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У С Т А В 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТА 

НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА 

ФОЛКСВАГЕН В БЪЛГАРИЯ” 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Наименование и седалище 

 

Чл.1. Наименованието на сдружението е “Клуб на привържениците на 

Фолксваген в България”, което ще се  изписва и на  латиница . 

Чл.2. (1) Седалището на организацията  е  в гр. София, Район “Триадица”, а 

адреса на управление е гр. София, ул. “Лавеле” № 32, ет. 2, кантора 15. 

(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към 

наименованието се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището 

на клона. 

Срок 

 

Чл.3. Сдружението е учредено за неопределен срок. 

 

 

ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

 

Статут 

Чл.4. Сдружение “Клуб на привържениците на Фолксваген в България” е 

българско юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществена 

дейност. 

 

Цели 

Чл.5. Целите на сдружението са: 

1. Да представлява и защитава интересите на любителите на автомобилите 

Фолксваген; 

2. Да подпомага своите членове във връзка с поддръжката на притежаваните от 

тях автомобили Фолксваген; 

3. Да обединява усилията и съгласува интересите на физически лица за създаване 

на колекция от всички модели автомобили на Фолксваген, независимо от датата на 

производство; 

4. Да  организира автосалони и участва в такива в страната и в чужбина; 

5. Да  организира и осъществява връзка с други клубове със сходна дейност; 

 

Принципи 

Чл.6. Сдружението се изгражда на принципите на: 

1. равенство, взаимно уважение между членовете и любители без оглед на раса, 

религия, партийна принадлежност; 

2. право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението, както и 

право да бъде информиран за дейността му; 

3. отчетност; 
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ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА  

ПОСТИГАНЕ НА ИДЕАЛНИТЕ ЦЕЛИ 

 

Чл.7. (1) Сдружение  “Клуб на привържениците на Фолксваген в България” има 

предмет на дейност: 

1. Сдружението ще осъществява връзки, обмяна на опит и договорености за 

сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, 

организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели; 

2. Сдружението ще подпомага своите членове във връзка с поддръжката на 

притежаваните от тях автомобили Фолксваген; 

3. Сдружението ще организира и провежда периодични срещи с любителите на 

автомобилите Фолксваген  за популяризиране дейността и целите на сдружението.    

(2) Средствата за постигане на целите на сдружението са: 

1. Осигурява взаимен обмен на информация между членовете си, а също така и 

между тях и сходни организации в чужбина. 

2. Разработва и реализира програми за обучение. 

3. Поддържа интернет страница, чрез която предоставя на членовете на 

сдружението информация за техническите характеристики и поддръжката на 

притежаваните от тях модели Фолксваген, както и интернет форум, за връзка между 

членовете на сдружението и за популяризиране на идеите на сдружението сред други 

привърженици на Фолксваген. 

4. Издава брошури, бюлетини и др. за популяризиране на постиженията и 

световния опит в защита на интересите на любителите на автомобилите Фолксваген, 

5. Организира съвместни мероприятия за осигуряване на информация, реклама 

и др. спомагателни дейности. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.8. Сдружение “Клуб на привържениците на Фолксваген в България”  набира 

средства от : 

1. членски внос;  

2. приходи от предоставени услуги на граждани;  

3. приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение; 

4. дарения  и спонсорство; 

5. предоставени средства от държавата; 

6. управление на собствено имущество; 

7. предоставени средства от международни организации; 

8. други приходи по предмета на дейност; 

9. приходи от друга дейност, незабранена от закона. 

 

V. ЧЛЕНСТВО 

  

Членски права и задължения 

Чл.9. Членуването в Сдружение “Клуб на привържениците на Фолксваген в 

България” е доброволно. Членове на сдружението са физически лица, които се 

обединяват за осъществяване целите на сдружението и признават настоящият Устав. 

Чл.10. Всеки член на сдружението има право да участва в управлението му, да 

бъде информиран за дейността му, да се ползва от имуществото му по реда, установен в 

устава и закона. 
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Чл.11. (1) Всеки член на сдружението е длъжен да спазва устава му, да участва 

в неговата дейност, да внася определения от Общото събрание членски внос. 

(2) Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията  му. 

(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото 

лице. 

