У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА"

Г Л А В А

I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. (доп. на 17.05.2018 г.)
Сдружение "НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА", наричано за краткост
по-долу „НБМ“ или “Сдружението”, е учредено на 31.01.2004 г. на проведено
в град Мелник Учредително събрание, на което присъстваха 33 членове учредители.
Член 2. (доп. на 17.05.2018 г.)
Сдружение "НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА" е юридическо лице с
нестопанска цел, действащо съгласно Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и настоящия Устав, за осъществяване на посочените в
същия цели и задачи.
Член З.
НБМ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на
дейност в частна полза за отстояване и реализиране на интересите на
членовете си, за подобряване на взаимовръзките помежду им, както и с
други юридически лица със стопанска и нестопанска цел.
Член 4. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Сдружението се регистрира
Сдружение “НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС МРЕЖА”

под

наименование:

Алинея 2. Седалището и адреса на Сдружението е :
Град София , Община “Изгрев”, улица "Лъчезар Станчев", № 9, ет. 6

Член 5. (изм. на 17.05.2018 г.)
Сдружението се регистрира в Регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при Агенция по вписванията, като юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Член 6.
Сдружението осъществява дейността си
Конституцията и законите на Република България

в

съответствие

с

Член 7.
Сдружението е демократична, независима и доброволна обществена
организация, изразител на духовните и имуществените интереси на
членовете си.
Член 8. (изм. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Сдружението осъществява дейността си при съблюдаване
на принципите на доброволност и равнопоставеност на членството,
гласност, изборност, мандатност, отчетност и контрол. Сдружението работи
на основата на самоуправлението и самоиздръжката си.
Алинея 2. В своята дейност Сдружението се ръководи от ЗЮЛНЦ,
Устава си и решенията на Общото събрание.
Алинея 3. Сдружението ще съдейства за развитие на бизнес
отношенията на членовете си и други физически и юридически лица на
национално и международно ниво. То работи във взаимодействие с всички
държавни, местни, стопански, нестопански и други организации и движения,
имащи принос и дейност насочена към подобряването на бизнес средата и
взаимовръзките в страната и чужбина.

Г Л А В А

І І

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Член 9.
Сдружението си поставя следните цели :


Създаване на нова бизнес среда, способстваща развитието и
подпомагането на търговските контакти в страната и чужбина
на търговските субекти;



Изграждане на нов вид партньорски взаимоотношения между

търговските субекти
европейския пазар;

в

условията

на

глобализация

и



Създаване на условия за подобряване функционирането и
разширяване на бизнеса в страната и чужбина;



Създаване на условия за реализиране на нови бизнес
контакти;



Подпомагане на фирмите за адаптирането им в условията на
европейския съюз и европейския пазар.

Член 10. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. За постигане целите си Сдружението изпълнява следните
основни задачи:


Осигурява
достъп
до
актуални
информационни ресурси в клоновете и представителствата на
"НБМ" в страната и чужбина на граждани и фирми;


Осигурява
на
търговските
субекти
възможности за широко оповестяване на дейността им и
бизнес- предложения в страната и чужбина, чрез клоновете и
представителствата на "НБМ" в страната и чужбина;


Осигурява
консултантска
помощ
при
разработването на бизнес проекти и програми, в това число и
съвместни с "НБМ";


Оказва
съдействие
на
фирми
производители за тестване на продуктите за пазарите на
Европейския
съюз
и
получаване
на
необходимите
сертификати и разрешения;

Представя преференциални условия
търговските субекти при корпоративно участие в "НБМ";

на


Организира
провеждането
на
бизнес
мероприятия като: двустранни делови срещи, презентации,
обучения, семинари, форуми, консултации с експерти,
конференции.

Алинея 2. За осъществяване на целите и задачите на Сдружението
към него могат да се създават представителства и клонове.
Алинея 3. Сдружението може да участва в други сдружения,
юридически лица и форми на дейност, свързани с предмета и целите на
организацията.

