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УСТАВ 

НА 

Сдружение “Фиат Форум България” 

I. Общи разпоредби 
Наименование и статут. Седалище и адрес. 

Чл. 1. (1) “ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ” е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел 
(наричано по-нататък “Сдружението”), учредено съгласно разпоредбите на Закона за юриди-
ческите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 

(2) Седалището на Сдружението е град София, район “Красно село”. 

(3) Адресът на Сдружението е: София, п.к. 1680, ж.к. “Бели Брези“, бл. 21, вх. A, ап. 38. 

Определяне вида на дейността 
Чл. 2. Сдружението осъществява дейност в частна полза и разходва имуществото си за 

постигането на визираните в този Устав цели. 

Цели на Сдружението 
Чл. 3. Сдружението има следните цели: 

1. Да популяризира италианската автомобилна марка “Фиат” в България; 

2. Да се утвърди като типичен “фен клуб“, който да обедини възможно най-широк кръг от 
собственици и почитатели на италианската автомобилна марка “Фиат”; 

3. Да поддържа контактите между своите членове, както и да осъществява международ-
но сътрудничество с чуждестранни автомобилни клубове на собственици и почитатели на мар-
ката “Фиат”. 

4. Поддържане на приятелски отношения с други автомобилни организации в България 
и чужбина. 

Средства за постигане на целите 
Чл. 4. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са: 

1. Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, 
кръгли маси и други форуми, свързани с марката “Фиат"; 

2. Подпомагане членовете на Сдружението с техническа информация, относно различ-
ните модели автомобили с марка “Фиат"; 

3. Сътрудничество с други организации в България и чужбина с цел популяризиране на 
марката “Фиат"; 

4. Организиране и участие във вътрешни и международни автомобилни състезания, по-
казни демонстрации и курсове, съдействащи за постигане целите на Сдружението; 

5. Разработване и участие във вътрешни и международни проекти и програми, включи-
телно такива, които съдействат за финансовата стабилност на Сдружението. 

6. Стопанисва и поддържа електронните портали: www.fiat-bg.org, www.fiatforum.bg, 
както и форума: http://forum.fiat-bg.org. 

Предмет на стопанската дейност 
Чл. 5. Доколкото Сдружението ще извършва стопанска дейност, приходите за постигане 

на неговите цели ще се формират от: 
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1.  Провеждане на различни по вид мероприятия, курсове, семинари, симпозиуми и кон-
ференции, самостоятелно или с други автомобилни организации в България и чужбина; 

2. Издателска, разпространителска и консултантска дейност; 

3. Покупка на автомобилни стоки и аксесоари с цел продажба, както и продажба на ав-
томобилни стоки и аксесоари от собствено производство. 

Имуществени вноски 
Чл. 6. Имуществените вноски в Сдружението биват: годишен членски внос и допълни-

телна вноска, чиито размер се определя с решение на Управителния съвет на Сдружението. 

Чл. 7. (1) Годишният членски внос се заплаща еднократно - авансово за цялата кален-
дарна (финансова) година, в срок до края на месец декември на предходната година. 

(2) Тези членове, които са приети в течение на календарната година, заплащат годишен 
членски внос в пълен размер, ако са приети през първата половина на годината и в размер на 
1/2, ако са приети през втората половина на годината. 

Срок 
Чл. 8. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или прекратително 

условие. 

II. Основатели на Сдружението. Членство. Права и задължения. 
Прекратяване на членството. 

Основатели на Сдружението 
Чл. 9. Учредителите и първите десет членове на Сдружението се считат за “Основатели 

на Сдружението“. Тези лица нямат други привилегии или запазени права по силата на този Ус-
тав. 

Видове членство. Възникване. 
Чл. 10. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете на Сдружението са 

пълноправни и асоциирани. 

(2) Пълноправните членове имат всички права и задължения по този устав. 

(3) Асоциираните членове могат да вземат участие във всички мероприятия на Сдруже-
нието. Те могат да бъдат поканени и да участват в заседанията на Общото събрание. Същите 
нямат право да гласуват при взимането на решения в Общото събрание. Асоциираните члено-
ве са длъжни да заплащат определените за тях от Управителния съвет имуществени вноски. 

