
УСТАВ НА СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Раздел I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статут. Определяне на дейността  

Чл. 1. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001 г., 15.06.2004 г. и 12.01.2005г.) (1) Съюзът на 

изобретателите в България (наричано по-долу в този устав “Съюзът”) е неправителствено, 

неполитическо, творческо-професионално, доброволно сдружение на изобретатели и патентни 

специалисти, с нестопанска цел и е част от гражданското общество; 

(2) Съюзът е сдружение в частна полза по смисъла на ЗЮЛНСЦ и осъществява дейността си в 

полза на своите членове. 

(3) Съюзът е член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) 

(4) Съществуването на Съюза не е определено със срок.  

 

Устройство 

Чл. 2. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Съюзът е юридическо лице със 

седалище в гр. София и адрес на управление район “Средец”, ул. “Раковски” № 108; 

(2) Съюзът се основава на принципита на доброволността, равнопостовеността, 

демократичността, автономността и самофинансирането.  

(3) Съюзът осъществява дейността си при спазване розпоредбите на Конституцията, законите 

на страната, настоящия устав и решенията на органите си.  

 

Главни цели 

Чл. 3 (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г., изм. с РОС от 23.04.2019г) (1) Главните 

цели на Съюза са:  

1.да обедини българските изобретатели;  

2.да осигури защитата на техните права и интереси; 

3.да издигне техния обществен престиж и  

4.да повиши социалната им активност в научно-техническтото и икономическо 

развитие на страната; 

(2) Съюзът организира и координира срещи и дискусии с участието и на други организации и 

ведомства, работещи в областта за защита на интелектуалната собственост, като по този начин 

координира подходът им към въпросите от общ интерес. 

 

Средства и допълнителна стопанска дейност 

Чл.4. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001 г. и 15.06.2004 г.) (1) Средствата, с които Съюзът 

постига своите цели, са: 

1. изготвя, предлага и участва в разработването, обсъждането, усъвършенстването и 

прилагенто на нормативни актове в областта на изобретателството;  

2. защитава изобретателските и патентните права и интереси на членовете на Съюза;  

3. съдейства за повишаване на знанията и квалификацията в областта на 

изобретателството и патентното дело;  

4. участва и подпомага диалога на своите членове с държавните органи и стопанските 

организации във връзка с тяхната творческа дейност в областта на индустриалната 

собственост и техните интереси;  

5. анализира състоянието на творческата дейност в областта на индустриалната 

собственост и участва активно в поставянето и решаването на нейните проблеми; 

6. създава условия за осъществяване и подпомагане творчески контакти на своите 

членове;  

7. установява контакти и развива сътрудничество със съюзи и организации на 

изобретатели в чужбина; 

8. организира и провежда научно-технически мероприятия;  

9. пропагандира и популяризира изобретенията на своите членове в страната и в чужбина;  
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10. формира обществена нагласа за висока оценка и признание националната значимост на 

творческата дейност в областта на индустриалната собственост, в това число да 

предлага подходящи свои членове в организираните от БАН конкурси за член–

кореспонденти и академици, вписване в Златната книга на българските откриватели и 

изобретатели и за награждаване със “Златна значка проф. Асен Златаров”;  

11. съдейства за отпечатване на материали в областта на изобретателската и патентна 

дейност и за разпространяване на научно-техническата и икономическа информация 

във връзка с нея; 

12. съдейства и стимулира за създаване на оригинални решения и тяхната защита като 

изобретения, за опазване на околната среда и екологизиране на народното стопанство; 

13. организира даване на компетентни консултации и извършване на експертизи, 

необходими за реализиране и правната защита на интересите на неговите членове;  

14. организира срещи, изложби и други мероприятия за предоставяне ползването и 

продажба на патенти, лицензии, ноу-хау и др., за създаване на връзки между 

изобретателите и ползвателите на техните изобретения;  

15. подпомага при нужда материално и социално членовете на Съюза; 

16. да съдейства на изобретатели, които желаят да получат кредити от банки за защита на 

патентите си или за експериментиране на своите изобретения;  

17. встъпителен и годишен членски внос;  

18. имуществени вноски от местни и чуждестранни физически и/или юридически лица за 

целеви проучвания или други специализирани услуги; 

19. дарения и спонсорство; 

20. финансиране по международни програми; 

21. допълнителна стопанска дейност, свързана с основните цели на дейността;  

(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност на Съюза е:  

1. квалификационна дейност;  

2. отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;  

3. научно-изследователска, развойно, внедрителска и посредническа дейност;  

4. информационна и издателска дейност;  

5. други стопански дейности, незабранени от закона. 