Г Л А В А

І І І

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Член 11. (доп. на 17.05.2018 г.)
Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основаната дейност и необходима за
осъществяването й:

предоставя на не членуващи в Сдружението
физически и юридически лица търговска информация, срещу
заплащане на такси;

 публикува и разпространява срещу заплащане на
такси на информация за бизнес – предложения на не
членуващи в Сдружението физически и юридически лица;


рекламна и издателска дейност;


организиране
преквалификационни курсове;


на

посредничество

при

квалификационни

и

осъществяване

на

бизнес-контакти;

провеждане на конкурси и интервюта за
избор на кадри за работа в страната и чужбина;


представителство на други юридически лица
със стопанска и нестопанска цел при осъществяване на
бизнес-контакти;


мониторинг, анализи и проучвания;


подготвяне на проекти и книжа за участие в
конкурси за финансиране на бизнес-програми и финансиране
от фондове, банки и неправителствени организации;


посредническа и комисионерска дейност;


осъществява всяка друга законно допустима
дейност, която служи на целта на Сдружението.

Г Л А В А

I V

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 12.
Алинея 1. В Сдружението могат да членуват всички български и
чуждестранни физически и юридически лица независимо от политическите
им възгледи, религиозни убеждения и етническа принадлежност, при пълна

доброволност и равнопоставеност.
Алинея 2. Не могат да бъдат членове на Сдружението лица,
осъждани за умишлени престъпления от общ характер, лица обявени в
несъстоятелност или осъждани на банкрут.
Член 13.
Членовете приемат Устава на Сдружението и работят за
осъществяване целите и задачите му, плащат определения членски внос и
определените от Общото събрание допълнителни вноски.
Член 14. (изм. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Кандидатите за членове на Сдружението изразяват
желанието си за членство с писмено заявление за членство до
Управителния съвет.
Алинея 2. Приемането им става с решение на Управителния съвет
на Сдружението, по предложение на най-малко един от членовете на
Сдружението.
Алинея 3. Всеки член получава членска карта по образец, която се
издава от Управителния съвет.
Член 15. (изм. на 17.05.2018 г.)
Заплащането на членския внос се извършва авансово - най-малко на
3-месечна база.
Член 16. (изм. на 17.05.2018 г.)
Всички членове на Сдружението имат еднакви права, а именно:


да

участват

в

цялостната

дейност

на

да избират
ръководните органи;

и

да

избирани

в

Сдружението;


бъдат


да бъдат уведомени, когато
отношение за тяхната дейност и поведение;

се

взема



да се ползват от културните и социални
придобивки, както и от услугите на Сдружението;

да напускат Сдружението по собствено
желание, изразено в писмено заявление до Управителния
съвет.

Член 17. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)

Всички членове имат еднакви задължения, а именно:


да спазват Устава на Сдружението и
изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния
съвет на Сдружението;


да внасят редовно по установения ред
членския внос и/или имуществените вноски, определени от
Управителния съвет.
Член 18. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Членството се прекратява:

с
едностранно
Управителния съвет на Сдружението;

волеизявление

до



със



с прекратяване на юридическото лице – член

смъртта

или

поставяне

под пълно

запрещение;
на Сдружението


с изключване по решение на Управителния



с прекратяване на Сдружението;

съвет;


при отпадане поради не внасяне на
установени имуществени вноски и /или/ системно неучастие в
дейността.

Г Л А В А

V

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 19.
Органи на Сдружението са Общото събрание състоящо се от
членовете му и Управителният съвет.
Член 20. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Висш ръководен орган на Сдружението е Общото
събрание.
Алинея 2. В състава на Общото събрание се включват всички
членове на Сдружението, които участват на заседанията му лично или чрез
нарочно упълномощено лице - друг член на Сдружението.

Алинея 3. Един член на Сдружението може да представлява само
още един член по нарочно пълномощно.
Алинея 4. Общото събрание се свиква на заседание от
Управителният съвет на Сдружението най-малко един път годишно, с
писмена покана, в която са посочени дневният ред, мястото и часът на
провеждане, както и по чия инициатива се свиква.
Алинея 5. Общото събрание може да се свика и по писмено искане
на 1/3 от членовете на Сдружението до Управителният съвет, който е
длъжен в месечен срок да отправи писмени покани за свикването му. В
противен случай то се свиква по решение на съда след искане на
заинтересованите членове.
Алинея 6. Поканата за свикване на Общото събрание се обявява в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията най-малко един месец преди определената дата на
заседанието.
Алинея 7. Общото събрание започва работа, ако на определената
дата, час и място на провеждането му присъстват най-малко ½ от членовете
му, лично или чрез упълномощени други членове на Сдружението.
Алинея 8. При липса на кворум, заседанието на Общото събрание се
отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Алинея 9. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
Алинея 10. Членовете на Сдружението могат да упълномощават
представител за участие в Общото събрание на Сдружението, който е член
на Сдружението. Един член на Сдружението може да представлява наймного
един
друг
член.
Преупълномощаване
не
се
допуска.
Упълномощаването може да е само за конкретно заседание на Общото
събрание, изразено в писмена форма.
Член 21.
Общото събрание има следните правомощия:
1. Взема