(4) Управителният съвет може да предоставя статут на “Почетен член” на лице, което 
има особени заслуги за изграждането, развитието и популярността на Сдружението. Почетните 
членове са освободени от имуществени вноски и не могат да гласуват в Общото събрание. 

Чл. 11. (1) Нови членове на Сдружението (пълноправни и асоциирани) се приемат по 
писмено заявление, отправено до Управителния съвет, в което заявителят декларира, че е за-
познат и приема разпоредбите на устава. 

(2) Управителният съвет внася заявлението за разглеждане и гласуване на следващото 
си заседание. Членството възниква от първия ден на месеца, следващ месеца, в който е взето 
решението за членство и след покриване на дължимите имуществени вноски. 

(3) След заплащането на годишния членски внос, новоприетият член получава членска 
карта, с валидност до края на текущата календарна година. 

(4) Всички членове на Сдружението се вписват в специален Регистър на членовете, в 
който се отбелязват възникването и прекратяването на членството. Регистърът на членовете 
се води от Управителния съвет. 

Права на членовете на Сдружението 
Чл. 12. Всеки член има право: 
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1. Да бъде информиран за дейността и състоянието на Сдружението; 

2. Да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на Сдружението. 

Задължения на членовете на Сдружението 
Чл. 13. (1) Членовете са длъжни: 

1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните 
органи (Общо събрание и Управителен съвет); 

2. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите 

му; 

3. Да издигат авторитета на Сдружението и по възможност да помагат за увеличаване 
на неговото имущество; 

4. Да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите на Сдру-
жението или го злепоставят; 

5. (1) Да внасят в срок предвидените имуществени вноски. 

(2) Членският внос се плаща по банков път или в брой в касата на Сдружението еднок-
ратно - до края на месец декември на предходната година. По решение на Управителния Съ-
вет за определени членове, които имат финансови затруднения може за да се разреши раз- 
срочване или отсрочване на плащането. 

(3) При прекратяване на членството платеният членски внос и направените други иму-
ществени вноски не подлежат на връщане. 

(4) За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на предвидените 
в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на дружеството. 

Прекратяване на членството 
Чл. 14. (1) Членството се прекратява: 

1. с едностранно писмено волеизявление до УС на Сдружението; 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение; 

3. с изключване; 

4. с прекратяването на Сдружението; 

5. при отпадане. 

(2) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави 
по-нататъшното членство несъвместимо. 

(3) Член на Сдружението може да отпадне поради: 

1. автоматично - при невнасяне на имуществените вноски в предвидените срокове или 

2. системно неучастие в дейността на Сдружението. 

(4) Действията, обуславящи изключването по ал. 2 се констатират от Управителния съ-
вет, който внася доклад в Общото събрание. 

(5) Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи (извлечения от бан-
кови сметки и касата на Сдружението, протоколи от заседания на общото събрание и управи-
телния съвет и др.). 

III. Органи на Сдружението 
Органи 
Чл. 15. (1) Върховен орган на управление на Сдружението е Общото събрание (ОС). 

(2) Административен орган на управление на Сдружението е Управителният съвет (УС). 

(3) Председателят на УС, който е и Председател (Президент) на Сдружението е законо-
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вият представител на Сдружението. 

А) Общо събрание 
Чл. 16. (1) На Общото събрание участват всички членове на Сдружението (пълноправ-

ни, асоциирани и почетни). 

(2) При правенето на предложения и вземането на решение могат да участват само 
Пълноправните членове. Останалите членове (асоциирани и почетни) могат да вземат участие 
в дебатите. 

(3) В случаите, когато се формират комисии и работни групи, подпомагащи работата на 
ОС, в тях участват само пълноправни членове. 

Права на общото събрание 
Чл. 17. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и ги освобождава от отго-
ворност; 

3. изключва членове; 

4. взема решение за откриване и закриване на клонове; 

5. взема решение за участие в други организации; 

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 

8. приема бюджета на Сдружението; 

9. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, 
устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 

(2) Правата по ал. 1, когато това е допустимо от закона, могат да се възлагат на Управи-
телния съвет. 