(3) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в 

съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.  

(4) Съюзът не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да 

се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите на Съюза.  

 

Раздел II 

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.  

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

(изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) 

Членство 

Чл.5. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г., изм. с РОС от 23.04.2019г)  

(1) Членуването в Съюза е доброволно. Член на съюза може да бъде: 

1.всеки автор на поне едно изобретение признато по законния ред; 

2.патентни специалисти;  

3.автори на полезни модели, промишлени дизайни, интегрални схеми, нови сортове 

растения и породи животни;  

4.юридически лица, които приемат устава и целите на Съюза. Те се представляват в 

Общото събрание от лицата, които по закон имат право да ги представляват или техни 

упълномощени представители. Всяко юридическо лице има право на един глас; които споделят 

целите на Съюза и средствата за тяхното постигане, приемат и изпълняват неговия Устав и 

плащат редовно членския си внос и другите имуществени вноски. 

(2) По решение на Управителни съвет за членове без право на глас могат да бъдат приемани и 

учащи се над 18 години. Те не плащат членски внос и нямат право на глас в Общото събрание.  

(3) За почетни членове на Съюза се избират физически лица с особени заслуги към него или 

изобретателската дейност в страната. Почетните членове се избират от Общото събрание с 
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обикновено мнозинство. Ако почетните членове не са членове на Съюза те не дължат членски 

внос и нямат право на глас в Общото събрание.  

(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не 

преминават върху други лица в случай на смърт на физическото лице, съответно при 

прекратяване на юридическото лице. Упражняването на членски права може да бъде 

предоставено на другиму чрез упълномощаване с обикновено писмено пълномощно. 

 

Права и задъжения на членовете 

Чл.6. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г. , изм. с РОС от 23.04.2019г) Всеки член 

на Съюза има право: 

1.да участва във всички мероприятия, организирани от Съюза, предвидени в чл. 4 от 

настоящия Устав;  

2.да изразява свободно своето мнение на събрание и в пряк диалог, да прави предложение за 

усъвършенстване дейността на Съюза, за работата на неговото ръководсто, както и за 

подобряване работата на други органи и организации в областта на изобретателството;  

3.да предлага свои изобретения за участие в конкурси, за разработване и експериментиране. Да 

предлага и да бъде награждаван;  

4.да получава по установения ред консултации, информация, експертизи и квалифицирана 

правна защита;  

5.да участвува в дейността и управлението на Съюза; 

6.да участва лично или чрез пълномощник в работата на Общото събрание; 

7.да избира и да бъде избиран в органите на управление на Съюза; 

8.да осъществява контрол върху работата на Съюза и органите на управление; 

9.да бъде информиран за дейността на Съюза; 

10.да се ползува от имуществото на Съюза и от резултатите от дейността му. 

Чл.7. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г., изм. с РОС от 23.04.2019г) Всеки член 

на Съюза е длъжен: 

1. да допринася за постигане целите и изпълнението на задачите на Съюза, съгласно 

настоящия Устав;  

2. да уведомява управителния съвет за всяка промяна на местоработата и адреса си;  

3. да проявава колегиалност, принципност и етичност при участието си в работата на Съюза и 

с цялата си дейност да допринася за издигане престижа на българския изобретател;  

4. да заплати встъпителен членски внос, да заплаща редовно годишен членски внос в 

определения от Управителния съвет размер и срок, но не по-късно от 31 декември на 

текущата календарна година, както и да предоставя средства или имуществени вноски за 

изпълнение на целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал 

съгласието си, за издръжка и реализиране дейността на Съюза. Плащането на членския 

внос се извършва в брой или по банков път; 

5. да спазва Устава на Съюза и да работи за постигане на неговите цели; 

6. да работи за издигане авторитета на Съюза. 