решения за учредяване,
прекратяване на Сдружението;

преобразуване

или

2. Приема, изменя и/или допълва Устава на Сдружението;
3. Приема, изменя и/или допълва Вътрешните правила на

Сдружението;
4. Избира и освобождава членовете на Управителният съвет на

Сдружението, определя броя им;
5. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет от

неговия състав;
6. Взима решение за членуване и участие на Сдружението в

други юридически лица и организации;

7. (отм. На 17.05.2018 г.);
8. Приема основните насоки и програма на дейността на

Сдружението;
9. Приема бюджета на Сдружението;
10. Приема отчет за дейността на Управителният съвет;
11. Отменя

решения на другите органи на Сдружението
противоречащи на закона, Устава, вътрешния актове
регламентиращи
дейността
на
Сдружението
или
противоречащи на целите и задачите на Сдружението;

12. Дава

предварително
разрешение
за
сключване
от
Управителния съвет на сделки на разпореждане с
имуществото на Сдружението, чиято обща стойност през
текущата година надхвърля 50 000 лв.

Член 22. (изм. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Решенията на Общото събрание на Сдружението са
задължителни за членовете и органите му.
Алинея 2. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен
контрол относно тяхната законосъобразност в съответствие с Устава.
Алинея 3. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите, а по точки 1, 2, 4 и 5 от преходният член се
вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Член 23. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Оперативната дейност на Сдружението между
заседанията на Общото събрание се организира и ръководи от
Управителния съвет на Сдружението.
Алинея 2. Управителният съвет се състои най-малко от 3 /три/ лица членове на Сдружението и включват Председател и членове. Юридически
лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на
управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете
на Управителният съвет се избират за срок от 2 години. Броят на членовете
на Управителния съвет трябва да е нечетен. Заседанията на Управителния
съвет се свикват най-малко веднъж на всеки 3 месеца.
Алинея 3. За Почетен председател на Управителния съвет може
бъде избрано лице с особени заслуги за развитието на деиността
Сдружението. Почетният председател има право да присъства
заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет с право
съвещателен глас (право на изказване на мнение).

да
на
на
на

Член 24. (изм. и доп. на 17.05.2018 г.)
Управителният съвет има следните правомощия:
1. Представлява

Сдружението и
определя обема
представителната власт на отделните негови членове;

на

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Приема

и изключва членовете на Сдружението,
предложение на други членове на Сдружението;

по

4. Подготвя и внася за разглеждане и одобрение в Общото

събрание проекто-бюджет;
5. Ежегодно подготвя и внася за разглеждане от Общото

събрание доклад за дейността на Сдружението, който
съдържа
данни
относно
осъществените
дейности,
изразходваните за тях средства и постигнатите резултати,
както и за размера на безвъзмездно полученото имущество,
приходите от други дейности за набиране на средства и
финансовият резултат за годината;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на

Сдружението и носи отговорност за осъществяването и;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове извън

населеното място, в което се намира седалището на
Сдружението и по предложение на Председателя на
Управителният съвет определя Управителите им;
8. Определя

необходимостта, броя, вида на щатовете за
работещите в Сдружението и техните възнаграждения;

9. Взема

решения относно
имуществените вноски;

размера на

членския внос и

10. Определя адреса на Сдружението;
11. Взема решение за създаване на целеви фондове;
12. Избира

и
освобождава
Сдружението;

Почетния

председател

на

13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или

съгласно този Устав, не са включени в правомощията на друг
орган.
Член 25. (изм. на 17.05.2018 г.)
Алинея 1. Заседанията на Управителния съвет се свикват и
ръководят от Председателя му, а при негово отсъствие от определен от
Управителния съвет негов член.
Алинея 2. Председателят е длъжен да свика заседание на
Управителния съвет и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако не
свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки член на

Управителния съвет.
Алинея 3. Управителния съвет взима решенията
присъствието в заседанието му на повече от половината членове.

