УСТАВ
на
„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА БИОПРОДУКТИ” (СБПБ)
Приет на Общо събрание на членовете,
състояло се в гр. Велико Търново
на 12 юни 2018 г. /Земеделски колеж, зала № 10/
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) „СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”,
наричано за краткост „Сдружението” е национална отраслова организация в областта на
производството на биопродукти, регистрирана като юридическо лице, отделно от членовете
си и учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
Устава и Решението на учредителното събрание, вписано в РЮЛНЦ при АВ с ЕИК
204968338
(2)
„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”
е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел
за обществено полезна дейност , за представителство и защита на интересите на неговите
членове, осъществяващи стопанска дейност в отрасъла – производство на биопродукти.
(3)
Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4)
Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
(5)
Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”
Наименованието на организацията се изписва на български език: „СДРУЖЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”. При превод на английски език
наименованието се изписва: „ASSOCIATION OF BULGARIAN PRODUCERS OF
BIOPRODUCTS”.
(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към
наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е
седалището на клона.
Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
Чл. 3. Седалището и адресът на управлението на сдружението са:
Гр. Велико Търново, п.к. 5007, ул. „Петко Тодоров”№ 3 А
Електронна поща: sdr_biopro@abv.bg; web: www.sbpb.bg
(1)
Сдружението притежава свой печат и банкова сметка.
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
II. САМООПРЕДЕЛЯНЕ, ОСНОВЕН
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ НА
СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 5. Основен предмет на дейност.

I.
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Организацията се самоопределя като отраслова организация на биопроизводителите в
Република България, осъществяваща дейност с обществено полезна цел, изразяваща се в
подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и
търговците на биологични продукти на територията на Република България, както и всички
частно-правни субекти, упражняващи дейности, попадащи в обхвата на Регламент (EО) №
834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, в т.ч. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета,
в сила от третия ден след обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз,
приложим за държавите членки от 01.01.2021 г., както и целокупната европейската
нормативна рамка и съответната на нея национална законоуредба, за да осигурява активно
участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи;
подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически
растеж, усвояване положителни практики в сектора от други държави членки, съблюдаване
правилата на лоялната конкуренция в светлината на правото на ЕО, на партньорство и
сътрудничество в сектора, процесуално представителство на защита интересите на членовете
си пред административни органи, пред съдебни инстанции, както пред национални
юрисдикции, така и пред административни органи и съдебни инстанции в рамките на ЕО.
Подпомагане и насърчаване, както и процесуално представителство интересите на членовете
на сдружението в процедури по кандидатстване по програми за финансово подпомагане в
сектора Биопроизводство /вкл. биологично пчеларство/, представителство пред
административни органи – МЗХГ, БАБХ, ДФЗ досежно защитата интересите на членовете на
сдружението и представителство пред административните органи в участия в тематични
работни групи в сектора, касаещи ОСП (Общата селскостопанска политика) на РБългария , в
това число участие чрез представител в Тематичната работна група по предстоящото
изготвяне Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г. /в
унисон с европейската правна рамка – Делегиран Регламент (EС) 2015/1366 на
КОМИСИЯТА от 11.05.2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на
пчеларство, както и Регламент за изпълнение (EС)2015/1368 на КОМИСИЯТА от 06.08.2015
г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на помощта в сектора на пчеларството; както и
заявяване и активно участие чрез представители във всяка сформираща се в ресорното
министерство тематична група, касаеща материята „Биоземеделие”, попадаща в обхвата на
горецитираната общностна нормоуредба и съответната й национална правна рамка.
Процесуално представителство във връзка с обжалване общи и индивидуални
административни актове, както по административен, така по съдебен ред, накърняващи
законните права и интереси на членовете на сдружението при упражняване дейността си в
областта на биоземеделието, както и всички фактически и правни действия, които се следват
по отношение защита интересите на Сдружението, очертани в предмета на дейност и
поставените цели.
(1)
Предметът на дейност на сдружението включва съвкупността от всички нестопански
средства, разбирани като отделни действия, насочени към постигането на нестопанските
цели.