 

Приемане на нови членове  

Чл.8. (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Нови членове на Съюза се приемат 

въз основа на писмена молба, адресирана до Председателя на Управителния съвет на Съюза, в 

която кандидатът заявява, че приема Устава и е съпричастен към целите на Съюза и ще работи 

за постигането им. Кандидатите представят към молбата копие от едно авторско свидетлство 

или патент. Членственото правоотношение възниква, при спазването на следената процедура: 

1.Одобряване на кандидатурата от Управителния съвет. Одобряването става с решение 

на Управителния съвет на Съюза взето с обикновено мнозинство, постановено в писмена 

форма. Управителният съвет следва да уведоми кандитата за своето решение в едномесечен 

срок от заседанието на Управителния съвет, на което е разгледана молбата; 

2.Вписване на кандидата в книгата на членовете; 

3.Заплащане на встъпителен членски внос. 

(2) Почетните членове се приемат по решение на Общото събрание по предложение на  

Управеителния съвет на Съюза. Учащите над 18 годишна възраст се приемат за членове по 

процедурата описана в чл. 8.1.  
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(3) Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на Съюза се обжалва пред 

Общото събрание. Общото събрание може да потвърди отказа или да отмени отказа и да 

приеме лицето за член. 

 

Прекратяване на членство 

Чл. 9 (изм. и доп. с РОС от 10.10.2001 г. и 15.06.2004 г.) (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно волеизявление до Съюза; 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете физически лица; 

3. с изключването; 

4. с прекратяването на юридическото лице - член на Съюза; 

5. с прекратяването на Съюза; 

6. при отпадане. 

(2) Напускането или смяна на работата, както и излизането в пенсия не може да бъде 

основание за прекратяване на членството.  

(3) Членството отпада при невнасяне на годишния членски внос до 31 декември на съответната 

календарна година и/или имуществени вноски, както и при системно неучастие в дейността на 

Съюза. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, 

с което се прекратява членството. 

(4) Решението за изключване се приема от Управителния съвет при поведение, което прави по-

нататъшното членство несъвместимо с целите на Съюза, както и при злоупотреба с доверието 

или уронване на доброто име на Съюза. “Несъвместимо” е това поведение, изразяващо се в 

неспазване на Устава на Съюза, в тежки и/или системни нарушения на задълженията на члена, 

произтичащи от настоящия Устав и/или тежки нарушения на законодателството на Република 

България или извършено престъпление от общ характер, както и в случаите в които 

поведението му е несъвместимо с моралните и нравствени изисквания за членуване в Съюза. 

(5) Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание. 

(6) Членството се счита за прекратено:  

 при хипотезата на чл. 9.1., т. 1 от датата на подаването на заявлението до 

Председателя на Съюза;  

 при хипотезата на чл. 9.1., т. 3 – от датата на получаване решението на 

Управителния съвет; ако решението на Управителния съвет бъде обжалвано пред 

Общото събрание и същото бъде отменено, то членството се възстановява, 

считано от датата на решението на Общото събрание;  

 при хипотезата на чл. 9.1., т. 6 - от датата на получаване решението на 

Управителния съвет;  

(7) При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, Съюза не дължи 

връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Съюза е 

длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му. 

 

Раздел IІІ 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
Чл.10. (предишен чл.12, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г., изм. с РОС от 

23.04.2019г.) (1) Съюзът организира работата си на национално, регионално и клубно равнище.  

(2) Членовете на Съюза могат да организират дейността си чрез клубове.  

(3) Клуб може да бъде създаден най-малко от пет лица, отговарящи на изискванията на чл. 5 от 

настоящия Устав и приемащи предвидените в него цели, задачи и организация на Съюза. За 

създаването на клуб се съставя протокол, подписан от всички членове основатели, който се 

изпраща на Управителния съвет. Вътрешната структура и организацията на работата на всеки 

клуб се решава от неговите членове при спазване разпоредбите на този Устав.  

(4) Клубовете не са юридически лица. 

 

Раздел IV 

УПРАВЛЕНИЕ 

Органи на съюза  

Чл.11. (предишен чл. 14 а, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Органите на 

Съюза са: 
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1. Общото събрание на членовете на Съюза;  

2. Управителен съвет. 

 

Състав на общото събрание 

Чл.12. (предишен чл. 15, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Върховен орган 

на Съюза е Общото събрание, в което участвуват всички членове на Съюза с право на глас;  

(2) Почетните членове, които не са членове на съюза, и членовете – учащи се над 18 години, 

могат да вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.  

