УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“АСОЦИАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ”

СТАТУТ
Асоциация, учредена в София, България.
Глава I
Наименование, седалище, срок
Чл. 1

С настоящия устав се учредява и регламентира образуваното на:

БИМА – Асоциация на Инвестиционните Мениджъри в България на български език и
BIMA – Bulgarian Investment Managers Association - на английски език,
представляващо професионално сдружение с нестопанска цел, съгласно изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и наричано по-долу, за краткост
“Асоциацията”.
Чл. 2

Асоциацията е със седалище: гр. София, ул. “Милин камък” №31, вх.А, ап. 3.

Чл. 3, ал. 1

Асоциацията се създава за неопределен срок.

Чл. 3, ал. 2

Асоциацията се създава с цел осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 3, ал. 2

Асоциацията няма клонове.
Глава II
Дейност, цели и средства за постигането им

Чл. 4, ал. 1

Асоциацията има следните цели:
–
–
–
–

Чл. 4, ал. 2

да подкрепя и развива професионалната квалификация на
своите членове, чрез предоставяне на информация,
публикации, курсове и последващо обучение;
да работи за утвърждаването и прилагането на международно
приети и признати добри практики в областта на финансовия
анализ, инвестициите и управлението на активи;
да осигурява възможности за контакти и обмен на
професионален опит и знания между своите членове;
да членува в и да си сътрудничи със сродни местни и
международни организации и сдружения споделящи целите
на Асоциацията.

Средства за постигане на целите на Асоциацията:

Чл. 4, ал. 2, т. 1

Образователни и ноу-хау програми:

–

–
–
–
–

организиране на лекции, семинари, образователни курсове и
програми, в съучастие с международно признати
сертификационни
и
акредитационни
асоциации
и
образователни институти;
публикации и издаване на периодични информационни
източници;
осигуряване на материали за подготовка за обучителните
курсове и програми;
осъществяване и поддържане на контакти със сродни
организации в България и чужбина;
представляване интересите на членовете на Асоциацията
пред държавни институции, международни организации и
фирми.

Чл. 4, ал. 2, т. 2
Финансовите средства необходими за осъществяване на целите на
Асоциацията, както и за нейната издръжка ще се набавят чрез:
–
–
–
–
–

встъпителни, членски парични вноски;
членски внос;
спонсорства, дарения, субсидии и завещания;
приходи, генерирани от участия във форуми, публикации и
други презентационни кампании;
други разрешени от закона източници.
Глава III
Имущество

Чл. 5, ал. 1
Разходите, свързани с дейността и управлението на Асоциацията, са за сметка
на приходите й.
Чл. 5, ал. 2
Управителният съвет на Асоциацията (УС) може да отнесе част от приходите в
основен фонд на Асоциацията.
Чл. 5, ал. 3
Имуществото на Асоциацията се състои от краткотрайни и дълготрайни
материали и финансови активи, както и права върху интелектуална собственост. Имуществото
се вписва в специален регистър на Асоциацията.
Чл. 5, ал. 4
Разпореждането с основните фондове на Асоциацията се извършва по
решение на Управителния съвет на Асоциацията, след одобрение от Общото събрание.
Чл. 5, ал. 5

За финансова година се приема календарната година.
Глава IV
Членство

Чл. 6

Членуването в Асоциацията е доброволно.

Чл. 7, ал. 1
Членовете на Асоциацията се приемат от УС, въз основа на писмена молба, в
която следва да се посочи, че кандидатът приема Устава и споделя целите на Асоциацията.
Молбата се подава до Управителния съвет.
Чл. 7, ал. 2
членове.

Асоциацията може да има редовни, асоциирани, почетни и спонсориращи

Чл. 7, ал. 2, т. 1
Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица, които
приемат устава на Асоциацията и споделят целите й, както и:
–

–
–

притежават лиценз от призната, международна или местна
сертифицираща програма, с добра репутация, в сферата на
финансите, финансовия анализ, портфейлното управление и
риск мениджмънта;
притежават подходящ професионален опит от поне три
години;
приемат и спазва Етичният кодекс на Асоциацията.

Чл. 7, ал. 2, т. 2
Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица,
които приемат устава на Асоциацията и споделят целите й, както и:
–

са регистрирани за явяване на изпит пред призната,
международна или местна сертифицираща програма, с добра
репутация, в сферата на финансите, финансовия анализ,
портфейлното управление и риск мениджмънта и притежават
подходящ професионален опит.

Чл. 7, ал. 2, т. 3
Редовните и Асоциираните членове на Асоциацията могат да бъдат със
статут на активен член или на наблюдател. Редовен или Асоцииран член може да бъде със
статут на наблюдател, ако:
–
–
–
–

е бил редовен член на Асоциацията за поне двадесет и
четири последователни календарни месеца;
в момента не изпълнява изискванията за подходящ
професионален опит, достатъчен да изпълни изискванията за
Редовен член на Асоциацията;
попълни и представи пред УС заявление, предоставено от
Асоциацията;
изпълни други изисквания, определени от Асоциацията.

