УСТАВ
НА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,
ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ
Настоящият устав е обсъден и приет от Общото събрание на Асоциацията на
редовно заседание, проведено на 12.04.2001г. в гр.София, изм. на 18.09.2002г.
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Чл.1. /1/ “Асоциация на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми”, наричана по-нататък “Асоциацията”, е доброволна
организация на търговци, които осъществяват дейност по производство, внос,
търговия, сервиз и вулканизиране на гуми, наричани по-нататък в текста “търговци”.
/2/ В своята дейност, Асоциацията се ръководи от законите на Република
България, настоящия Устав и приетите въз основа на тях решения на органите му за
управление.
Чл.2.
Наименованието
на
Асоциацията
е:
“АСОЦИАЦИЯ
НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА
ГУМИ”.
Чл.3. Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми е сдружение с нестопанска цел.
Чл.4. Асоциацията е юридическо лице със седалище в гр. София..
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АСОЦИАЦИЯТА:
Чл.5. Асоциацията е организация за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.6. Асоциацията ще работи за защита на професионалните, социални и
други интереси на търговците, които осъществяват дейност по производство, внос,
търговия, сервиз и вулканизиране на гуми.
Чл.7. Асоциацията ще съдействува за създаване на условия и среда за развитие
на лоялна конкуренция.
Чл.8. Учредителите, водени от идеята, че стоките и услугите, предоставяни от
търговците, които осъществяват дейност по производство, внос, търговия, сервиз и
вулканизиране на гуми са от значение за живота и сигурността на потребителите, си
поставят за цел Асоциацията да работи за утвърждаване в България на Европейски
стандарти и критерии за качеството и сигурност на предлаганите от търговците
стоки и услуги, като развива дейност за защита на потребителите от некачествени
стоки и услуги.
Чл.9. Асоциацията ще работи за подобряване на екологическата среда и за
отстраняване на негативните последици в тази сфера от дейността на търговците,
които осъществяват дейност по производство, внос, търговия, сервиз и
вулканизиране на гуми.
Чл.10. Асоциацията ще съдействува за формиране и развитие на култура и
утвърждаване на извънсъдебни форми при решаване на търговските спорове, по
които са страна търговци - членове на Асоциацията.
ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Чл.11. В своята дейност Асоциацията ще се ръководи от следните принципи:
1/ Свобода на избора и доброволност на участие;

2/ Зачитане интересите на отделните групи търговци и осигуряване на
възможност на техни представители да имат достъп до мероприятията,
организирани от Асоциацията;
3/ Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнението;
4/ Популяризиране на новите идеи, концепции и програми, във връзка с
осъществяване на нестопанските цели на Асоциацията;
5/ Партньорство с организации и институции, чиято дейност има отношение
към постигане нестопанските цели на Асоциацията;
6/ Откритост на Асоциацията пред обществото;
7/ Самостоятелност и необвързаност.
ІV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ
Чл.12. Целта и задачите на Асоциацията се осъществяват чрез следните
средства и форми на дейност:
1. Подпомагане на търговците от бранша и съдействие да създаване на поблагоприятен климат за осъществяваната от тях дейност чрез застъпване на техните
интереси пред компетентните институции и държавни органи;
2. Създаване, утвърждаване, подготовка и обучение на кадри и деятели за
осъществяване на целите и задачите на Асоциацията;
3. Разработване и утвърждаване на методи и средства за повишаване
ефективността на предприятията на търговците в икономически, професионален и
социален план;
4. Организиране и провеждане на семинари и други мероприятия, насочени
към пови-шаване професионалната квалификация и умения на служители на
търговците - производители, вносители и вулканизатори на гуми;
5. Осъществяване на контакти със сродни организации в страната и чужбина;
6. Намиране на дарители и спомоществуватели в страната и в чужбина,
заинтересовани от постигане на нестопанските цели на Асоциацията;
7. Организиране и провеждане на специализирани изложения;
8. Подпомагане и извършване на научни изследвания;
9. Подпомагане на специализирана преса, превод и популяризиране на
специализирана литература и издания, имащи отношение към професионалните и
социални интереси на търговците;
10. Създаване на национална база данни за лицензираните търговци, които
