
УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

„БУЛ ТРАНС КАРС“ 

 

(Приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 19.09.2012 г.) 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл. 1 (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, 

учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, Устава и Решението на Учредителното събрание. 

 (2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 

 (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на 

сдружението. 

 (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 Чл. 2 (1) Наименованието на сдружението е: Сдружение „Бул Транс 

Карс“. 

 (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, 

адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната 

регистрация и БУЛСТАТ трябва да бъдат посочени в документите и 

кореспонденцията на сдружението. 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Чл. 3 Седалището и адреса на управление на сдружението са: гр. София, 

р-н Овча Купел, ул. „Зелена ливада“ № 7. 

 

СРОК 

 

 Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго предварително 

условие. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА 



 

 Чл. 5 (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще 

разходва имуществото си за постигане на целите си. 

 (2) Стопанската дейност на сдружението ще бъде допълнителна и 

приходите от нея ще се използват за постигане на целите на сдружението. 

Стопанската дейност ще се изразява в реализирането на приходи от 

организиране на обучения, семинари, работни срещи и изложения. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

 Чл. 6 Основни цели на сдружението са: 

1. Увеличаване на производителността и подобряване на бизнес климата в 

областта на транспортните услуги; 

2. Повишаване на качеството на предлаганите услуги в областта на превоза 

на автомобили; 

3. Разширяване на пазарните позиции в областта на транспортирането на 

автомобили, като основен фактор за устойчиво и конкурентно развитие. 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

 Чл. 7 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: 

1. Развитие на потенциала на членовете на сдружението за увеличаване на 

икономическия ефект с оглед постигането на устойчив напредък; 

2. Разработване и кандидатстване с проекти пред държавни органи, 

евроструктури и неправителствени организации; 

3. Предоставяне на леснодостъпни и качествени информационни и 

консултантски услуги в сферата на транспорта; 

4. Насърчаване на инвестициите в сферата на транспорта и транспортната 

безопастност; 

5. Привличане на нови членове. 

 

II. ЧЛЕНСТВО 

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 Чл. 8 (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да 

бъдат физически и юридически 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 плаща редовно членския си внос. 



 (3) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, 

което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; 

изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. 

 Чл. 9 (1) Всеки член на сдружението има право: 

 

1. Да участва 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 ползва от имуществото на сдружението и от резултатите на 

дейността му; 

6. Да участва в организираните от сдружението мероприятия. 

 (2) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на 

членския внос. Членът не отговаря за задълженията на сдружението с личното си 

имущество. 

 Чл. 10 Всеки член на сдружението е длъжен: 

1. Да внася ежегодно членския си внос в размер, определен от Общото 

събрание; 

2. Да спазва устава на Устава на сдружението и да работи за постигането на 

неговите цели; 

3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и за издитане на 

неговия обществен авторитет; 

4. Да пази доброто име на сдружението и на неговите членове; 

5. Да участва активно в работата на Общото събрание и посещава 

заседанията му; 

 

 Чл. 11 Членствените права и задължения са непрехвърлими и не 

преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. 

Упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму чрез 

упълномощаване с писмено пълномощно. 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

 Чл. 12 (1) Кандидатите за членове на сдружението се приемат чрез писмено 

заявление до УС, в което декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на 

настоящия устав. 

 Кандидатите – юридически лица представят със заявлението препис от 

документ за регистрация и от решението на управителните си органи за членство 



в сдружението. Председателят на УС на сдружението внася предложението за 

разглеждане на следващото заседание на Общото събрание. Решението за 

приемане на нов член се взима с явно гласуване и обикновено мнозиство. Новият 

член се счита за приет от датата на решение на Общото събрание. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

 Чл. 13 (1) Членството се прекратява: 

- С едностранно волеизявление, отправено с едномесечно писмено предизвестие 

до УС; 

- Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически 

лица; 

- С прекратяването на юридическото лице – член на сдружението; 

- При отпадане, поради невнасяне на членски внос; 

- С изключване. 