Чл. 7, ал. 2, т. 4
Почетни членове на Асоциацията могат да бъдат лица, които чрез
дейността и позицията си са допринесли или биха могли да допринесат за по-широкото
обществено и професионално разпознаване на Асоциацията, нейните цели и интереси.
Приемането на Почетни членове в Асоциацията става на Общото събрание, след мотивирано
предложение на УС на Асоциацията.
Чл. 7, ал. 2, т. 5
Спонсориращи членове на Асоциацията могат да бъдат физически и
юридически лица, спонсориращи Асоциацията и подкрепящи я в процеса на постигане на
заложените в Устава цели. Приемането на Спонсориращи членове в Асоциацията става на
Общото събрание, след мотивирано предложение на УС на Асоциацията.
Чл. 8, ал. 1

Всеки член на Асоциацията има следните задължения:
–
–
–

да заплати еднократно встъпителна вноска в определения от
Общото събрание размер и срок;
да заплаща членски внос в определения от Общото събрание
размер и срок;
да не уронва с действията и изявленията си доброто име и
авторитет на Асоциацията;

–
–
–

–
–

да спазва Етичния кодекс и стандартите за професионално
поведени на Асоциацията, както и всички приложими
правила и процедури;
да предоставя на Асоциацията информация, необходима за
изпълнение на нейните цели, както и на взетите решения;
да бъде член с “Добро поведение”. “Добро поведение” се
отнася за член, който е платил изцяло и на време всички
относими вноски към Асоциацията, представил е декларация
за професионално поведение и спазване на Етичния кодекс и
не е подложен, в дадения момент, на официално разследване
или дисциплинарна санкция;
да е под дисциплинарна юрисдикция и санкции на
Асоциацията;
с оглед поддържане на активното си членство, Редовните
членове на Асоциацията са задължени да представят
потвърждение, че продължават да отговарят на изискванията
за редовно членсство.

Чл. 8, ал. 2
Членовете наблюдатели, както и асоциираните членове имат право да участват
в мероприятията на Асоциацията, да се ползват от нейните резултати и да участват в работата
на Общото събрание, но нямат право на глас в него.
Чл. 8, ал. 3
Активните членове на Асоциацията са задължени да съобщават своевременно
на управителните органи за всички промени в техния професионален статут, които биха
довели до промяна на членството им от активно на наблюдател, или обратно.
Чл. 9

Асоциацията приема Етичен кодекс и Стандарти за професионално поведение.

Чл. 10, ал. 1

Членството може да бъде прекратено:
–

–
–
–
–
–

доброволно – по искане на всеки член, чрез представяне на
писмено заявление до УС на Асоциацията. Заявлението се
подава най-малко един месец преди датата на напускане. До
изтичане на този срок напускащият член трябва да изпълнява
всички свои задължения, произтичащи от членството му в
Асоциацията;
чрез изключване, при системни нарушения на Устава и
неизпълнение на решенията на Общото събрание;
чрез изключване, при неплащане на определения, от Общото
събрание, членски внос;
чрез изключване, при извършване на действия, уронващи
престижа и доброто име на Асоциацията;
при прекратяване на Асоциацията;
при смърт или при поставяне под пълно запрещение.

Чл. 10, ал. 1, т. 1
Преди прекратяване на членството всички имуществени отношения
между Асоциацията и напускащия член следва да бъдат уредени.
Глава V
Органи на управление
Чл. 11 Органи за управление на Асоциацията са:
–

Общо събрание;

–
–

Управителен съвет (УС);
Председател на УС.

Чл. 12, ал. 1 Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. То се състои от всички
членове на Асоциацията.
Чл. 12, ал. 2

Права на Общото събрание:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

изменя и допълва устава;
приема други вътрешни актове;
избира и освобождава членовете на УС;
изключва членове;
взема решение за откриване и закриване на клонове;
взема решение за участие в други организации;
взема решение за преобразуване или прекратяване на
Асоциацията;
приема основни насоки и програма за дейността на
Асоциацията;
приема бюджета на Асоциацията;
взема решения относно дължимостта и размера на членския
внос или на имуществените вноски;
приема отчета за дейността на Управителния съвет;
отменя решения на другите органи на сдружението, които
противоречат на закона, устава или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на Асоциацията;
взема и дргуи решения, предвидени в устава.

Чл. 12, ал. 3 Правата по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други
органи на Асоциацията.
Чл. 12, ал. 4, т. 1
Асоциацията.

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на

Чл. 12, ал. 4, т. 2
Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
Чл. 12, ал. 4, т. 3
Решенията на органите на Асоциацията, 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.
Чл. 12, ал. 4, т. 4
Споровете по чл. 12, ал. 4, т. 2 могат да бъдат повдигани пред съда по
регистрацията на Асоциацията от всеки член на Асоциацията или на неин орган, или от
прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на
вземане на решението.
Чл. 12, ал. 5

Свикване на Общото събрание.