(2)
Предметът на стопанската дейност на сдружението, включва стопанските средства,
разбирани като отделни действия или сделки, насочени към постигането на
нестопанските цели.
(3)
Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност като алтернативен източник за
финансиране и устойчивост, подчинена на условията и съобразно реда, определен с
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националните и международни законово установени стандарти, регламентиращи
специфично производството на биопродукти.
(4)
Стопанската дейност на сдружението отговаря на специфичните ограничителни
критерии за законност съгласно ЗЮЛНЦ, които са:
a) Да бъде допълнителна, т.е. нейното извършване по обем да не надвишава обема на
основната нестопанска дейност като критериите за това са не финансови, а организационни
(материални, човешки, финансови и др. ресурси). Допълнителна е тази стопанска дейност,
при която по-голяма част от цялата съвкупност от ресурсите на организацията е
мобилизирана в осъществяването на основната нестопанска дейност и по-малка част от
извършването на стопанската;
b) Да бъде свързана с предмета на основната дейност на сдружението, т.е да представлява
средство за постигане на целите на организацията, но не като финансови средства, които се
инвестират за постигане на целите, а като дейност, която по своя характер е близка и сходна
с основната дейност на организацията и допринася за реализирането на целите;
c) Приходите от стопанската дейност да се ползват единствено за постигане на определените в
Устава или учредителния акт цели, като изрично е забранено разпределянето на печалба;
d) Разграничителни критерии при дефинирането на сделката като стопанска:
„1.дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и
дейността да се осъществява с цел печалба/не е необходимо печалбата фактически да е
реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
2.цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.”
(Съгл. Разяснение изх. №3-11-77 от 15.04.2010 г. на НАП относно данъчно третиране на стопанската дейност,
извършвана от ЮЛНЦ; Разяснение изх. № 2-11-99 от 11.05.2009 г. на НАП относно задължителната документация по
ЗСч; Разяснение изх.№3-12-95 от 23.03.2009 г. на НАП относно данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от
валутни операции на ЮЛНЦ; Разяснение изх. №3-5845 от 08.12.2008 г. на НАП относно данъчно третиране по ЗКПО и
ЗДДС на дейността на ЮЛНЦ. Ако конкретната сделка не отговаря на някой от тези критерии, то постъпленията от нея
следва да се третират като приходи от нестопанска дейност на ЮЛНЦ. Именно данъчните органи в редица свои
разяснения приемат като приходи от нестопанска дейност на ЮЛНЦ напр. приходите от членски внос, от дарения и др.Разяснение Изх.№2-11-99 от 11-05.2009 г. на НАП отн.зад.документация по ЗСч;Писмо изх.№д-24-28-5 от 15.11.2001 г.
на МФ отн. облагането по ЗКПО на ЮЛНЦ, които не са търговци.)

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
1.
Да подпомага развитието на производителите, преработвателите и търговците на
биопродукти, членове на сдружението в населените места на регионално , на национално
ниво в светлината на общностното право и в пряка връзка с добрите практики от държавите
членки на ЕС в областта на биоземеделието, защото: Биологичното производство изпълнява
двойна обществена роля, като, от една страна, обезпечава един специфичен пазар, отговарящ
на търсенето на потребителите на биологични продукти, а, от друга страна, предоставя
обществено достъпни блага, които допринасят за опазване на околната среда и хуманно
отношение към животните, както и за развитие на селските райони.
2.
Да съдейства за по-пълната информираност на населението относно националните и
европейски политики на производството на биопродукти, защото: Спазването на високи
стандарти в областта на здравето, околната среда и хуманното отношение към животните при
производството на биологични продукти е съществено за постигането на високото качество
на тези продукти. Както се подчертава в съобщението на Комисията от 28 май 2009 г.