осъществяват дейност по производство, внос, търговия, сервиз и вулканизиране на
гуми;
11. Разработване, подпомагане и реализиране на екологични проекти,
свързани с нестопанските цели на Асоциацията, съобразно интересите на нейните
членове;
12. Изследване и популяризиране на Европейския опит и стандарти за
качество по отношение на производството, вноса, търговията, сервиз и
вулканизацията на гуми. Контрол на качеството;
13. Подпомагане и оказване съдействие на отделните държавни институции и
други организации с нестопанска цел при разработване на еко-политика в областта
на производството, вноса, търговията, сервиз и вулканизация на гуми. Асоциацията
ще съдейства и за изграждане на адекватна нормативна база в България, съобразена
с Европейските изисквания и стандарти;
14. Организиране на специализирани школи;
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15. Провеждане на мероприятия, способствуващи създаване на благоприятни
условия за утвърждаване на лоялна конкуренция;
16. Прилагане на процеса на посредничество при решаване на спорове, по
които страна са търговци, членове на Асоциацията. Създаване на център за
посредничество и извънсъдебни форми за решаване на спорове;
17. Извършване на всякаква друга, позволена от закона дейност, свързана с
несто-панските цели на Асоциацията, откриване и набиране на средства за
осигуряване на материалната база и финансовите средства.
V. РЕДОВНО ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.13. /1/ Членуването в Асоциацията е доброволно.
/2/ Редовен член на Асоциацията може да бъде всеки търговец
/едноличен търговец- физическо лице, навършило 18 годишна възраст или
юридическо лице/, който извършва дейност по производство, внос, търговия, сервиз
или вулканизиране на гуми, притежава надлежния лиценз за извършване на
дейността и е съгласен с УСТАВА, споделя целите на Асоциацията и подпомага
тяхната реализация.
/3/ Юридическите лица членуват в Асоциацията, чрез представители,
специално упълномощени по съответния ред.
/4/ Редовните членове на Асоциацията са равноправни и
равнопоставени.
Чл.14. /1/ Нови членове на Асоциацията се приемат въз основа на писмена
молба, документи за регистрация като търговец, лиценз /ако се изисква с
нормативен акт/ за извършване на търговска дейност с резервни части за моторни
/колесни/ превозни средства или лиценз за извършване на дейност по производство,
внос, търговия, възстановяване и сервиз на гуми и препоръки, подписани и
подпечатани от двама редовни членове на Асоциацията. Молбата, заедно с
препоръките се подава до УС на Асоциацията чрез неговия Председател. Членството
възниква въз основа на решение на УС на Асоциацията и заплащане на встъпителен
и годишен членски внос от кандидата в размера, определен от Общото събрание.
/2/ Членството за учредителите възниква с подписването на настоящия устав и
заплащане на встъпителна вноска в размер на 250 (двеста и петдесет) лева.
/3/ За редовните членове на Асоциацията се води специална книга, в която се
отбелязват данни за членовете и адрес за кореспонденция. Новите членове на
Асоциацията, след възникване на членството, се вписват в книгата за членовете. В
тази книга първоначално са вписани и членовете- учредители.
Чл.15. Редовните членове на Асоциацията внасят годишен членски внос в
началото на всяка календарна година до изтичане на втория календарен месец.
Размерът на членския внос се определя от Общото събрание. Общото събрание
определя и размера на встъпителния членски внос. По решение на Общото
събрание за определен период от време, годишният членски внос може да бъде
променян за определени групи търговци - членове на Асоциацията.
VІ. ПРАВА НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл.16. Всеки редовен член на Асоциацията има право:
1/ Да участва в Общото събрание на Асоциацията;
2/ Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Асоциацията;
3/ Да се ползва от социалните придобивки, осигурявани от Асоциацията;
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4/ Да се ползва от придобивките, имуществото и резултатите от дейността на
Асоциа-цията
5/ Да се ползва от дейността на специализираните органи на Асоциацията по
реда, установен в правилниците за тяхната работа.
4/ Да поставя за обсъждане пред органите на Асоциацията въпроси, свързани
с неговата дейност или с дейността на Асоциацията и да търси защита в тази насока;
5/ Да бъде информиран за цялостната дейност на Асоциацията и на нейните
органи, като се запознава със съответните документи и изисква разяснения от
съответните лица.