(4) Упражняването на членски права може да се делегира на други лица само 

чрез пълномощно с нотариално заверка на подписа. 

 

Приемане на нови членове 

Чл.12. (1) Приемането на нов член на сдружението става въз основа на писмена 

молба до Общото събрание, подписана от лицето, което иска членство. 

(2) Молбата трябва да съдържа : 

1. Трите имена, ЕГН и точен адрес на кандидата за членство; 

2. Текст, в който да се декларира, че ще приема и ще спазва Устава на 

сдружението. 

(3) Лицето, подало молба за членство, е длъжно да присъства на заседанието 

на Общото събрание, на което ще се гласува приемането му като член. Изключения се 

допускат в случаите, в които кандидатът е препоръчан от един присъстващ на Общото 

събрание член. 

Чл.13. (1) Управителният съвет може да отложи вземането на решение по 

молбата за членство, ако последната не отговаря на посочените в чл. 12 изисквания, 

или по своя преценка. 

(2) Ако Управителният съвет реши, че молбата за членство отговаря на всички 

изисквания, той я  представя за обсъждане пред Общото събрание на сдружението. 

(3) Решенията на Управителния съвет по ал.1 могат да бъдат обжалвани пред 

Общото събрание. 

(4) Ако Общото събрание вземе решение, че молбата за членство отговаря на 

всички изисквания и приеме кандидата за член, то кандидатът е длъжен да внесе 

годишния си членски внос или първата вноска по сметката на сдружението в 

едномесечен срок. Нови членове, които са приети след средата на годината, дължат 

плащане на половин членски внос за годината, в която са приети.  Ако след изтичането 

на едномесечния срок не бъде извършено плащане, решението за членство в 

сдружението се счита за нищожно. 

Чл.14. Учредителите на сдружението се считат за членове с подписването на 

учредителния протокол. 

 

Прекратяване на членство 

Чл.15. Член на сдружението, незаплатил членския си внос за дадена календарна 

година съгласно определения в чл. 18 начин и срок, отпада като член на сдружението. 

Отпадането се гласува на първото Общо събрание след изтичане на срока. 

Чл.16. (1) Членството в сдружението се прекратява: 

1. с писмена молба, отправена до Управителния съвет; 

2. с прекратяването на сдружението, като юридическо лице; 

3. с изключване. Общото събрание по предложение на Управителния съвет 

може да изключи член на сдружението за груби нарушения на задълженията или при 

неплащане на членски внос със закъснение от един месец, считано от изтичане на срока 

за плащане на втората вноска. По същия ред може да бъде изключен член на 

сдружението поради умишлени действия срещу интересите на сдружението, за 

уронване престижа на сдружението и/или за виновно причинени вреди на сдружението 

или на отделни негови членове. 
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(2) Членът, чието членство е прекратено, престава да бъде член на 

сдружението. За да бъде отново приет, той трябва да депозира нова молба за приемане. 

Ако членството е прекратено по която и да е от причините по т. 3 на предходната 

алинея, нова молба може да се подава най – рано след изтичане на една година от 

прекратяването на членството. 

(3) В 10-дневен срок от прекратяване на членството в сдружението, членовете 

са длъжни да уредят имуществените си отношения и да изпълнят задълженията, които 

имат към сдружението. При неизпълнение на това задължение сдружението има право 

да потърси на лицето имуществена отговорност по общия гражданскоправен ред. 

  

VІ.ИМУЩЕСТВО 

 

Разходване на имуществото 

Чл.17. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и 

други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в 

зависимост от действуващите нормативни актове, предоставени на сдружението за 

осъществяване на неговата дейност. 

(2) Със средствата си сдружението може да придобива недвижими имоти и 

вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуалната собственост, движими 

вещи. 

(3) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на целите си при условията и по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

(4) Сайтът www.vwclub.bg и форумът www.vwclub.bg/forum са собственост 

на клуба и не подлежат на продажба, освен ако решението за това е взето с единодушие 

от всички членове на Управителния съвет и е одобрено от Общото събрание с 

мнозинство ¾ от всички членове на сдружението. 

 

Източници на средства на сдружението 

Чл.18.  (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат членски 

внос. Членският внос е в размер, определен от Общото събрание и се заплаща годишно.   

(2) Членският внос може да бъде внесен изцяло, или на две равни вноски. 