(3) Членовете, които имат право на глас участвуват в Общото събрание лично или чрез 

представител. 

(4) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им 

представители или изрично упълномощено лице. 

(5) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. 

(6) Пълномощните за участие в Общото събрание на Съюза трябва да са изрични, като могат 

да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. 

(7) Пълномощниците не могат да представляват повече от трима членове на Съюза с право на 

глас на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си 

трети лица. 

 

Компетентност на общото събрание 

Чл.13. (предишен чл. 17, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Общото 

събрание: 

1. изменя и допълва Устава на Съюза; 

2. (изм. с РОС от 19.03.2009г.) определя числеността на Управителния Съвет 

3. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. 

4. взема решение за преобразуване и прекратяване на Съюза;  

5. приема основните насоки и програми за дейността на Съюза;  

6. приема бюджета на Съюза;  

7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;  

8. отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на закона, 

Устава или други вътрешни актове, които регламентират дейността на Съюза; 

9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на 

членство; 

10. взема решения за извършване на допълнителна стопанска дейност, като определя 

конкретно нейния вид и цел; 

11. взема решения за приемане на почетни членове на Съюза; 

12. взема и други решения, предвидени в Устава на Съюза.  

(2) Правата по т. 1, 2, 4, 6, 7 и 8 по ал.1 не могат да се възлагат на други органи на Съюза.  

 

Провеждане на общо събрание  

Чл.14. (нов чл. 14, приет с РОС от 15.06.2004 г.) (1) Общото събрание се провежда най-малко 

веднъж годишно - редовно Общо събрание;   

(2) (отпада с РОС от 19.03.2009г.) 

(3) (изм. с РОС от 19.03.2009г.) Общото събрание избира председател и протоколчик на 

заседанието. Избират се и преброители на гласовете ако това е необходимо.  

 

Свикване на общото събрание 

Чл.15. (предишен чл. 16, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001 г. и 15.06.2004 г.) (1) (отпада с РОС от 

23.04.2019г.) 

(2) (отпада с РОС от 23.04.2019г.) 

(3) (изм. с РОС от 19.03.2009г., изм. с РОС от 23.04.2019г.) Свикването се извършва съобразно 

чл.26 ЗЮЛНСЦ чрез покана до всички членове на Съюза, изпратена по електронна поща и 

поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Съюза.  

(4) (отпада с РОС от 23.04.2019г.); 

(5) (отпада с РОС от 23.04.2019г.). 
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Кворум и мнозинство 

Чл.16. (предишен чл. 16, ал. 3, чл 18 и чл.16, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) 

(1) Общото събрание може да заседава, ако присъстват лично или са представени повече от 

половината членове на Съюза, които имат право на глас. При липса на кворум Общото 

събрание 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.  

(2) (отпада с РОС от 19.03.2009г.)  

(3) (отпада с РОС от 19.03.2009г.)   

 

Решения 

Чл. 17. (нов чл. 17, приет с РОС от 15.06.2004 г.) (1) (изм. с РОС от 19.03.2009г.) По въпроси, 

които не са били включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат 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. 

 

Управителен съвет  

Чл. 18. (предишен чл. 19, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) (отпада с РОС от 

19.03.2009г.)   

(2) (изм. с РОС от 19.03.2009г.) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4         

(четири) години.  

Права и задължения на управителния съвет 

Чл. 19. (предишен чл. 19а, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г. и 15.06.2004г.) (1) Членовете на 

Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното 

разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на 

управление и представителство на Председателя. 

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 

Съюза и да пазят тайните на Съюза и след като престанат да бъдат членове на съвета. 

(3) Управителният съвет може да приеме правила за работата си. 

(4) Управителният съвет: 

1. (отпада с РОС от 19.03.2009г.); 

2. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и 

освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни 

актове на Съюза; 

3. приема и изключава членове на съюза, с изключение на почетните членове;  

4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

5. взема решение за участие в други организации; 

6. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти 

и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок 

над една година; 

7. разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на закона и 

устава;  

8. определя реда и организира извършването на дейността на Съюза и носи 

отговорност за това;  

9. избира ликвидатор на Съюза в случай на ликвидация; 

10. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза; 

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

12. определя адреса на Съюза; 

13. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

14. периодично изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация 

за дейността на Съюза при спазване на принципите за откритост, достоверност и 

своевременност. 

