УСТАВ
НА
“Лада Клуб в България”
/приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 10 април 2016 г./

ПРЕАМБЮЛ
Учредителите на сдружение “Лада Клуб в България”
С оглед потребността от утвърждаване, развитие и популяризиране
и запазване на доброто име на автомобилната марка “ВАЗ”
Като оценяват значимия потенциал на всички собственици на марката
И като приемат да работят за нейното утвърждаване, развитие и просперитет
Взеха решение за създаване на сдружение “Лада Клуб в България”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1. (1) “ЛАДА КЛУБ В БЪЛГАРИЯ” е сдружение, в частна полза, регистрирано
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за създаване на условия за
максимално благоприятно развитие на МАРКАТА “ВАЗ” в Република България.
(2) “ЛАДА КЛУБ В БЪЛГАРИЯ” е сдружение на собственици и почитатели на
леки автомобили от Марката “ВАЗ”
Наименование
Чл.2. (1) Наименованието на сдружението е “ЛАДА КЛУБ В БЪЛГАРИЯ”,
наричан за краткост в този устав “Сдружение/то”. Същото се изписва на
английски език “LADA CLUB IN BULGARIA”.
(2) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към
наименованието му се добавя указанието “клон” и населеното място, където е
седалището на клона.
Седалище на Сдружението
Чл.3. Седалището на Сдружението е с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ №17
II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Основни цели на сдружението и средства за тяхното постигане
Чл.4. Основни цели на Сдружението са популяризиране на марката “ВАЗ”,
предоставяне на съдействие и помощ на членовете му чрез:
Обмяна на технически и технологични идеи , споделяне на опит, взаимопомощ.
Обединяване на собствениците на марката.
Провеждане на мероприятия на територията на Република България и чужбина.
Провеждане на разяснителна политика сред подрастващото поколение с цел намаляване на ПТП по пътищата в страната.
Повишаване на културата на шофиране, квалификацията, уменията и обективната
оценка на възможните ситуации възникнали на пътя.
Организиране на вътрешно клубни ралита при спазване на всички закони.
Излъчване на собствен участник в рали състезания в страната и чужбина.
Защита на интересите и не допускане на дискриминационна политика на
притежателите на МПС пред органите на властта и реда.
Водене на непримирима борба с хулиганите на пътя - координиране на усилията
с органите на реда.
Изработване и представяне пред съответните органи на единни позиции и
предложения на членовете по възникнали проблеми в организацията на
транспорта по пътищата на страната, както и на предложения за тяхното
преодоляване;
Участие, при покана в държавно - обществени консултативни органи: работни
групи, комисии, комитети, съвети и др. под., в които се обсъждат проблеми,
свързани с безопасността на движението;
Насърчаване на обмяната на професионални идеи, възгледи и опит на членове на
клуба и всички заинтересовани лица;

разпространяване на приложни знания, чрез организиране на семинари, курсове,
автопоходи и други подобни;
Съдействие за разпространяване на постиженията на науката и техниката, както
и на чуждестранния опит в справяне с проблемите на движението по пътищата;
подпомагане установяването на делови контакти, воденето на преговори и
сключването на договори от членовете на сдружението с български и
чуждестранни делови партньори или нестопански организации;
Утвърждаване на етичен кодекс за членовете на сдружението;
Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете на
сдружението;
Членство и сътрудничество с други сдружения;
Участие в български и международни програми и проекти;
Предмет на дейност
Чл.5. Предметът на дейност на Сдружението е подпомагане на неговите членове
и обединяване, представителство и защита на техните интереси пред държавни и
недържавни органи и организации и обществеността в страната, както и пред
международни организации.
Чл.6. (1) Сдружението може да осъществява и допълнителна стопанска дейност,
свързана с предмета на основната дейност, изразяваща се в :
1. Курсове по повишаване на безопасността на движението, екстремно
управление на автомобили.
2. Издателска, разпространителска, рекламна и консултантска дейност в областта
на автомобилните технологии и техники на ремонт.
3. Организиране и провеждане на форуми, автомобилни походи, курсове и
обучение на млади шофьори, както и на членове на сдружението.
(2) Сдружението не разпределя печалба и използва приходите
осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането
определените в този устав цели.
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III. ЧЛЕНСТВО
Членове
Чл.7. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и (дееспособно)
физическо лице, което извършва, подпомага, или е съпричастно към проблемите
на Сдружението и приема неговия устав.
(2) Членовете на Сдружението запазват своята икономическа, юридическа и
организационна самостоятелност.
(3) В Сдружението не могат да членуват политически партии и движения,
коалиции, както и религиозни и синдикални организации.
Членски права и задължения
Чл.8. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва лично, или чрез представител в Общото събрание на Сдружението
и чрез участието си да осъществява контрол върху работата на Сдружението и
органите му на управление;
2. На един глас в Общото събрание на Сдружението;
3. Да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;
4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. Да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на Сдружението;
6. Да се ползва от услугите, предоставяни от Сдружението;
7. Да участва в мероприятия, организирани от Сдружението;
8. Да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и
дейността на Сдружението;
9. Да предлага инициативи от страна на Сдружението в защита на интересите
му;
10. Да търси съдействието и помощта на Сдружението при осъществяването на
неговата стопанска дейност;
11. Да оспорва решенията на органите на Сдружението по предвидения в този
Устав ред.
Чл.9. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да спазва Устава и вътрешните правилници на Сдружението;
2. Да съдейства за осъществяване целите на Сдружението;
3. Да спазва в своето поведение, утвърдените в Сдружението етични правила по
отношение на своите колеги - членове и към Сдружението;
4. Да заплаща срещу издаден от Сдружението документ членския си внос.
Чл.10. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са
непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или
прекратяване на членството.
Прекратяване на членство
Чл.12. Членството се прекратява:
1. С едностранно едномесечно писмено предизвестие;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице член;
3. С изключване - при системни и груби нарушения на членствените задължения
и/или на утвърдените в Сдружението етични правила;
4. При отпадане - при системно неучастие в дейността на Сдружението и/или
невнасяне на установения членски внос.
Чл.13. (1) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на
Сдружението. Решението на Управителния съвет за изключване може да се
обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не покъсно от 1 година от датата на взимане на решението.
(2) Основанията за отпадане се констатират от Управителния съвет, който приема
и решението за прекратяване на членството.
Чл.14. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски
вноски не се възстановяват от Сдружението.

