УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“АСОЦИАЦИЯ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКО СЪДЪРЖАНИЕ“
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и
Решенията на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.
(4) Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”
представлява клъстерно обединение.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “Асоциация на създателите на
авторско съдържание”, което се изписва и на латиница по следния начин: "Association
of Copyright Content Creators" (ACCC).
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на
управление и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в
документите от кореспонденцията на сдружението.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са:
гр. София, община Триадица, ул. „Цар Асен-I” No:11, ет.1, ап.7.
Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” се
самоопределя за извършване на дейност в частна полза.
Писмени актове и печат
Чл. 6. Всяко писмено изявление от името на сдружение “Асоциация на създателите
на авторско съдържание”, следва да съдържа неговото наименование, седалище и адрес,
съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията, както и други данни, изискуеми по
закон.
Членство в организации
Чл. 7. Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”, може
да членува в Национални и Международни организации, чиято дейност пряко или косвено е
свързана с предмета на дейността му или в организации, които имат подобни цели и спомагат
за ефективно реализиране на дейността му.

Принципи
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Чл. 8. Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”, се
изгражда и работи при спазване принципите на демократичност, доброволност, равенство и
колегиалност и в интерес на своите членове.
Чл. 9. Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”, е
независимо от политически партии и организации.
ІІ. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Чл.10. Основните цели на Сдружение “Асоциация на създателите на авторско
съдържание”, са:
1. Създаване на обединение от взаимосвързани предприятия, специализирани
доставчици на стоки и услуги в сферата на авторските и креативни индустрии и свързаните с
тях научни институции, обучаващи организации, неправителствени организации и други
структури, които работят съвместно на основата на публично-частно партньорство за
постигане на общи цели.
2. Изграждане на жизнеспособна клъстерна структура от организации, работещи в
сферата на създаване на авторски продукти, представяне пред широка общественост на
авторски и творчески продукти, изследване и анализи на въздействието върху обществото на
творческите продукти, разпространение и реализация на авторско съдържание и продукти.
3. Подпомагане взаимодействието между членовете на обединението и сходни
организации в страната и чужбина с цел обмен на програми, идеи и добри практики за
транснационално, регионално и социално сближаване, достигане до нови пазари и
технологично ноу-хау.
4. Подпомагане прилагането на нови производствени решения за развитие на
иновативния потенциал на членовете на обединението, водещ до увеличаване на
производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а
оттам – и до повишаване конкурентоспособността на фирмите членове на клъстера и
разширяване на експортния им капацитет.
5. Предоставяне на подкрепа за развитие на клъстера и за повишаване на степента на
интеграция на местните доставчици в посока максимално използване на техния капацитет за
разработка на конкурентни бизнес продукти и услуги, както и за активно присъствие на
регионалния, националния и външния пазар.
6. Укрепване на институционалният и организационният капацитет на членовете на
клъстерното обединение чрез бизнес-кооперирането, което е стимул за развитие на активи,
технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции, за ефективното осъществяване на
техните дейности;
7. Подпомага обучението на своите членове чрез курсове и семинари с цел повишаване
информираността и компетенциите им по националните и европейски програми за развитие;
8. Подпомага професионалната квалификация и преквалификация в различни сфери на
икономиката с цел повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси необходими на
отделните клъстерни членове.
9. Подпомага и защитава принципите на равенство между половете и липсата на
дискриминация при административни процедури на достъп и усвояване на финансови
средства;
10. Подпомага сътрудничеството между гражданските организации и институциите за
осигуряване на физическа и комуникативна достъпност на хората в неравностойно положение.
