отношенията му с трети лица;
4. Незабавно докладва на Управителния съвет за настъпили обстоятелства, които са от
съществено значение за дейността на Сдружението.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР
Чл..41./1/. Управителният съвет възлага оперативното управление на Сдружението на
един от своите членове - изпълнителен секретар.
/2/. Изпълнителният секретар:
1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство,
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осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
4. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на Сдружението.
/2/. Отношенията между Изпълнителния секретар и Сдружението се регламентират с
договор, като в този случай сдружението се представлява от председателя на
Управителния съвет.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.42./1/. Сдружение „Камара на енергийните одитори” се представлява заедно и
поотделно пред други юридически, физически лица, пред държавните органи и
организации, пред съдебната власт от Председателя и Изпълнителния секретар на
Управителния съвет, съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението.
Глава пета
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.43./1/. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за
изтеклата календарна година доклад за дейността на сдружението и годишен
счетоводен отчет, който представя на счетоводителите.
/2/. Докладът за дейността на сдружението 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. Финансовия резултат.
ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.44./1/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от
един или няколко експерт-счетоводители, ако ЗЮЛНЦ изисква това, въз основа на
счетоводството и доклада за дейността.
НАЗНАЧАВАНЕ НА СЧЕТОВОДИТЕЛ
Чл.45./1/. Счетоводителите се определят от Общото събрание, ако ЗЮЛНЦ изисква
това.
/2/ Когато Общото събрание не е избрало счетоводител до изтичане на календарната
година, той се назначава от Управителния съвет.
ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
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Чл.46. След постъпване на доклада на счетоводителя, Управителния съвет приема
годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на счетоводителя и приема
решение за свикване на редовно Общо събрание.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.47. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.
ДИВИДЕНТИ
Чл.48. Сдружението не разпределя печалба.
Глава шеста
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.49./1/. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води
протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и
заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на
председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални
книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на
сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със
съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или
извлечения от протоколите.
/2/. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите
на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието,
седалището и адреса на управление и ЕИК на членовете - юридически лица.
Глава седма
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.50. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел
за осъществяване на дейност в обществена полза.
Чл.51. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 52. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите
на преобразуване на сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението, който извършва
предвидените от закона действия по ликвидация на сдружението, осребряване на
неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
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Глава осма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.53. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.54. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.55. По всички неуредени въпроси в настоящия устав се прилагат разпоредбите и
текстовете на ЗЮЛНЦ.
Настоящият устав е приет единодушно от всички членове на Общото събрание на
Сдружение „Камара на енергийните одитори”, състояло се на 18.04.2011 г. в гр.София и
съдържа всички приети на това заседание изменения и допълнения в текстовете му.
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