относно политиката за качество на селскостопанските продукти, биологичното производство
представлява част от схемите на Съюза за качество на селскостопанските продукти, заедно с
географските указания и храните с традиционно специфичен характер в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета и продуктите от найотдалечените райони на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския
парламент и на Съвета . В този смисъл в рамките на Общата селскостопанска политика
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(„ОСП“) биологичното производство има същите цели, които са присъщи на всички схеми на
Съюза за качество на селскостопанските продукти, с които цели се отъждествяват изцяло и
нашите.
3.
Да подпомага, развива и подкрепя развитието на биопроизводството и
разпространението му както в страната, така и в чужбина. По-специално целите на
политиката в областта на биологичното производство са част от целите на ОСП, като
гарантират, че земеделските стопани получават справедливи приходи за това, че спазват
правилата за биологично производство. Освен това растящото търсене от потребителите на
биологични продукти създава условия за по-нататъшно развитие и разрастване на пазара на
тези продукти и по този начин за увеличаване на приходите на земеделските стопани, които
са заети с биологично производство – към което се стремим изцяло.
4.
Да създаде самочувствие и съзнание в производителите на биопродукти, че са членове
на една общност, която отстоява интересите им пред органите на държавната администрация,
пред потребителите, пред конкурентите във всяка една държава членка, защото:
Биологичното производство допринася за постигане на целите на политиката на Съюза за
опазване на околната среда, и по-специално на целите, посочени в съобщения на Комисията:
от 22 септември 2006 г., озаглавено „Тематичната стратегия за опазване на почвите“, от 3 май
2011 г., озаглавено „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС
за биологичното разнообразие до 2020 г. и от 6 май 2013 г., озаглавено „Екологосъобразна
инфраструктура (ЕИ) – увеличаване на природния капитал на Европа“ и законодателството в
областта на околната среда като директиви 2000/60/ЕО, 2001/81/ЕО , 2009/128/ЕО и
2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 91/676/ЕИО и 92/43/ЕИО
на Съвета.
5.
Да способства установяването на единен стандарт по качество, който да е
отличителния белег на членството в сдружението, да съблюдава за спазване етично
поведение в конкурентна среда с други производители на биопродукти или сходна дейност,
защото: С оглед на целите на политиката на Съюза за биологично производство
нормативната уредба, създадена за привеждане в действие на тази политика, следва да бъде
насочена към осигуряване на лоялна конкуренция и правилно функциониране на вътрешния
пазар на биологични продукти, запазване и оправдаване на доверието на потребителите по
отношение на продуктите, обозначени като биологични и осигуряване на условия, при които
политиката да може да се развива в съответствие с развитието на производството и пазара.
6.
Да се повиши стандарта на качеството, да се популяризират дейностите в тази връзка
сред населението, информираност и възпитание на потребителя да предпочита националното
биопроизводство пред чуждестранното и да съблюдава и своевременно да сезира за случаите,
при които националното биопроизводство се поставя в неравноправно или
дискриминационно положение, в нарушение на основните принципи за равнопоставеност на
частно-правните субекти при упражняване стопанските си дейности, заложени като базови
ценности в ДФЕС.
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1.
Иницииране и участие като партньор или бенефициент в регионални и национални
инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво
за изпълнение на целите на сдружението.
2.
Ангажиране на експерти, юристи, консултанти, представители на други НПО, медии,
лектори и други, работещи в сферата на рекламата, информацията, комуникациите,
обучението и новите технологии.
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3.
Организиране на семинари и обучения за членове на сдружението, които да ги
подпомогнат в развиването и усъвършенстването на умения, които да служат за целите на
сдружението.
4.
Организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, радио и
телевизионни предавания, интернет, електронни и печатни медии и други способи за попълно информиране на гражданското общество.
5.
Насърчаване и подпомагане на инициативи и проекти на млади хора за активното им
присъединяване към производството на биопродукти.
6.