Чл. 11. Средствата за постигане на целите на Сдружение “Асоциация на
създателите на авторско съдържание” са:
1. Насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в клъстера като инструмент за
повишаване на националната конкурентоспособност и установяването на пазарно ориентирана
и международно отворена бизнес среда
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2. Оползотворяване на ефектите от обединяването за увеличаване на
производителността, по-ефективно използване на наличните ресурси, генериране на повече и
по-добри работни места, навлизане на нови пазари и създаване на творчески продукти и
услуги с висока добавена стойност
3. Организиране на информационно-консултативни срещи на територията на страната
с цел повишаване капацитета на фирмите членове на клъстера и подпомагане на отделните
автори в процесите по регистрация и защита на авторски права и продукти;
4. Организиране на мероприятия за повишаване квалификацията на кадрите на
фирмите от обединението, за разработване и управление на проекти, усвояване на нови
технологии и ноу-хау;
5. Организиране на информационен център с виртуален бизнес инкубатор за
подпомагане развитието на предприемачеството и иновациите в сферата на произвдство и
реализация на авторски продукти;
6. Организиране и участие в публично-частни партньорства, бизнес-групи и
неправителствени организации за подпомагане на устойчивото икономическо развитие и
внедряването на нови технологии, от членовете на обединението;
7. Организиране и участие в национални и международни конференции, семинари,
форуми, работни срещи. Участие в международни изложения, панаири и телевизионни пазари
с цел реализация на продукцията на международните пазари.
Чл. 12. При реализиране на целите си Сдружение “Асоциация на създателите на
авторско съдържание” съобразява дейността си с действащото българското
законодателство.
ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 13. Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание” има за
предмет осъществяваване на следната дейност:
1. Изгражда клъстерна мрежа за взаимодействие между членовете си и сходни
организации в страната и чужбина с цел обмен на програми, идеи и добри практики за
транснационално, регионално и социално сближаване и развитие;
2. Осъществява информационно-консултативна и обучителна дейност по
интелектуална собственост и други публични сфери;
3. Осъществява информационно-консултативна и обучителна дейност за придобиване
на знания и умения при разрешаване на кризисни ситуации, разработва методики;
4. Организира информационен център с виртуален бизнес инкубатор за подпомагане
развитието на предприемачеството и иновациите сред членовете си;
5. Осъществява публично-частни партньорства с общини и кметства, с бизнес групи и
сдружения на гражданското общество;
6. Поддържа собствена интернет базирана информационна система;
7. Разработва и управлява проекти финансирани със средства от Европейски и
международни фондове, фондации, асоциации и др;
8. Организира, провежда и участва в регионални, национални и международни срещи,
семинари, симпозиуми, форуми и конференции;
9. Създава специализирани структури, звена, работни групи и екипи за развитие на
дейноста си;
10. Подготвя и издава печатни и електронни материали, необходими за осъществяване
на дейността на сдружението, на членовете и на партньорите му;
11. Осъществява и други дейности, разрешени от закона, с цел реализация на целите на
Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”.
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Чл.14. (1). Сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”
образува своето имущество и се издържа от:
1. Задължителни встъпителни вноски на членовете му;
2. Членски внос;
3. Дарения и завещания от български и чуждестранни лица;
(2) Имуществото на сдружението се състои от движими и недвижими вещи, вещни
права, ценни книги, вземания, право на собственост върху произведения на изкуството и
културата и други. То се вписва в специален регистър на сдружението.
(3) Разходите, свързани с дейността и управлението на сдружението се покриват от
неговите приходи.
ІV. ЧЛЕНСТВО
Чл. 15. (1) Членството в сдружение “Асоциация на създателите на авторско
съдържание” е доброволно. В него могат да членуват физически и юридически лица, които
споделят целите и приемат Устава на Сдружението;
(2) Членството в сдружение “Асоциация на създателите на авторско
съдържание” бива два вида: Пълноправно и Асоциирано.
Учредителите на сдружението са Пълноправни членове.
Асоциирани членове могат да бъдат физически или юридически лица, споделящи
целите и задачите на сдружение “Асоциация на създателите на авторско съдържание”.
(3) Приемането на нови членове на Сдружение “Асоциация на създателите на
авторско съдържание” се извършва с решение на Управителния съвет (УС) на
Сдружението.
Видът на членството на новоприетите членове се определя с Решението на УС за
тяхното приемане.
Чл. 16. (1) Процедурата за приемане на нови членове в Сдружение “Асоциация на
създателите на авторско съдържание” се открива при постъпване на писмена молба от
кандидат-член до Председателя на УС на сдружението, в която декларира, че приема Устава,
принципите и целите на Сдружението.