IV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Органи на управление
Чл.15. Органи на Сдружението са:
1. Общото събрание;
2. Управителният съвет;
3. Председателят;
Общо събрание
Чл.16. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, в което участват
всички членове на Сдружението.
(2) Юридическите лица участват в Общото събрание чрез законния/те си
представител/и, или чрез негов/техен пълномощник. Физическите лица участват
в Общото събрание лично, или чрез пълномощник.
(3) Пълномощник на член на Сдружението може да бъде само физическо лице.
Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото
събрание на Сдружението и може да важи за ограничен или неограничен брой
заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощява трети лица с правата
си. Всеки пълномощник може да представлява само един член на Сдружението.
Чл.17. (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. Приема основните насоки и програмата за дейността на Сдружението;
3. Приема бюджета на Сдружението;
4. Приема организационния и финансов отчет на Управителния съвет;
5. Одобрява годишния финансов отчет;
6. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Сдружението;
7. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет на
Сдружението;
8. Освобождава от отговорност Председателя и членовете на Управителния
съвет;
9. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, Устава или вътрешни правилници, регламентиращи дейността на
Сдружението.
10. Приема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението, както и за
начина на разпределение на имуществото след удовлетворяването на кредиторите;
(2) Решенията на Общото събрание по предходната ал. 1 се приемат с явно
гласуване (освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно) и с обикновено
мнозинство от присъстващите членове- по т.т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, а по т.т. 1 и 10 с мнозинство две трети от присъстващите членове.
Чл.18. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по

искане най-малко на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния
случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за
свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението
по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на
провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
(4) 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 насрочения ден.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото
събрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление
на Сдружението. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с
други технически и електронни средства за комуникация.
Чл.19. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. 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
присъстващите членове.
(2) Общото събрание се открива от Председателя на УС, който предлага избор на
ръководство на събранието (председателстващ, секретар - протоколчик и
преброители на гласовете).
(3) Събранието се ръководи от избрания председател, а секретар - протоколчикът
изготвя протокол, който се подписва от него и председателя, както и от
преброителите на гласовете.
(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите
членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват
присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на
Общото събрание.
(5) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били
включени в обявения в поканата дневен ред.
Чл.20. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
1. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към Сдружението;
2. Него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
3. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
Управителен съвет
Чл.21. (1) Управителният съвет се състои от три лица, които са членове на
Сдружението, избрани от Общото събрание за срок от пет години.
(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без
ограничение.
(3) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява
своите функции.