Чрез участие в различни доходоносни, разрешени от законите на страната, инициативи
за набиране на средства, осъществяване на дейност за натрупване на средства и имущество,
които да се използват за осъществяване целите на сдружението, провеждане на
информационна и друга дейност за популяризиране целите и дейността на сдружението у нас
и в чужбина. Сдружението провежда информационна дейност в чужбина. Сдружението
сътрудничи в своята работа със сродни правителствени и неправителствени организации.
Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с
предмета на основната й дейност. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска
дейност, се използват за постигане на посочените в устава цели на сдружението.
7.
Обединяване на професионалните, материални и финансови ресурси на членовете си;
8.
Представителство на членовете и защита правата и законните им интереси пред
държавни и местни органи и организации, както и пред третите страни – физически или
юридически лица;
9.
Популяризиране на запазен знак – ЛОГО на сдружението на българските
производители на биопродукти;
11. Подпомагане на членовете при намиране източници за финансиране пред
финансиращи организации, при кандидатстването им по европейски програми или други
източници на субсидиране в национален план или по европейски програми за целево
подпомагане на съответния ресор.
11. Изготвяне становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове,
отнасящи се до дейността на членовете на сдружението, както и активно участие в
законодателни инициативи с оглед интересите на членската маса.
12. Посредничество и съдействие при уреждане на възникнали спорове чрез медиация до
постигане споразумение, когато се касае за отношения между членове на сдружението;
13. Процесуално представителство при съдебни спорове, когато се касае за накърняване
законните права и интереси на членове на сдружението;
14. Депозиране заявления за одобрение и ползване на възможностите за държавно
подпомагане и насърчаване на юридическите лица с нестопанска цел, определени за
извършване на дейност в обществена полза, предвидени в чл. 4 с всичките изброени в него
хипотези в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 8. За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва следната
допълнителна стопанска дейност:
1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целите
на Сдружението, срещу определено заплащане;
2. Изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на целите на
Сдружението, включително отпечатване и разпространение на печатни издания като
учебници, помагала, книги и други;
3. Организиране на платени обучения, курсове, семинари и др. форми, които подпомагат
целите на Сдружението; графичен дизайн; текстообработка; интернет достъп; изграждане и
поддръжка на Интернет мрежи; инсталиране, конфигуриране и поддържане на сървъри,
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работни станции и комуникационно оборудване; разработка и поддръжка на Интернет
базирани решения;
III. ЧЛЕНСТВО
Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и
юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде и всяко юридическо лице, което споделя целите
на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно
членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на
сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно
членския си внос.
Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася членския си внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия
обществен авторитет;
4. да изпълнява решенията на органите на управление на сдружението.
Чл. 12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други
лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права
може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална
заверка на подписа.
Чл. 13. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите
отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в
едномесечен срок и се произнася с решение. Приемането на членовете става с явно гласуване
и обикновено мнозинство.
Чл. 14. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
5. при отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при
наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(3) Отпадането на членство е налице, когато има системно не внасяне на членски внос
и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет
по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(4 ) Отпадането на членство е налице, когато има уронване доброто име и престижа на
сдружението.
IV. ИМУЩЕСТВО
Чл. 15. (1) Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други
вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете,
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вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове. Имуществото на
сдружението се формира от:
- встъпителен и годишен членски внос, определен по размер от Общото събрание;
- дарения, завещания, спонсорство в полза на Сдружението;
- приходи от лихви и депозити;
- дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски дружества;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Сдружението;
- изпълнение и/или участие в програми и проекти;
- други приходоизточници, позволени от закона, при стриктно спазване на Конституцията и
законите на Република България и международните регламенти в случаите когато са със
задължителен пред националното законодателство характер.
(2) Всички приходи на Сдружението, независимо техния характер и източник, се
включват в неговото имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели,
както и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на
Сдружението. Приходите на Сдружението не могат да се разпределят като печалба между
нейните членове. Остатъците от финанасови активи в края на всяка отчетна година се
прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и в съответствие с този Устав.
(3) Сдружениетието разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения
бюджет. Всяка година един месец преди преди провеждане Общото събрание, Председателят
внася в Управителния съвет проекта на бюджета на Сдружението, за да бъде включен в
дневния ред на Общото събрание.
