
УСТАВ на СНЦ  

“Асоциация на автомобилните историци в България” 

 
 

ПРЕАМБЮЛ 
Учредителите на сдружение “Асоциация на автомобилните историци в 

България”, с оглед потребността от сдружение, което да работи в насоката на култура, 

история и промоция на ретроавтомобилния живот в България, като оценяват значимия 

потенциал на ясно дефиниране и позициониране на приоритетите на работата в ретро 

автомобилната гилдия в по-горните направления и като приемат да работят за тяхното 

утвърждаване, развитие и просперитет, взеха решение за създаване на Сдружение 

“Асоциация на автомобилните историци в България 

 

I.Общи положения 
СТАТУТ 

Чл.1. /1/. “Асоциация на автомобилните историци 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 културно-историческото 

документиране и промотиране на исторически превозни средства, както и на събития 

свързани с тях.  

/2/. “Асоциация на автомобилните историци в България” е сдружение на 

физически и юридически лица с ясно деклариран интерес в областта на култура, 

история и промоция на исторически превозни средства в България. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

Чл.2. /1/. Наименованието на сдружението е “АСОЦИАЦИЯ НА 

АВТОМОБИЛНИТЕ ИСТОРИЦИ В БЪЛГАРИЯ”, наричан за краткост в този устав 

“Сдружение/то”. Същото се изписва на английски език “Association of Motoring 

Historians of Bulgaria”.  

/2/. Сдружението ще използва абревиатура на български език ААИБ и такава на 

английски език AMHB. 

 

СЕДАЛИЩЕ  

Чл.3./1/. Седалището на Сдружението е в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, 

п.к. 6000, а адреса на управление е: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис І“, № 

80, ет. 1, ап. 9-а 

/2/. Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел 

ще съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата 

регистрация, включително и единен идентификационен код. 

/3/. Сдружението може да открива свои клонове и представителства в страната и 

в чужбина 

 

СРОК 
Чл.4. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго 

прекратително условие. 

 

II. Цели на Сдружението, Средства за тяхното постигане, 

Предмет на дейност 



 

ЧАСТНА ДЕЙНОСТ 

Чл.5. Сдружението, като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя за 

осъществяване на дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ  
 

Чл.6. /1/ Основнати цели на Сдружението са 

1. Да работи в насоката на култура, история и промоция на 

ретроавтомобилния живот в България и помощ на членовете  

2. Обмяна на творчески, исторически и маркетингови идеи, споделяне на 

опит, взаимопомощ. Обединяване на членовете на Сдружението,  

3. Повишаване на културата по отношение на историческите превозни 

средства сред подрастващото поколение с цел формиране на интерес към 

последните в подрастващото поколение 

4. Защита на интересите и не допускане на дискриминационна политика на 

притежателите на исторически превозни средства пред институциите и 

органите на Р. България.  

5. Насърчаване на обмяната на професионални идеи, възгледи и опит на 

членове на Сдружението и всички заинтересовани лица 

6. Съдействие за разпространяване на постиженията на науката и техниката, 

както и на чуждестранния опит в справяне с проблемите в областта на 

историческите превозни средства; 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 

 

/2/ Средства за постигане на целите:  

1. Провеждане на мероприятия на територията на Република България и 

чужбина, в това число академични и музейни.  

2. Провеждане на разяснителна политика сред подрастващото поколение с 

цел - намаляване на ПТП по пътищата в страната.  

3. Организиране на вътрешни сесии и срещи.  

4. Излъчване на собствен участник/ци в исторически събития и такива 

представляващи интерес за Сдружението в страната и чужбина.  

5. Изработване и представяне пред съответните органи на единни позиции и 

предложения на членовете по възникнали проблеми в областта на 

историческите превозни средства, както и на предложения за тяхното 

преодоляване.  

6. Участие, при покана в държавно-обществени консултативни органи, 

както и такива в Европейски съюз и неговите страни членки: работни 

групи, комисии, комитети, съвети и други подобни, в които се обсъждат 

проблеми, свързани с историческите превозни средства.  