(2) Членство в Сдружението се придобива от датата на решението на Управителния
съвет.
Чл. 17. Членството в Сдружението се прекратява:
а) с едностранно волеизявление на даден член на Сдружението, отправено най-малко 1 (един)
месец преди датата на прекратяването;
б) с изключване на лицето по решение на Управителния съвет на Сдружението, от датата на
решението му;
в) с прекратяване на Сдружението като юридическо лице;
г) със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
д) при отпадане.
Чл. 18 Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на
Управителния съвет, в случаите когато този член:
а) нарушава валидно взетите решения от органите на Сдружението;
б) извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението;
в) нарушава разпоредбите на този Устав;
г) проявява незаинтересованост от развитието на дружеството и/или не участва в дейността му
и/или не e заплатил членския си внос – встъпителен или годишен, в срок от 3 месеца от
съответно определения срок за плащане на вноските;
д) осъществявава дейност, която не е в интерес на Дружеството и членовете му;
е) при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
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Чл. 19. При прекратяване на членство в Сдружението, на прекратилия членството си,
изключен или отпаднал по други причини член не се връща направения членски внос.
Чл. 20.(1) Пълноправните членове на Сдружението имат право:
1. да избират органите на Сдружението.
2. да участват в Органите на Сдружението.
3. да участват в дейността на Сдружението.
4. да осъществяват контрол върху дейността на Управителния орган на Сдружението
на принципа на строгата отчетност.
5. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава на Сдружението.
6. да внасят мотивирани предложения за приемане на нови членове или изключване на
член от Сдружението.
7. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да имат достъп до
информационната му система и база данни.
8. да напуснат Сдружението при условията залегнали в Устава на сдружението.
(2) Асоциираните членове на Сдружението имат право:
1. да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание, като
участват с право на съвещателен глас при взимане на решенията.
2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да имат достъп до
информационната му система и безплатни бази данни за професионалните им нужди.
3. да напуснат Сдружението при условията залегнали в Устава на сдружението.
Чл.21. Всички членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание и другите Органи
на Сдружението;
2. да заплащат встъпителна вноска;
3. да заплащат еднакъв по размер годишен членски внос в срок, определен от Общото
събрание съгласно бюджета за текущата година;
4. да заплащат допълнителни парични вноски в размер и срок, определени от Общото
събрание;
5. да не използват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за постигане
на цели, противоречащи на Устава на Сдружението;
6. да пазят доброто име на Сдружението;
7. да уведомяват незабавно Сдружението при промени в обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел;
8. да подпомагат развитието на дружеството и да участват активно в дейностите за
постигане на целите му;
Чл. 22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
V. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл. 23. (1). Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
Общо събрание на сдружението
Чл. 24. (1) Общото събрание (ОС) е върховен орган на Сдружението и се състои от
всички пълноправни членове на сдружението;
(2) Заседанията на Общото събрание (ОС) се ръководят от Председателя на
Управителния съвет (УС) на Сдружението.
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(3). Асоциираните членове не са членове на Общото събрание, но могат да участват
в работата на Общото събрание без право на глас.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 25. (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя, допълва Устава на Сдружението;
2. Приема други вътрешни актове на Сдружението;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението;
4. Определя възнаграждение на членовете на Управителния съвет;
5. Взема решение за участие в съвместни дейности с други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
7. Определя основните насоки и приема годишната програма за дейността на Сдружението;
8. Приема бюджета на Сдружението;
9. Взема решения относно размера и дължимостта на встъпителните вноски и членския внос
на членовете на Сдружението;
10.Взема решения за образуване на целеви фондове за финансиране на дейността на
Сдружението, контролира техните източници и начина на използването им;
11. Приема годишните отчети за дейността на Управителния съвет;
12. Отменя решения на Управителния съвет на Сдружението, които противоречат на закона,
на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. Взема решение за участие в други организации;
14. Взема други решения, предвидени от Закона или този Устав;
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
(4) Решенията на органите 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 заинтересуваните 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) При условията на предходната алинея, Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок
да свика Общо събрание на членовете за разглеждане на оспорваното решение.