 

 (2) Решението за изключване се взема от Общото събрание по 

предложение на УС на сдружението при: 

- Наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство 

несъвместимо; 

- Системно нарушаване на устава и неизпълнение на приетите решения на 

Общото събрание и УС; 

- Уронване авторитета и доброто име на сдружението и неговите членове. 

 

 (3) Член на сдружението може да отпадне поради неплащане в срок, 

включително и след писмена покана, годишната вноска в определения й размер, 

както и системно неучастие в дейността на сдружението, констатирано от УС по 

документи и с надлежно решение за прекратяване на членството след включване 

в годишния отчет за дейността на сдружението. 

 

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Чл. 14 Органи на управление: 

А. Общо събрание; 

Б. Управителен съвет (УС). 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

 Чл. 15 Общото събрание е върховен орган на сдружението. 



 Чл. 16 Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 

Членовете на сдружението участват лично или чрез представител с писмено 

пълномощно. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

 Чл. 17 (1) Членовете – юридически лица се представляват от законните им 

представители, или изрично упълномощено лице. 

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

физическо лице. 

 (3) Пълномощните следва следва да бъдат издадени изрично за участие в 

Общото събрание на дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен 

или неограничен брой заседания на Общото събрание. 

 (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети 

лица. 

 (5) Пълномощниците могат да представляват само иден член на Общото 

събрание. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

 Чл. 18 Общото събрание: 

- Изменя и допълва устава на сдружението; 

- Приема други вътрешни актове; 

- Преобразува и прекратява сдружението; 

- Приема и изключва членове; 

- Избира и освобождава членове на Управителния съвет; 

- Одобрява годишния счетоводен отчет след проверка от експерт счетоводител; 

- Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

- Взема решение за участие в други организации; 

- Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; 

- Приема бюджета на сдружението; 

- Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 

- Прима отчета за дейността на Управителния съвет; 

- Отменя решенията на Управителния съвет, когато противоречат на закона и 

устава на сдружението; 

- Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 



 Чл. 19 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – 

редовно общо събрание. 

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от УС – 

извънредно Общо събрание. 

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

 Чл. 20 (1) Общото събрание се свиква от Председателя на УС. То може да 

бъде свикано по искане на две трети от членовете на сдружението. 

 (2) Ако в срок от един месец от искането за свикването на Общо събрание 

Управителят не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се 

свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на 

заинтересованите членове или от упълномощено от тях лице. 

 (3) Свикването се извършва чрез писмено уведомяване на всеки един от 

членовете на сдружението и чрез поставяне на мястото за обявления в сградата, 

в която се намира управлението на сдружението. 

 (4) Поканата съдържа дневен 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. 

 (5) Времето за уведомяването до откриването на Общото събрание не 

може да бъде по-малко от десет дни. 

 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ 

 

 Чл. 21 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 уведомяването по чл. 20, ал. 5 за свикване 

на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно. 

 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ 

 

 Чл. 22 (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на 

присъстващите членове или на техните представители. Те 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 за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване 

след установяването на наличие на кворум. 

 

КВОРУМ 



 

 Чл. 23 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, 

представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум 

Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на 

същото място и при същия дневен ред, независимо то броя на членовете. 

 

ПРАВО НА ГЛАС 

 

 Чл. 24 Всеки от членовете на сдружението има право на един глас. 

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

 Чл. 25 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 сетепен или по сватовство до втора степен включително. 

 

МНОЗИНСТВО 

 

 Чл. 26 Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 

(50% плюс 1) гласа на присъстващите, а за решенията по чл. 18, т.1 и т. 3 се 

изисква квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 Чл. 27 (1) Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, 

които не са били публикувани в поканата. 

 (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. 28 (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол в 

специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. 



 (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателстващия 

събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността и 

съдържанието му. Към протокола се прилага списък на присъстващите и 

документите, свързани със свикването на събранието.  

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

 Чл. 29 (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет. 

 (2) Членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) 

години с явно гласуване. 

 (3) Член на УС може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, 

като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител 

или изрично упълномощено физическо лице. 

 (4) Членовете на УС могат да бъдат преизбирани неограничено. 