6/ Да напуска доброволно Асоциацията.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ
Чл.17. Всеки редовен член на Асоциацията е длъжен:
1/ Да спазва настоящия УСТАВ;
2/ Да изпълнява решенията на Общото събрание и на УС на Асоциацията;
3/ Да заплаща членски внос в размер, определен от Общото събрание и в
срока, посочен в настоящия устав;
4/ Да не използва по никакъв начин членството си в Асоциацията за цели,
противоречащи на УСТАВА му.
5/ Да съдействува на Асоциацията според възможностите си за осъществяване
на нейните цели и задачи.
6/ Да
информира писмено Управителният съвет при промяна или
прекратяване на дейността по чл.1. ал.1, при промяна на упълномощения
представител по чл.13 ал.3 от Устава, както при преобразуване или прекратяване.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.18. Членството в Асоциацията се прекратява при:
1/ Напускане на Асоциацията чрез писмено изявление, отправено до УС;
2/ Смърт на член – физическо лице, както и в случаи на прекратяване на член юридическо лице;
3/ Изключване;
4/ Загуба на качеството “търговец” по смисъла на чл. 1 ал. 1 от настоящия
устав или на съответния лиценз;
5/ Прекратяване на Асоциацията;
6/ Отпадане.
Чл.19. Всеки член на Асоциацията е свободен да я напусне по свое желание. В
случаите на чл.18 т.1 от настоящия устав, освобождаването от членство става с
решение на Управителния съвет по писмено заявление на напускащия, в случаите на
чл.18 т.4 от настоящия устав, освобождаването от членство става само въз основа на
решение на УС при наличие на съответните обстоятелства.
Чл.20. Член на Асоциацията може да бъде изключен с решение на Общото
събрание когато:
1/ не заплаща редовно членския си внос в рамките на определените срокове;
2/ подронва авторитета на Асоциацията;
3/ не изпълнява други задължения, предвидени в този устав.
Чл.21. Член на Асоциацията отпада от членство при невнасяне в срок на
дължимия годишен членски внос за период над две години и системно неучастие в
дейността на сдружението. Отпадането става по решение на Управителния съвет,
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който констатира основанията за отпадане на член по платежни документи и
протоколи на организацията.
Чл.22. При прекратяване на членството платеният встъпителен и годишен
членски внос не се връщат.
ІХ. АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ
Чл.23. /1/ Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат физически или
юридически лица, които не отговарят на критериите, посочени в чл. 1 ал. 1 от
настоящия устав, но осъществяват дейност, свързана с целите на Асоциацията.
/2/ Асоциираните членове се ползват с правата и задълженията на
редовното членство, с изключение на правото да участват в Общото събрание и да
избират. Те могат да присъстват на заседания на Общото събрание на Асоциацията,
без право на глас, но могат да бъдат избирани в органите на Асоциацията.
/3/ За приемане на асоциирани членове се прилагат същите изисквания,
както за редовните членове, с изключение на изискването за заплащане на членски
внос. Асоциираните членове не заплащат встъпителен и годишен членски внос.
/4/ Членството на асоцииран член се прекратява по условията на чл.18,
чл.19 и чл.20 т.2 и т.3. Асоцииран член може да отпадне от членство при системно
неучастие в работата на сдружението и/или загуба на основанията по чл. 24 ал.1, като
отпадането става по мотивирано решение на Управителния съвет.
Х. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл.24. Асоциацията осигурява необходимите си финансови средства от
постъпления от членски внос, дарения, завещания, спонсорство, от приходи от
мероприятия, финансирани от български и чуждестранни физически и юридически
лица, организирани от Асоциацията в съответствие с нейните нестопански цели.
Чл.25. /1/ Със средства на Асоциацията може да се придобива имущество за
осъществяване на дейността й.
/2/ Имуществото на Асоциацията може да се влага в недвижими имоти,
банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху
интелектуална собственост, както и по друг подходящ начин, като се държи сметка
за нестопанските цели на Асоциацията.