15. (изм. с РОС от 19.03.2009г. и с РОС от 23.04.2019г.) избира Председател, 

Заместник председател/и и Секретар на Управителния съвет; 

16. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените 

вноски, като размера на годишния членски внос, който не може да бъде по-малък 

от 5 лева; 
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17. съставя годишни планове за дейността на Съюза като се съобразява с утвърдените 

от Общото събрание основни насоки за неговата работа и организира тяхното 

изпълнение; 

18. изпълнява задълженията, предвидени в устава;  

19. обсъжда и решава всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 

20. (Нова с РОС от 23.04.2019г.) Приема годишните финансови отчети на 

сдружението. 

Свикване  

Чл.20. (предишен чл.23) (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 

шест месеца. 

(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни и взетите от него решения са валидни ако 

присъстват най-малко половината плюс един от неговите членове.  

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на 

заседанието.  

(4) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички 

членове присъстващи на заседанието.  

 

Председател и представителство на Съюза  

Чл. 21 (предишен чл. 24 изм. и доп. с РОС от 10.10.2001 г. и 15.06.2004г.) (1) (изм. с РОС от 

19.03.2009г., изм. с РОС от 23.04.2019г.) Съюзът се представлява от Председателя, 

Зам.Председателя/лите и Секретаря заедно и поотделно. 

(2). (отп. с РОС от 19.03.2009г.)  

(3). (изм. с РОС от 19.03.2009г.) Председателят: 

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

2. организира дейността на Съюза, осъществява оперативното му ръководство, 

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 Съюза; 

(4). (изм. с РОС от 19.03.2009г., изм. с РОС от 23.04.2019) В дейността си Председателят се 

подпомага от Заместник председателя/лите и от Секретаря.  

21.5. (отпада с РОС от 19.03.2009г.) 

 

Раздел V 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 

Чл.22 (предишен чл. 24) (1) Съюзът може да притежава движимо и недвижимо имущество. 

Съюзът може да предоставя за ползване част от своите основни средства на други физически 

или юридически лица само по решение на Управителния съвет. 

Чл.23 (предишен чл. 25, изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г.) (1) Дейността на Съюза се 

финансира с приходи от: 

1. такси за участие в организираните от Съюза научно-технически мероприятия; 

2. (изм. с РОС от 19.03.2009г.) квалификационна, творческа, информационна, консултантска, 

експертна и други дейности, които извършва чрез специализиарните си звена, като използва 

всички създадени за тях нормативни възможности;  

3. (отпада с РОС от 19.03.2009г.) 

4. членски внос; 

5. приходи от ведомства, фирми и други организации, за определени дейности и мероприятия; 

6. дарения от физически и юридически лица, в съответствие с общото законодателство; 

Чл. 24. (отпада с РОС от 19.03.2009г.) 

 

Раздел VІ 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ  

Чл. 25 (предишни от чл. 26а – 29 вкл. изм. и доп. с РОС от 10.10.2001г.) (1) Преобразуването на 

Съюза се извършва при условията на и по реда на чл. 12 от ЗЮЛНЦ.  

(2) Прекратяването на Съюза се извършва при условията и по реда на чл. 13 от ЗЮЛНЦ.  
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(3) При прекратяване на Съюза ликвидацията се извършва от Управителния съвет или избрано 

от него лице.  

(4) Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора/ите се прилагат 

разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон, доколкото са приложими в конкретния случай.  

(5) При ликвидация на Съюза, разпределението на останалото след удовлетворяването на 

кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание и се разпределя в полза 

на редовните членове.  

(6) Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждението на 

ликвидатора се определят от Управителния съвет.  

 

Раздел VІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването или прилагането на 

неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНСЦ. Разпоредбите на този Устав в 

случай, че противоречат на закона се заместват по право от повелителните му правни норми.  

§ 2. Настоящият устав е приет на учредително Общо събрание на Съюза на изобретателите в 

България, състояло се на 19 януари 1990 г., изменен и допълнен в съответсвие със ЗЮЛНЦ с 

решения на Общото събрание, състояли се на 10 октомври 2001г., 15 юни 2004г., 19 март 

2009г. и 23 април 2019г. 

 

 

Председател на СИБ: 

      

(Марио Христов) 

 

 