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната за-
коносъобразност и съответствие с устава. 

Свикване на общото събрание 
Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от: 

1. управителния съвет по негова инициатива, или 

2. по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се 
намира седалището. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена пока-
на за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересува-
ните членове или натоварено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането 
на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди нас-
рочения ден. 

Кворум. Списък на присъстващите 
Чл. 19. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички 

пълноправни членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на съ-
щото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на редовните 
членове. 
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(2) За заседанието се изготвя списък на присъстващите, в който се отразяват имената 
на членове, вида членство, случаите на представителство и данните за представляващия и 
представлявания, адрес. Всеки присъстващ се подписва срещу графата, в която е нанесено 
неговото име. Списъкът се приготвя на база информация от регистрите на Сдружението, които 
се водят от УС. Списъкът се заверява в края на заседанието от Председателстващия, прото-
колиста и преброителите. 

Гласуване. Представителство. Вземане на решения 
Чл. 20. (1) Всеки пълноправен член на Сдружението има право на един глас в ОС. 

(2) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се 

до: 

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 
линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства 
вземането на решения. 

(3) Едно лице може да представлява не повече от двама други членове на Сдружение-
то, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

(4) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

(5) Решенията за изменение и допълнение на Устава, както и за преобразуване и прек-
ратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 3/4 от присъстващите. 

(6) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се 
вземат решения, освен ако присъстват всички пълноправни членове и допълнят дневния ред с 
решение, взето с обикновено мнозинство. 

Б) Управителен съвет. Състав. Мандат. Представителство. 
Чл. 21. (1) Управителният съвет (УС) се състои от три физически лица - пълноправни 

членове на Сдружението. 

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години. Няма ограниче-
ние при изпълнение на функции в рамките на повече от един последователни мандати. 

(3) Управителният съвет избира от своя състав: 

А) Председател на УС (Президент), 

Б) Главен секретар и 

В) Касиер (Ковчежник) и 

(4) Председателят на УС е и Председател (Президент) на Сдружението. Той представ-
лява и задължава Сдружението пред третите лица. 

Правомощия на управителния съвет 
Чл. 22. (1) Управителният съвет: 

1. управлява дейността на Сдружението, както и определя обема на правомощията на 
отделни негови членове; 

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. разпорежда се с имуществото на Сдружението; 

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността и проект за бюджет; 

5. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в изрич- 
ната компетентност на Общото събрание; 

6. приема нови членове. 

(2) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, 
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увреждащи имуществото и интересите на Сдружението. 

Заседания на управителния съвет 
Чл. 23. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. 

Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 
всеки от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седми-
чен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съ-
вет. 

(2) При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от главния секретар. 

(3) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват 
поне двама членове. 

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гаран-
тираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и 
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председа-
телстващия заседанието. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) За решенията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от 
председателстващия и протоколиста на заседанието. 

IV. Финансиране 
Чл. 24. Сдружението се финансира от: 

1. имуществените вноски; 

2. дарения; 

3. спонсорство; 

4. допълнителна стопанска дейност. 

V. Преобразуване. Прекратяване. Ликвидация. 
Чл. 25. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с несто-

панска цел, да се влива, слива, отделя и разделя. 

(2) Сдружението се прекратява: 

1. с решение на общото събрание; 

2. с решение на компетентния съд по седалището на Сдружението, в предвидените от 
закона случаи 

(3) След прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се из-
вършва от управителния орган или от определено от него лице. Относно неплатежоспособ-
ността, съответно несъстоятелността, редът на ликвидация и правомощията на ликвидатора 
се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. 

(4) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество 
се разпределя между пълноправните членове пропорционално на общия размер на направе-
ните от всеки от тях имуществени вноски до датата на прекратяване на Сдружението. Върхов-
ният орган на Сдружението може да вземе решение за различен начин на разпределяне на 
имуществото. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

 