Чл. 12, ал. 5,т. 1
Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията. 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 Асоциацията по писмено искане на
заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 12, ал. 5,т. 2
Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 12, ал. 5,т. 3
Поканата се обнародва в един централен ежедневник и се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко
един месец преди насрочения ден.
Чл. 12, ал. 6

Кворум

Чл. 12, ал. 6, т. 1
Общото събрание е законно, ако присъстват повече от една трета от
всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 12, ал. 7

Гласуване

Чл. 12, ал. 7, т. 1

Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Чл. 12, ал. 7, т. 2
Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на
въпроси, отнасящи се до:
–
–

него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без
ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или
по сватовство - до втора степен включително;
юридически лица, в които той е управител или може да
наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 12, ал. 7, т. 3
Едно лице може да представлява не повече от трима членове на
Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 12, ал. 8. Вземане на решения
Чл. 12, ал. 8, т. 1
присъстващите.

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от

Чл. 12, ал. 8, т. 2
присъстващите.

Решения по чл. 12, ал. 2,т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от

Чл. 12, ал. 8, т. 3
По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред,
не може да се вземат решения.
Чл. 13 Управителен съвет
Чл. 13, ал. 1 Управителният съвет се състои от три лица – председател и двама членове,
които се избират от Общото събрание, измежу редовните членове. Членовете на
управителния съвет се избират за срок от пет години.
Чл. 13, ал. 2 Управителният съвет избира от своя състав председател.
Чл. 13, ал. 2, т. 1
По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет
могат да се изпълняват и от едно лице – Управител.

Чл. 13, ал. 2, т. 2
Членовете на УС могат да подават оставка с писмена молба с
тримесечен срок на предизвестие, подадена до Общото събрание , което я разглежда на свое
заседание.
Чл. 13, ал. 3 Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца и взима
решенията си с обикновено мнозинство.
Чл. 13, ал. 4 Правомощия на управителния съвет
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Чл. 13, ал. 5

представлява Асоциацията, както и определя обема на
представителната власт на отделни негови членове;
осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване
изискванията на устава;
подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
Асоциацията;
определя реда и организира извършването на дейността на
Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи
отговорност за това;
определя адреса на Асоциацията;
взема решения по всички въпроси, които по закон или
съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
изпълнява задълженията, предвидени в устава;
разработва и предлага на Общото събрание Вътрепни
правила и Етичен кодекс;
прави предложения за изменения и допълнения на устава и
другите документи на Асоциацията;
приема членове и предлага членове за изключване;
прави предложения за размера на първоначалната членска
вноска и на членския внос;
Осъществява и поддържа контакти със сродни организации в
страната и в чужбина.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 13, ал. 5 , т. 1 Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на
Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните
членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от
определен от управителния съвет негов член.
Чл. 13, ал. 5 , т. 2 Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
Чл. 13, ал. 5 , т. 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.
Чл. 13, ал. 5 , т. 4 Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а
решенията за ликвидация и чл. 13, ал. 4, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове.

Чл. 13, ал. 5 , т. 5 Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
Чл. 14 Председателят на управителния съвет:
–
–
–

представлява Асоциацията пред трети лица;
ръководи текущата дейност на Асоциацията;
организира и координира дейността на УС.

Глава VI
Прекратяване на Асоциацията. Ликвидация. Начин на разпределение на останалото
имущество след удовлетворяване на кредиторите. Заличаване на Асоциацията.

Чл. 15 Прекратяване
Чл. 15, ал. 1

Асоциацията се прекратява:

Чл. 15, ал. 1, т. 1

С решение на Общото събрание;

Чл. 15, ал. 1, т. 2
Асоциацията:

С решение на окръжния съд по седалището на Асоциацията, когато
–
–
–

не е учредена по законния ред;
извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на
законите и на добрите нрави;
е обявена в несъстоятелност.

Чл. 15, ал. 2 Решението на съда по чл. 15, ал. 2, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки
заинтересуван или на прокурора.
Чл. 15, ал. 3 Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици.
Чл. 15, ал. 4 В случаите на чл. 15, ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът
назначава ликвидатор.
Чл. 16 Ликвидация
Чл. 16, ал. 1

При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

Чл. 16, ал. 2
лице.

Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него

Чл. 16, ал. 3 Ако ликвидатор не е определен по реда на чл. 16, ал. 2, както и в случая на чл.
15, ал. 1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на Асоциацията.
Чл. 16, ал. 4 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.

Чл. 17 Имущество след ликвидация
Чл. 17, ал. 1 Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се разпределя по равно между редовните членове на Асоциацията.
Чл. 17, ал. 2 Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото
преминава върху общината по седалището на Асоциацията. Общината е длъжна да използва
полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратената Асоциация.
Чл. 17, ал. 3 Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по
какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по
чл. 17, ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
Чл. 17, ал. 4 Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по чл. 17,
ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратената Асоциация до размера на придобитото.
Чл. 18 Заличаване на Асоциацията
Чл. 18, ал. 1 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището.
Глава VII
Заключителни разпоредби
§1
По спорни въпроси между членовете на Асоциацията, по отношение прилагането на
този Устав е компетентно Общото събрание, а между заседанията му – Управителният съвет.
§2
Настоящият Устав е приет на Общо събрание на членовете на Асоциацията, състояло
се на 13.08.2009 г.

Гр. София

Председател на УС:

..................................