/3/ За осъществяване на своята дейност и за постигане на своите цели,
Асоциацията може да придобива и отчуждава движими и недвижими вещи, вещни
права, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу-хау, авторски
произведения, ценни книжа, като поема и съответните задължения.
/4/ Имуществото на Асоциацията се управлява от Управителния съвет,
като паричните средства се изразходват по утвърдени план-сметки или ред, указан
при постъпването им, въз основа на решение на УС.
/5/ Решения за разпореждане с недвижимо имущество на Асоциацията
се вземат от Общото събрание.
/6/ Решения за разпореждане с движимо имущество и други права
/извън тези по предходната алинея/, собственост на Асоциацията, както и решения
за участие в сродни международни организации се вземат от УС, като Общото
събрание се уведомява за тях на първото следващо заседание.

ХІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
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Чл.26. Органи на Асоциацията са: Общо събрание, Управителен съвет,
Контролен съвет.

Общо събрание
Чл.27. Общото събрание на Асоциацията е неин върховен орган и се състои от
всички нейни редовни членове и делегати, избрани на събрания, ако Асоциацията се
разрасне и Общото събрание вземе решение за това.
Чл.28. Общото събрание на Асоциацията:
1. изменя и допълва устава на Асоциацията;
2. приема основни насоки за дейността на Асоциацията;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
5. изключва членове на Асоциацията;
6. определя размера на годишния членски внос и на встъпителния членски
внос;
7. разглежда и приема отчета на Управителния съвет за дейността на
Асоциацията;
8. приема отчета на Контролния съвет;
9. взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
10. утвърждава помощните и специализирани органи на Асоциацията,;
11. взема решение за обособяване на нови секции на Асоциацията;
12. приема бюджета на сдружението;
13. определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет, както и
на членовете на Контролния съвет.
14. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат
на закона, Устава или други вътрешни актове на сдружението.
Чл.29. /1/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи
на Асоциацията и за всички членове.
/2/ Решенията на другите органи 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.30. (Изм. от Общото събрание на 18.09.2002г.) /1/ Общото събрание се свиква на редовни
заседания по решение на Управителния съвет най-малко два пъти годишно.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано от Управителния съвет на
извънредно заседание по всяко време. Свикването може да е по инициатива на УС,
по инициатива на Контролния съвет по реда на чл.41 или по искане на една трета от
членовете на сдружението в населеното място, в което е седалището на Асоциацията.
В случай, че УС не свика Общо събрание в месечен срок от искането, то се свиква от
районния съд по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях
лице.
Чл.31. /1/ Уведомяването на членовете на Асоциацията за заседание на
Общото събрание става чрез писмена покана, изпратена най-малко седем дни преди
датата на заседанието. Поканата задължително съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/2/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец
преди насрочения ден.
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Чл.32. Общото събрание е законно, ако е свикано в съответствие с
разпоредбите на предходния член и присъстват повече от половината от всички
редовни членове и делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо
от броя на членовете и делегатите, които са се явили.
Чл.33. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство
на присъствуващите, като всеки редовен член има право на един глас.
/2/ Решенията за изменение на устава, за прекратяване на Асоциацията
и за сливане на Асоциацията с други сдружения се вземат с мнозинство две трети от
присъствуващите.
/3/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са
били обявени в дневния ред.

Управителен съвет
Чл.34. /1/ Управителният съвет се състои от седем човека – представители на
редовни членове или асоциирани членове. УС се избира от Общото събрание за срок
от 3 /три/ години.
/2/ УС избира между членовете си Председател и Заместник
Председател. Участието на Председателя в работата на УС е с равен глас.
/3/ УС се отчита за дейността си пред Общото събрание.
Чл.35. /1/ УС се свиква от Председателя и заседава най-малко веднъж на два
месеца.
/2/ Председателят свиква заседание на УС и при писмено искане на 1/3
от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да
се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
/3/ Заседанията на УС се ръководят от неговия председател, а при
отсъствието му – от заместник председателя. При отсъствие и на двамата,
заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
/4/ Заседанията на УС са редовни, ако на тях присъствуват повече от
половината от членовете му.
/5/ Присъстващо на заседанието на УС е и лице, с което има двустранна
телефонна или друга връзка, чрез която лицето участва в обсъждането и вземането
на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.