(4) При осъществяване на дейността си Сдружението може да притежава права върху
интелектуални продукти, реклама, телевизионно и радио разпространение на мероприятия,
организирани от или с участието на Сдружението.
чл. 15 а Разходване на имущество
Разходването на имуществото се осъществява съобразно Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 79 от
2006 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) на ЗЮЛНЦ,
(1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за
постигане на целите, определени по реда на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подборът на лицата и начинът
на тяхното подпомагане от юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, се извършват в зависимост от целта и финансовите
възможности на юридическото лице с нестопанска цел.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение,
взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове,
когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права
линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до
втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на
вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане
на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да
наложат или възпрепятстват вземането на решения.
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5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) политически партии, в ръководните и контролните
органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с
нестопанска цел.
(4) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, 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 юридическото лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично
обявени.
Чл. 16. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски
под формата на членски внос. Годишния членски внос е в размер на 30 лв. ( тридесет
лева), който се заплаща еднократно до 31 януари на текущата година.
(2) Образуване на целеви фондове. По решение на Управителния съвет членовете на
Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с
устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя
целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 (две
трети) от членовете на Управителния съвет. Средствата за тези фондове се набират от
заинтересованите членове на Сдружението.
(3) Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата
на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Управителния
съвет на Сдружението.
(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лице и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Управителния
съвет може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете
на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 (две трети) гласа от всички членове на
Управителния съвет.
Чл. 18. Сдружението може да учредява и да участва в търговски дружества в страната
и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за
осъществяване на дейността си.
Чл. 19. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като
неограничено отговорен съдружник.
V. УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.
Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на
сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.
Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо
лице.
(3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на
събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.
Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. преобразува и прекратява сдружението;
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3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
4. одобрява годишния финансов отчет, назначава и освобождава регистрирани одитори;
5. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на
несъстоятелност;
6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
7. приема бюджета на сдружението;
8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
9. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на
сдружението;
10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо
събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно шест месеца след
учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет –
извънредно Общо събрание.
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по
искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния
съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено
от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, която се публикува на сайта на сдружението
www.sbpb.bg, както и други интернет-платформи, форуми за публичен достъп, едновременно
с това се изпраща по електронен път на електронните пощи на всеки един от членовете на
сдружението, като за тези, които не са потвърдили получаването по електронен път или
електронните им пощи са върнали съобщението като недоставено, поканата се изпраща по
пощата, като потвърждението за изпращането/получаването се удостоверява с обратни
разписки.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане,
предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по
чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не
може да бъде по-малко от 30 дни.
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно
до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При
поискване те се предоставят на всеки член безплатно.
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват
присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и
секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за
своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на
наличие на кворум.
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи
повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет
насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на членовете.
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.
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Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му
към сдружението;
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права
линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до
втора степен включително.
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 2 се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от
присъстващите.
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не
са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени
на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им
не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол специална книга,
която се води електронно и се разпечатва за подпис, когато е необходимо да се предостави на
хартиен носител.
Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на
събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на
присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 г.
(три години).
(3) Управителния съвет е в състав най-малко от 3 (трима) членове, които са членове на
сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на
сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител
или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав наймалко от три члена, и е с мандат от три години.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които
представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения
независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с
които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат
членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и
Заместник – председател от членовете си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три
месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
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(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за
обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението.
(7) Управителният съвет приема организационно – управленската структура, реда за
назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други
вътрешни правила на сдружението.
(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване
на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем
за срок над една година.
(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на
сдружението.
(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет приема и други вътрешни актове.
(14) Управителният съвет приема и изключва членове.
(15) Управителният съвет взема решение за откриване и закриване на клонове.
(16) Управителният съвет взема решение за участие в други организации.
(17) Управителният съвет приема основните насоки и програми за дейността на
сдружението.
(18) Управителният съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския
внос.