7. Разпространяване на приложни знания, чрез организиране на семинари, 

курсове, открити уроци, лекции, лърк шопове и др.  

8. Утвърждаване на етичен кодекс за членовете на сдружението.  

9. Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между 

членовете на сдружението;  

10. Членство и сътрудничество с други сдружения на територията на 

република България както и с такива чуждестранни;  



11. Участие в български и международни програми и проекти; 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

 

Чл. 7./1/. За постигане на целите по чл. 6, ал.2  Сдружението ще осъществи 

следните дейности: 

1. подпомагане на неговите членове и обединяване,  

2. представителство и защита на техните интереси пред държавни и недържавни 

органи и организации и обществеността в страната, 

3. представителство и защита на техните интереси пред международни 

организации. 

Чл.8./1/. За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и 

допълнителна стопанска дейност, като приходите събрани от нея, ще бъдат 

използвани само за постигне на нестопански цели определени в чл.6 и Сдружението не 

разпределя печалба. Предмет на допълнителна стопанска дейност са: 

1. Курсове по повишаване на безопасността на движението.  

2. Издателска, разпространителска, рекламна и консултантска дейност в 

областта на историческите превозни средства.  

3. Организиране и провеждане на форуми, автомобилни походи, курсове и 

обучение.  

/2/. Сдружението не разпределя печалба и използва приходите от 

осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в 

този устав цели. 

 

ИМУЩЕСТВО 

 

Чл.9 /1/. Набирането и разходването на имуществото се основава на следните 

принципи: 

(а) доброволност при набиране на средства; 

(б) гарантиране строго спазване на волята на дарителите и завещателите, 

изразена при извършване на дарение или завещание; 

(в) огласяване на даренията и завещанията и на разходване на средствата, освен 

когато е изразена воля за противното от дарители и завещателите; 

(г) разходване на средства само за целите, по чл.6 

/2/. Имуществото на Сдружението се набира от: 

(а) първоначални дарения от учредителите на Сдружениято; 

(б) дарения от държавата, държавни и общински органи и организации; 

(в) завещания от български и чуждестранни физически лица; 

(г) продажба на дарени или завещани движими и недвижими вещи; 

(д) лихви от парични средства; 

(е) встъпителен и месечен членски внос; 

(ж) наеми от дарени или завещани движими и недвижими вещи; 

(з) приходи от спомагателна стопанска дейност; 

(и) приходи от други източници. 

/3/. Даренията или завещанията могат да бъдат направени под тежест или 

условие. 

/4/. Сдружението може да откаже дарение или завещание, направено с 

неприемливи условия и с противоречие с нейните цели, с разпоредбите на устава или 

законодателството в страната. 



/5/. Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на 

Република България. 

 

 

III. Членство  

 

ЧЛЕНОВЕ 

Чл.10. /1/. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо и дееспособно 

физическо лице, което извършва, подпомага, или е съпричастно към проблемите и 

целите на Сдружението и приема неговия устав и визия за позициониранeто на 

историческите превозни средства в съвременното общество.  

/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.  

/4/. В Сдружението могат да членуват обществени организации, държавни 

организации, държавни институции и формирования. 

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.11. 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. 12. 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.13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са 

непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване 

на членството.  

 



ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО. ИМУЩЕСТВЕНИ 

ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.14. /1/ Възникване на членство: 

1. Всички лица отговарящи на изискванията на чл.10, ал.1 от Устава и желаещи 

да станат членове на сдружението подават писмена молба до Управителния 

съвет, в която посочват адреса си за кореспонденция, включително и 

електронния си адрес и заявяват, че са запознати и приемат Устава, Етичния 

кодекс и другите приети вътрешни правила и документи на сдружението, 

включително и определения към момента членски внос.  

2. Управителния съвет разглежда молбите по реда на тяхното постъпване в 

първото си заседание след приемане на молбата, като се произнася с писмено 

решение за приемането или неприемането на съответния нов член.   

/2/ 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 на 2 /две/ последователни членски вноски.  