Срокът за внасянето на членския внос е до 31 март на същата година. Новоприети 

членове внасят членския си внос или първата вноска в срок до един месец от 

приемането им, а втората вноска в срок от още два месеца след внасяне на първата 

вноска. 

(3) За особен принос в развитието на сдружението, с решение на Общото 

събрание членове на сдружението могат да бъдат освобождавани от заплащане на 

членски внос (почетни членове). Това решение може да се вземе с мнозинство 2/3 от 

присъстващите на ОС членове. 

(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения и 

завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и 

юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и 

чужбина, чиято дейност не противоречи на законодателството в Република България, 

както и да сключва договори за спонсорство. 

  

Покриване на загуби 

Чл.19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото 

събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от 

членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички 

членове на сдружението. 
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VІІ. УСТРОЙСТВО 

 

Чл.20. Сдружение  “Клуб на привържениците на Фолксваген в България” има 

следното устройство: 

1. Общо събрание  

2. Управителен съвет 

 

 

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Състав на Общото събрание 

Чл.21. Общото събрание е върховен орган на сдружението. Общото събрание 

се състои от членовете на сдружението. 

 

Права на Общото събрание 

Чл.22. (1) Общото събрание: 

1. изменя и допълва Устава; 

2. приема и други вътрешни актове; 

3. взема решения за приемане и освобождаване на членовете на Управителния 

съвет; 

4. приема и изключва членове на сдружението; 

5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

7. приема бюджета на сдружението; 

8. определя размера и сроковете за плащане на членския внос; 

9. приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от 

отговорност; 

10. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 

законите, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението. 

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 

(4) Решенията на органите на сдружението, 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. 

(5) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред съда по 

регистрация от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в 

едномесечен срок от узнаването им, но не по - късно от една година от датата на 

вземане на решението. 

 

Свикване на Общото събрание 

Чл.23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 

инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай 

Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото 

събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на 

членовете или натоварено от тях лице. 

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 

провеждане и по чия инициатива то се свиква. Поканата се публикува в един 
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национален всекидневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се 

намира управлението на сдружението, най - малко един месец преди насрочения ден. 

(3) Редовно отчетно - изборно Общо събрание се провежда задължително 

веднъж годишно, в периода 01.03 – 31.03 всяка година. 

 

Кворум 

Чл.24. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от 

половината от всичките му 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. 

 

Гласуване 

Чл.25. Всеки член на сдружението има право на един глас в Общото събрание. 

 

Вземане на решения 

Чл.26. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 

присъстващите. 

(2) Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 5 се приемат с мнозинство 2/3 от 

присъстващите. 

(3) Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 10 се приемат с мнозинство 2/3 от всички 

членове на Общото събрание. 

(4) Решение за промяна на чл. 17, ал. 4 от устава, както и на настоящата 

разпоредба, се приемат с мнозинство 3/4 от всички членове на сдружението. 

(5) Ако при избора на членове на УС кандидатите, получили необходимото 

мнозинство са повече от предварително определения брой, за избрани се считат 

получилите най - много гласове. 

(6) Общото събрание взема решения чрез явно гласуване, освен в случаите, 

когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно. 

(7) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не 

може да се вземат решения. 

 

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Състав 

Чл.27. (1) Управителният съвет се състои от 7 /седем/ члена и е управителния 

орган на сдружението. 

(2) Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет. 

(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок 

от три години. 

 

Правомощия 

Чл.28. Управителният съвет: 

1. представлява сдружението; 

2. избира и освобождава Председателя на Управителния съвет; 

3. определя ресорите от дейността на сдружението, за които отговоря всеки 

един от членовете на Управителния съвет, и свързаните с това права и задължения; 

4. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

5. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на законите и 

устава.  

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

7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
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8. определя реда и правилата  и организира извършването на дейността на 

сдружението и носи отговорност за това; 

9. ръководи комисиите, като поставя в синхрон дейността им; 

10. взема решения за регистрация на търговски дружества и за участие на 

сдружението в други организации с нестопанска цел; 

11. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 

12. изпълнява задълженията, предвидени в устава; 

13. разглежда постъпилите молби за членство и ги внася в ОС за гласуване. 

 

Представителна власт 

Чл.29. Сдружението се представлява от всички членове на УС, заедно и 

поотделно.  