си

при

Алинея 4. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна
връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му
и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява с протокола от
председателстващия заседанието.
Алинея 5. Решенията си Управителния съвет взима с мнозинство от
присъстващите членове, в съответствие с чл. 32, ал. 4 от ЗЮЛНЦ.
Алинея 6. Управителният съвет по изключение може да взима
решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото
решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.
Алинея 7. Председателят на Управителния съвет представлява
Сдружението, представлява същото пред други физически и юридически
лица, държавни и общински органи и служби, неправителствени
организации и неперсонифицирани образувания и организации и ръководи
дейността на щатния състав, в който назначава и освобождава от длъжност
по решение на Управителния съвет.
Член 26.
По предложение на Председателя Управителния съвет може да
избира един или повече заместник председатели като последният определя
обема на правомощията им.
Член 27.
Управителният съвет определя и утвърждава създаването на
областни и общински центрове /представителства/ на Сдружението в
страната и чужбина, като определя ръководителите им и обема на
правомощията им.

Г Л А В А

V I

КЛОНОВЕ
Член 28.
С решение на Управителния съвет на Сдружението могат да се
откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира
седалището на Сдружението.

Член 29.
Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и
извършват дейностите определени с решението на Управителния съвет за
откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в
правомощията и представителната власт на Управителя.
Член 30.
Клоновете водят книга за дейността си и най-малко веднъж
тримесечно Управителят на клона представя пред Управителния съвет на
Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.
Член 31. (отм. на 17.05.2018 г.)

Г Л А В А
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ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Член 32.
Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други
права, регламентирани от закона, както и от имуществени и неимуществени
вноски на членовете, права и интереси; парични средства; дялово участие в
дружества, ценни книжа; вземания и други активи.
Член 33.
Алинея 1. Сдружението осъществява дейността си при пълна
финансова самоиздръжка.
Алинея 2. Сдружението набира средствата си от :


членски внос и допълнителни вноски;



приходи от реализация на информационни



такси, дарения, помощи и завещания;



разпореждане с имотите им, отдаване под



приходи от дейност по глава III от този Устав;



участие в други юридически лица.

продукти;

наем и др.;

Алинея 3. Набраните средства се изразходват за постигане на
посочените в Устава цели, съгласно действащите закони и по решение на
Управителния съвет.
Алинея 4. Сдружението може да създава специални фондове за
осигуряване на средства по основните направления в дейността си.
Член 34.
Придобиването и отчуждаването на недвижима собственост на
Сдружението, сключването на договори за заем, създаване на фондове,
както и опрощаване на вземания, се решават с решение на Общото
събрание, при спазване на действащите нормативни актове.
Член 35. (отм. на 17.05.2018 г.)

Г Л А В А
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РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
(отм. на 17.05.2018 г.)
Член 36. (отм. на 17.05.2018 г.)

Г Л А В А

I X

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 37. (изм. на 17.05.2018 г.)
Сдружението води задължително следните документи : протоколна
книга от заседанията на Общото заседание и книга от заседанията на
Управителния съвет, счетоводна документация, книга за входяща и
изходяща документация, инвентарна книга и картотека за членовете на
Сдружението.
Член 38.
Сдружението се създава за неопределено време

Член 39.
Алинея 1. При обявяване ликвидация на Сдружението,
ликвидаторите са длъжни да удовлетворят кредиторите от наличните
парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване на
движимото, а след това и на недвижимото имущество на Сдружението.
Алинея 2. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на
Сдружението по правилата на Глава седемнадесета от Търговския закон.
Член 40.
Алинея 1. Останалото имущество след удовлетворяване на
кредиторите се разпределя между членовете на Сдружението по решение
на Общото събрание.
Алинея 2. След разпределение на имуществото ликвидаторите са
длъжни да поискат заличаване на вписването на Сдружението от регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията.
Настоящият устав е приет на Учредително събрание, проведено на
31.01.2004 г. в гр. Мелник, изменен и допълнен на Общо събрание,
проведено на 17.05.2018 г. в гр. София.
Председател на Управителния съвет:
Десислава Иванова