Чл.22. (1) Управителният съвет има следните правомощия:
1. Определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
2. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
3. Свиква Общото събрание на Сдружението и определя дневния ред за неговото
заседание;
4. Обсъжда, набелязва и приема мерки за осъществяване на целите на
Сдружението;
5. Приема решения по основните текущи и проблемни въпроси относно
политиката, основните насоки на дейността и управленческото ръководство на
Сдружението;
6. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. Взема решения за приемане на нови членове;
8. Приема решение за изключване или констатиране отпадането на членове на
Сдружението;
9. Приема решение за учредяване и участие на Сдружението в дружества;
10. Приема решение за членуване на Сдружението в сдружения и фондации;
11. Разпорежда се с финансовите средства и имуществото на Сдружението при
спазване изисквания на Устава;
12. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността и отчет за
изпълнението на бюджета на Сдружението за изтеклата година, както и програма
за дейността и бюджет на Сдружението за следващата година;
13. Избира Заместник - председател/и на Управителния съвет, по предложение
на Председателя;
14. Приема вътрешни правилници на Сдружението;
15. Приема решения за откриване и закриване на клонове и определя техния
управител;
16. Приема решение относно дължимостта и размера на годишен членски внос;
17. Приема организационния и финансов отчет на клоновете на Сдружението;
18. Образува целеви парични фондове;
19. Извършва ликвидация на Сдружението, или определя лице за тази дейност;
20. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не
спадат в правата на друг орган.
(2) Редовите членове на Управителния съвет не получават възнаграждение за
работата си в него.
Чл.23. (1) Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя наймалко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на
Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако
Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок,
то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния
съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена
покана, по телефон, факс или електронна поща. Материалите за свикването на
Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали
свикването му.
(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя, а в негово
отсъствие от Заместник - председател или от друг, определен от Управителния
съвет негов член.
Чл.24. (1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му
присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Всеки член
може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите
членове на Управителния съвет.

(2) За присъстващо в заседанията на Управителния съвет се счита и лице, с което
има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието.
(3) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено
мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 24, ал. 1, т.т. 2, 9, 14 и 20 - с
мнозинство от всички членове.
(4) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва
от Председателя и лицето изготвило протокола и заедно с писмените материали
по свикване и провеждане на заседанието се съхранява безсрочно.
(5) Управителният съвет може да приема 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.
(6) Решенията на Управителния съвет, приети в противоречие със закона, устава
или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред
Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на
Сдружението, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от
датата на взимане на решението.
Председател на Управителния съвет
Чл.25. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание,
измежду членовете на Управителния съвет на Сдружението, за срок от пет
години.
(2) Председателят на Управителния съвет може да бъде преизбиран без
ограничение. До избирането на нов Председател старият продължава да
изпълнява своите функции.
Чл.26. (1) Председателят има следните правомощия:
1. Осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет
на Сдружението;
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. По решение на Управителния съвет представлява Сдружението пред
държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и
юридически лица в страната и в чужбина;
4. Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на
Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
5. Утвърждава щата и назначава Главния секретар и служителите на
Сдружението;
(2) При отсъствие на Председателя той упълномощава Заместник - председател
да изпълнява функциите му по този Устав.
Клонове
Чл.27. (1) С решение на Управителния съвет на Сдружението могат да се откриват
и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на
Сдружението.
(2) Клоновете се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с
решението на Управителния съвет за откриването им.
(3) Управителите на клоновете се отчитат най-малко веднъж годишно пред

Управителния съвет на Сдружението за дейността на клона и разходените
средства.
V. ИМУЩЕСТВО
Чл.28. Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, ценни
книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени
вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау,
вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат
притежавани от юридическите лица.
Чл.29. Сдружението осигурява финансови средства за своята дейност от:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Членски внос;
Дарения, завещания, спонсорство;
Допълнителна стопанска дейност;
Приходи от лихви и депозити;
Дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски дружества;
Приходи от собствено имущество;
Приходи от участия в програми и проекти;
Други законови източници.

Чл.30. Всички приходи на Сдружението, независимо от техния характер и
източник се включват в неговото имущество и служат за осъществяването на
дейността му. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба
между неговите членове.
Чл.31. Сдружението разходва средствата си в рамките и в изпълнение на
утвърдения бюджет. Всяка година до 31 януари Председателят внася в
Управителния съвет проекта на бюджет на Сдружението, за да бъде включен в
дневния ред на Общото събрание.
Чл.32. Сдружението с решение на Управителния съвет може да образува целеви
фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми.
Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на
Сдружението.
Чл.33. Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото си.
Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в
които има участие.
Чл.34. Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на
Сдружението, тяхната отговорност е само до размера на определените членски
/имуществени/ вноски.
VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.35. (1) Сдружението не е ограничено със срок или други прекратителни
условия.
(2) Сдружението може да се прекрати само по решение на Общото събрание или
по решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи.
(3) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния

съвет на Сдружението или от определено от него лице.
VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите
на ЗЮЛНЦ и действащото българско законодателство.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска
цел “ЛАДА КЛУБ В БЪЛГАРИЯ”, състояло се на 17 април 2016 г. в гр. София.