(19) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които
са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от
членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой
присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.
34, ал. 8 – 9 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове
са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането
на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия
заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема
решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. вземането на решение за създаване на клон.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за
счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на
принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето
управление.
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(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че
няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на
Председателя на Управителния съвет (УС). Председателят на УС може да бъде сменен по
всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет
настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Председателят на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са
свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за
извършване на определени действия. Председателят на УС няма право да отчуждава и да
обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично
за това от Управителния съвет.
(3) Председателят на Управителния съвет:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство,
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се
назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от
Управителния съвет;
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи
дейността на сдружението.
6. Председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с
Председателя на Управителния съвет, в който се уговарят конкретните права и задължения,
текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните
функции, осигуровките и други условия.
Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет и Председателя на УС изпълняват своите
задължения без възнаграждение.
(2) Общото събрание на членовете на сдружението с решение може да определи
възнаграждение за работата на Управителния съвет и Председателя на УС. В това решение
Общото събрание определя размера на възнаграждението, както и гаранционната вноска на
членовете на Управителния съвет.
чл. 39 а, ОРГАНИТЕ на управление при преобразуване на сдружението в обществено
полезна цел се запазват като: Органното представителство, уредено в предходните текстове е
съобразено с чл. 39 ЗЮЛНЦ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в
сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(1)
Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност има колективен върховен орган и управителен орган.
(2)
(2) Колективният орган на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност взема решенията си по реда на чл. 32, ал. 4 от ЗЮЛНЦ.
(3)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г.;
изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от
01.01.2018 г.) Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел,
определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на независим
финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
чл. 39 а. Задължение за водене на книги
Воденето на книги на Сдружението се осъществява съгл. Чл. 40 от ЗЮЛНЦ (Изм. и доп.
- ДВ, бр. 79 от 2006 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(1) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.
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Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола,
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Юридическото лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж
годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за
набиране на средства;
3. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)вида, размера, стойността и целите на получените и
предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. (предишна т.3, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г. ) финансовия резултат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.; изм., бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)
Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до
30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.
VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата
календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на
независими одитори в предвидените от закона случаи.
Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.
Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на
календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания
одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за
целта редовно Общо събрание.
Чл. 44. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя
отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и
своевременност.
Чл. 45. Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 46. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води
протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления
и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на
съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от
председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния
съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават
преписи или извлечения от протоколите (обичайно по електронен път, а при поискване и на
хартиен носител).
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на
всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и
адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете –
юридически лица.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 47. Сдружението се прекратява :
1. по решение на Общото събрание;
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2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от
ЗЮЛНЦ случаи.
VIII. ЛИКВИДАЦИЯ
чл. 47 а. Ликвидацията на ЮЛНЦ в обществено полезна цел се осъществява съгл. разпоредбата на Чл.
43 от ЗЮЛНЦ:
(1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е
невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото
лице с нестопанска цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3; 5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват
вземането на решения.
Имущество след ликвидацията
чл. 47 б Имуществото след ликвидация се урежда по реда на Чл. 44 от ЗЮЛНЦ (Изм. - ДВ, бр. 79 от
2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако редът за разпределянето му не е
уреден в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е
седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя
имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел общественополезна дейност.

VIII-А . Преобразуване
чл. 48. Съгласно Чл. 42 на ЗЮЛНЦ, Юридическо лице с нестопанска цел, определено за
осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 49. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 50. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на общото българско
гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
Настоящият устав е приет с решение на Общото събрание на „СДРУЖЕНИЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ”, състояло се на 12.06.2018 г.
в гр. Велико Търново, в удостоверяване на което същият е заверен от Председателя,
Секретаря и преброител на гласовете на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел
„СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ” съгл.
Приложение - Списък.
Председател: Искрен Мутафов
Секретар и преброител
на гласовете на Общото събрание: юрк. Диана Петкова
гр. Велико Търново
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