(6) Спорове по ал. 3 могат да бъдат повдигани 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 датата на вземане на решението.
Свикване на Общо събрание
Чл. 26. (1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива;
(2). Общото събрание може да се свиква и по писмено искане на една трета от
членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на
Сдружението. Ако в този случай управителният съвет не отправи писмено покана за свикване
на общото събрание в двуседмичен срок от искането, то се свиква от съда по седалището на
сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3). Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото на провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата
не се обнародва в "Държавен вестник", а се поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението и се изпраща на всеки от членовете на
Сдружението по един от следните начини: факс, електронна поща, препоръчано писмо с
обратна разписка на адреса, посочен при приемане в Сдружението, или по друг начин
удостоверяващ получаването на поканата, най-малко една седмица преди насрочения ден.
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(4). При изпращане на писмо с обратна разписка, в случай, че съответният член не
може да бъде открит на адреса, независимо от причината, отбелязана в обратната разписка,
поканата се счита за редовно връчена.
Кворум
Чл.27. (1). Провеждането на Общото събрание на членовете е законно, ако присъстват
повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно
проведено, колкото и членове да се явят.
(2). Всеки член на Общото събрание има право на един глас;
(3). Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи
се до юридически лица, в които той е член на Управителен или Контролен орган и може да
наложи или възпрепятства вземането на решение;
Вземане на решения
Чл.28.(1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –
повече от половината от присъстващите членове, а решенията по чл.25 ал.1, т.1 и 6 се вземат с
мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2). Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в
обявения дневен ред;
Протоколи
Чл.29.(1). На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочва:
1. Място, дата и час на провеждане на заседанието;
2. Имената на Председателя и протоколиста;
3. Присъстващите членове;
4. Дневният ред;
5. Направените предложения по същество по точките от дневния ред;
6. Резултатите от проведеното гласуване;
7. Взетите решения;
8. Направените възражения.
(2). Протоколът от Заседанието на Общото събрание се подписва от Председателя и
Заместник – председателя на УС.
Управителен съвет
Чл. 30. Управителният съвет е орган за оперативно управление на Сдружението.
Чл. 31. (1) Управителният съвет се състои от 3 (трима) членове на Сдружението;
(2) Членовете на Управителния Съвет се избират за срок от 5 (пет) години, като всеки
от тях може да бъде преизбиран без ограничения;
Права и задължения на УС
Чл. 32. Управителният съвет:
1. Представлява сдружението по начина, посочен по-горе, както и определя
наименованието и обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Приема и изключва членове на Сдружението;
3. Предлага на Общото Събрание приемането на изменения в Устава на Сдружението;
4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;
5. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
7. Подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на Сдружението;
8. Подготвя и внася в Общото събрание проект на Програма за дейността на
Сдружението;
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9. Организира дейността на Сдружението и носи отговорност за изпълнението на
Програмата на Сдружението;
10. Избира и назначава Секретар на Сдружението;
11. Определя оперативните адреси на Сдружението;
12. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в
правата на Общото събрание.
Председател на Управителния съвет
Чл. 33. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един от
своите членове – Председател на УС. Председателят може да бъде сменен по всяко време.
Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите
обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и
сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава
други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет
няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен
ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство,
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се
назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от
Управителния съвет.
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на сдружението.
Заседания и решения на Управителния съвет
Чл. 34.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя
на УС. За проведените заседания се изготвят протоколи, които се подписват от членовете на
УС.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането
и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и
чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички
членове на Управителния съвет.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 35. (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 Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се
установи, че няма вина за настъпилите вреди.
VI. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО.
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Чл. 36. (1) Дейностите на Сдружението се финансират от членовете му, от
допълнителна стопанска дейност, от дарения или от други източници, разрешени от Закона.
(2) По решение на Общото Събрание на членовете, Сдружението формира годишен
бюджет;
(3) Разходите на Сдружението се извършват съобразно приетия годишен бюджет.