 (5) УС се състои от 3-ма членове: 

 Чл. 30 Членовете на УС или физическите лица, които представляват 

юридическите лица-членове на УС, трябва да: 

 - Притежават подходяща професионална квалификация и опит; 

 - Да притежават нужните морални качества. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 

 Чл. 31 (1) Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в 

интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат 

да бъдат членове на УС. 

 (2) УС изработва и приема правила за работата си. 

 (3) УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 

сдружението. 

 (4) УС приема организационно-управленска структура, реда за назначаване 

и освобождаване на персонала, правилата за работа и работната заплата, и други 

вътрешни правила на сдружението. 

 (5) УС взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на 

недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им 

под наем. 

 (6) УС определя реда и организира извършването на дейността  на 

сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това, като 

осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

 (7) УС подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на 

сдружението, който трябва да съдържа данни относно: 



- Осъществяваните дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с 

целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; 

- Размерът на безвъзмездно придобитото имущество и приходите от други 

дейности за набиране на средства; 

 Докладът за дейността на сдружението, приет на Общото събрание, е 

публичен, като съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и 

начина за запознаване с него се публикува в бюлетина на централния регистър. 

 (8) УС назначава експерт счетоводител. 

 (9) УС осигурява изпълненията на решенията на Общото събрание. 

 (10) УС разработва програми и проекти с цел осигуряване на финансиране 

на дейността. 

 (11) УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от 

компетентността на Общото събрание. 

 Чл. 32 УС е длъжен да периодично да изготвя предвидената в Закона за 

счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване 

на принципите ца откритост, достоверност и своевременност. 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС 

 

 Чл. 33 (1) Членовете на УС носят отговорност за свои действия, с които 

увреждат интересите на сдружението. 

 (2) Членовете на УС могат да бъдат освободени от отговорност, ако се 

установи, че имат вина за настъпването на вредите. 

 

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

 Чл. 34 Сдружението се представлява от Председателя, който може да 

упълномощава трети лица за извършване на определени действия, конкретно 

посочени в дадените им пълномощни. 

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

 Чл. 35 Годишното приключване се извършва при условията на Чл. 38 от 

Закона за счетоводството. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА 

 



 Чл. 36 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и 

състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет. 

 

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

 

 Чл. 37 След постъпване на доклада на счетоводителите, УС 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. 38 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението 

ще изготвя отчетна информация. 

 

ДИВИДЕНТИ 

 

 Чл. 39 Сдружението не разпределя печалба. 

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

 Чл. 40 (1) На заседанията на Общото събрание се вид протокол, в който се 

отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взети 

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 конкретния орган. Членовете на сдружението 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, професия и занятието им, както и 

наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за 

съдебна регистрация и Булстат на членовете юридически лица. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО 

 

 Чл. 41 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и 

други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други 

права, регламентирани от закона. 

 Източници на средства за сдружението са имуществените вноски на 

членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и т.н. 

 



VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

 Чл. 42 Сдружението се прекратява: 

 

- По решение на Общото събрание; 

- При обявяването му в несъстоятелност; 

- С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените в 

ЗЮЛНЦ случаи. 

 

 Чл. 43 (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, 

освен в случаите на преобразуване на сдружението. 

 (2) Ликвидацията се извършва от УС на сдружението. Той извършва 

предвидените в Търговския закон и ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на 

сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на 

кредиторите на сдружението. 

 (3) Останалото след удовлетворение на кредиторите имущество се 

разпределя при спазване на правилата на ЗЮЛНЦ. 

 (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят 

за задълженията на сдружението до размера на придобитото. 

 

VIII. ПРEХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 46 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършени по реда, 

предвиден в него и в ЗЮЛНЦ. 

 Чл. 47 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на 

настоящия устав се прилагат разпоредбите на Общото българско гражданско 

законодателство и теза на ЗЮЛНЦ. 

 Разпоредбите на този устав, в случай, че противоречат на закона, се 

заместват по право от повелителните му норми. 

 

 Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали 

учредители на учредителното събрание на сдружението с нестопанска цела 

– Сдружение „Бул Транс Карс“, проведено на 19.09.2012 г. в София. 
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