Чл.30. (1) За сключването на сделки на стойност над 1 000 /хиляда/ лева или за 

каквито и да е действия, които задължават сдружението със суми над 1 000 /хиляда/ 

лева, както и за действия по управление на имущество на сдружението на стойност над 

1 000 /хиляда/ лева, е необходимо съгласието и подписите най – малко на половината 

от членовете на Управителния съвет. Това ограничение се прилага и за всички случаи, 

които по какъвто и да е начин водят до заобикалянето му. 

(2) При всички случаи нарушаване на горните разпоредби има, когато в кратък 

период от време бъдат сключени няколко идентични сделки или бъдат извършени 

няколко идентични действия, чиято обща стойност и/или предмет надвишават сумата 

по ал. 1. 

 

Заседания на Управителния съвет 

Чл.31. (1) Заседанията на Управителния съвет могат да се свикват от всеки 

член на УС. Те се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от свикалия 

заседанието или от друг член на Управителния съвет, избран чрез гласуване на самото 

заседание.  

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват чрез писмени покани, 

изпратени до членовете на Управителния съвет най - малко една седмица преди 

провеждането на заседанието с оповестяване на дневния ред, мястото и датата на 

провеждането. Уведомяването може да стане и по телефона. 

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината му членове. 

(4) Присъстващо е и лице,с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 

протокола от председателстващия заседанието. 

(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 

25, ал.1, т. 2 и 7 от “Закона за юридическите лица с нестопанска цел”, както и 

решенията по ликвидацията - с мнозинство от всички членове. 

(6) Управителният съвет може  да взема решения и без да бъде проведено 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 

възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 

 

Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет 

Чл.32. Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен преди 

изтичане на мандата му,  с решение на Общото събрание, ако: 

1. подаде молба за освобождаване като член на УС; 

2. важни съображения, свързани с дейността на сдружението, наложат това; 
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3. възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния 

съвет, или систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия 

устав, или извършва закононарушения, или други действия, с които може да  увреди 

доброто име на сдружението. 

  

 

 

VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ 

 
Чл.33. (1) Сдружението е задължено да води книги за протоколите на 

колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, 

удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността веднъж годишно, който трябва 

да съдържа данни относно: 

1. съществените дейности на клуба, изразходваните за тях средства, връзките 

им с целите и програмите на клуба и постигнатите резултати; 

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства; 

3. финансовия резултат. 

(3) Сдружението един път годишно осигурява извършването на проверка на 

дейността си от лицензиран експерт-счетоводител 

 

ІХ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.34. Сдружението, като юридическо лице за осъществяване на дейност в 

обществена полза, може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява 

дейността, насочена за постигане на посочените в този устав цели. 

Чл.35. Безвъзмездното разходване на имущество се извършва при спазване на  

Закона за юридическите лица с нестопанска цел . 

Чл.36. Сдружението не може да сключва сделки с лицата, които са членове на 

управителния или контролния съвет на сдружението, с техни съпрузи, роднини по 

съребрена линия до четвърта степен,  както и с юридически лица, в които посочените 

лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, 

освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи 

условия, публично обявени. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл.37. (1) Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание; 

2. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато : 

a) не е учредено по законния ред; 

b) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 

c) е обявено в несъстоятелност. 

(2) Решението на съда по т. 2 на предходната алинея се постановява по иск на 

всеки заинтересуван или на прокурора. 

 

ХІ. ЛИКВИДАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ 

 

Чл.38. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.  
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(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от 

него лице. Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение 

на съда. 

(3) Ликвидацията се извършва при спазване на условията, предвидени в Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.39. Имуществото след ликвидацията се предоставя по решение на съда на 

юридическо лице с нестопанска цел, със същата или близка нестопанска цел, ако не е 

определена такава в устава или учредителния акт. Ако имуществото не бъде 

предоставено по посочения ред, то се предава на общината по седалището на 

сдружението. 

 

Настоящия устав е приет от Общото събрание на сдружение с нестопанска цел 

“Клуб на привържениците на Фолксваген в България”, състояло се на 16.04.2011г. в гр. 

София. 

 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Добрин Балчев ............................................. 

 

 

2. ПРОТОКОЛЧИК:  Владимир Цанев ........................................... 