Членски внос
Чл. 37. Всеки член на Сдружението – редовен и асоцииран, е длъжен да направи
Встъпителна вноска по сметката на Сдружението в размер, определен с решение на Общото
Събрание на Сдружението, за съответния тип членство;
Чл. 38. (1) Размерът на годишния Членския внос се определя от Общото събрание за
всяка финансова година и е еднакъв за всички членове. Членският внос се използва
изключително за финансиране на дейността на Сдружението;
(2). Членският внос се дължи от членовете в срок, определен от Общото Събрание и
съгласно бюджета за текущата финансова година;
Чл. 39. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството.
VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя
на експерт-счетоводител.
Съдържание на отчета за дейността
Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
Проверка на годишното приключване
Чл. 42. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от
един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността.
Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за
счетоводството и устава за годишното приключване.
Назначаване на експерт-счетоводител
Чл. 43. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на
календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Приемане на годишното приключване
Чл. 44. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет
приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и
приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
Задължителна отчетна информация
Чл. 45. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.
Дивиденти
Чл. 46. Сдружението не разпределя печалба.
Книги на дружеството
Чл. 47. (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
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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 отделни книги на пълноправните и асоциирани членове, в която
се записват имената на всички членове, професията и занятието им.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване
Чл. 48. 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;
IX. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в
случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва
предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на
неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя с
решение на Общото събрание взето с мнозинство две трети от всички съдружници.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за
задълженията на сдружението до размера на придобитото.

Х. УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С
ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА

(Нова глава X, приета с Решение на ОС на АСАС, на дата 10.10.2017 г.)

Чл.50. (1) Сдружението може да участва с проекти във всякакви публично обявени
процедури по ЗОП, и/или проекти финансирани с публични средства, и/или оперативни
програми финансирани от фондове на ЕС, с предмет попадащ в сферата на дейност на
обединението и/или на отделни негови членове.
(2). За участие в съответна процедура, решение взима УС на сдружението по
собствена инициатива или след писмено предложение на съответен член на сдружението.
(3) Преценката дали обединението да вземе участие в съответната процедура се
извършва от УС на свое открито заседание, на което присъства и члена на обединението
направил предложението за съответното участие в процедура.
Чл.51. (1) В случаи на финансиране и изпълнение на проектите по чл.50 от
сдружението, всеки член на обединението носи солидарна отговорност със сдружението,
за изпълнение на задълженията по съответните сключени от сдружението договори,
пропорционално на приноса на съответния член във връзка с изпълнението на съответния
административен договор.
(2). Тежестта при осигуряване на съфинансирането във връзка с изпълнението на
проекти, включително уреждане на реда за внасяне на имуществени вноски покриващи
съответната част от бюджета на проекта – се разпределят между отделните членове на
сдружението съобразно възможностите на всеки един от тях и съобразно изрично
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заявените от тях финансови възможности и намерения за поемане изпълнението на
конкретни дейности по проекта.
Чл.52. (1) Начинът на разпределението на тежестта при осигуряване на
съфинансиране или на създаване на отделни целеви фондове за изпълнение на проекти по
предходния член, се конкретизира с подписване на изричен протокол-споразумение, от
членовете на обединението, заявили интерес и имащи възможност за поемане на
съответна част от дейностите по проекта и от бюджета за съфинансиране по проекта.
(2). В случаи на възникнали спорове между членовете на обединението относно
изпълнение на дейности в хода на реализация на проект, крайното решение се взима от
УС на сдружението с обикновено мнозинство.
Чл.53.(1) Всички придобити материални и нематериални активи при изпълнение на
проектите остават в собственост на клъстерното обединение – сдружение „Асоциация на
създателите на авторско съдържание“.
(2). Всички права в т.ч. право на собственост, права върху интелектуална и
индустриална собственост върху резултатите от изпълнението на проекта, доклади,
научни разработки, оценки и изследвания, свързани с изпълнението на проекта –
възникват за сдружението - изпълнител на административния договор по съответната
процедура.
XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Предишна глава Х, промяна приета с Решение на ОС на АСАС от 10.10.2017 г.)

Чл. 54. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 55. 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.

АСОЦИАЦИЯ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКО СЪДЪРЖАНИЕ
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