/6/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по чл. 25,
ал. 6 се вземат с единодушие.
/7/ 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 УС.
Чл.36. Управителният съвет:
1. представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната
власт на отделни нейни членове и служители.
2. организира и осъществява изпълнението на решенията на Общото
събрание;
3. взема решения за приемане на нови членове, както и за освобождаване и
отпадане от членство в Асоциацията;
4. внася в Общото събрание мотивирани предложения за изключване на
членове;
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5. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията
на Устава;
6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. Изпълнява
бюджета на Асоциацията;
7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.
8. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
9. определя платените длъжности в администрацията на Асоциацията,
размера на възнаграждението и взема решения за назначаване на съответни
лица;
10. взема решения за създаване на помощни и специализирани органи на
Асоциацията, определя техните правомощия и отговорности, приема
правилници и други организационни документи във връзка с работата им;
11. взема решения за създаване и устройството на регионални структури;
12. организира срещи и дискусии по актуални общи и специфични проблеми
в бранша;
13. взема решения за членство на Асоциацията в други национални или
международни организации;
14. взема решения за участие на Асоциацията в национални и международни
форуми, проекти, програми и други, свързани с дейността на Асоциацията
и интересите на нейните членове.
15. определя адреса на Асоциацията;
16. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган;
17. изпълнява задълженията, предвидени в Устава и осъществява други
правомощия, необходими за дейността на Асоциацията в съответствие с
Устава и законите на страната.
Чл.37. Управителният съвет може да може да използува за дейността си
консултанти и експерти за сметка на Асоциацията.
Чл.38. Председателят на УС:
1. представлява Асоциацията пред трети лица;
2. ръководи дейността на УС и организира изпълнението на неговите решения
и на решенията на ОС;
3. разпорежда се със средствата на Асоциацията, съгласно бюджета и
решенията на УС;
4. назначава и освобождава административен персонал и сключва трудови
договори, както и договори с външни лица за възлагане на работа във връзка с
дейността на Асоциацията.

Контролен съвет
Чл. 39. Контролният Съвет се състои от трима души, които избират помежду
си председател. Председателят свиква Контролния Съвет поне един път годишно.
Чл.40. Контролният Съвет /КС/ проверява приходите и разходите на
Асоциацията, състоянието на имуществото и начина на неговото стопанисване. КС
се отчита пред Общото Събрание. КС може да използува за дейността си експерти
за сметка на Асоциацията.
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Чл.41. КС има право на инициатива за свикване на Общото Събрание при
констатиране на сериозни нарушения на устава и злоупотреби със средства на
Асоциацията.
Решението трябва да е подписано поне от двама от членовете на КС.
Чл.42. КС има право да прави пред УС и Общото събрание мотивирани
предложения за изключване на членове на Асоциацията.
Чл.43. /1/ За постигане целите на Асоциацията, нейните членове ще работят в
секции. Към момента на учредяването на Асоциацията са обособени две секции
съобразно спецификата на дейността, осъществявана от отделните търговци, а
именно - секция на вносителите на гуми и секция на другите търговци. За начина на
работа на секциите, Управителният съвет изготвя вътрешни правила, които
подлежат на одобрение от Общото събрание. По решение на Общото събрание
могат да се обособят в бъдеще и други секции.
/2/ За постигане целите на Асоциацията и с оглед представителството й
на територията на Република България, Асоциацията изгражда свои регионални
структури в областните административни центрове. За броя на регионалните
структури, техните центрове, начина на работа на регионалните структури и обхвата
на тяхното представителство и правомощия, Управителният съвет изготвя вътрешен
Правилник, който подлежи на одобрение от Общото събрание.
ХІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА
Чл.44. Съществуването на Асоциацията не се ограничава със срок.
Чл.45. Освен по решение на ОС, Асоциацията се прекратява и с решение на
окръжния съд:
а/ ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са
нужни според Устава за образуване на управителния съвет и контролния съвет;
б/ ако дейността му противоречи на закона, на устава или на държавния и
обществен ред;
в/ ако стане неплатежоспособно.
ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.45. Неуредените в настоящия Устав въпроси се решават от Общото
Събрание съгласно действуващото законодателство.
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