/3/ Имуществените отношения при прекратяване на членството се разрешават 

съобразно всеки конкретен случай, като прекратилия членство няма право да изисква 

връщане на предоставени от него средства в полза на сдружението.  

 Чл.15. /1/. Решението за изключване или неприемане на кандидатстващ за член 

се приема от Управителния съвет (Съвет на учредителите) на Сдружението. Решението 

на Управителния съвет (Съвет на учредителите) за изключване или неприемане на член 

може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не 

по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.  

/2/. Основанията за изключване или неприемане на член се констатират в 

решенията на  Управителния съвет (Съвет на учредителите) като се посочват мотиви за 

съотетното ершение. 

Чл.16. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски 

вноски не се възстановяват от Сдружението. 

 

IV. Органи 
 

Чл. 17. Органи на Сдружението са: 

Общо събрание 

Управителен съвет 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 
Чл. 18: Общото събрание на Сдружението е върховния орган на Сдружението и 

се състои от всички членове на Сдружението.  

/1/. Общото събрание: 

1. изменя и допълва устава; 

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

4. приема бюджета на сдружението; 



5. приема отчета за дейността на управителния съвет; 

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

закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 

7. взема и други решения, предвидени в устава. 

/2/. Правата по ал. 1, т. 1-6 не могат да се възлагат на други органи на 

сдружението. 

/3/. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението. 

/4/. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с устава. 

/5/. 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. 

/6/. Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по 

седалището на сдружението 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 

Чл. 19. /1/ Общото събрание се свиква от Управителен съвет по негова 

инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението.  

/2/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез поставяне на покана на 

видно място на адреса на управление на Сдружението, като на всеки един от членовете 

на Сдружението се изпраща същата писмена покана по посоченият в молбата за 

приемането му електроннен адрес. За получаването на поканата се счита момента на 

получаването на електронна поща – т.е. с постъпването й в посочената от адресата 

информационна система, ако не е посочил конкретна информационна система - с 

постъпването й в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът 

няма информационна система – с изтеглянето и от адресата, без значение кога е 

отворено съобщението, съдържанието му се счита узнато от адресата от датата на 

постъпването, съответно изтеглянето на електронния документ. 

 

Чл.20./1/. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

/2/ Поканата се поставя на адреса на управление на Сдружението и се изпраща 

по електронната поща на членовете най-малко един месец преди насрочения ден. 

Чл.21. 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 може да се проведе, колкото и членове да се 

явят. 

Чл.22. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 

присъстващите. 

1. Решения по чл. 18, т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

2. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може 

да се вземат решения 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 23. Изпълнителният орган на управление на Сдружението е Управителен 

съвет. 



/1/. Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на 

сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват 

за членове на управителния съвет само Управителят на дружеството си.  

/2/. Членовете на управителния съвет се избират за срок  от пет години. 

/3/. Управителният съвет избира от своя състав - Председател, Заместник 

председател и Секретар на сдружението . 

/4/. Председателят, Заместник Председателят и Секретарят на Управителният 

съвет се избират от Управителния съвет. 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

Чл. 24. Управителният съвет: 

1.Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт 

на отделните негови членове; 

2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 

устава; 

4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; 

5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 

7. Определя адреса на сдружението; 

8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 

спадат в правата на друг орган; 

9. Приема други вътрешни актове 

10. Взема решение за участие в други организации; 

11. Приема и изключва членове; 

12.Взема решение за откриване и закриване на клонове; 

13. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

14. Взема решения относно дължимостта и размера на дарителските вноски или 

на имуществените вноски 

15. Изпълнява задълженията, предвидени в устава 

16. Организира работата по получаване на дарения, включително финансиране 

по международни програми и използването им съобразно волята на дарителя и целите 

на Сдружението. 

17. Утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на 

служителите на Сдружението 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.  

 

Чл. 25. Председателят и заместник – председателят на Управителният съвет се 

избират от Управителният съвет за срок от 5 години.  

Чл. 26. Те имат следните правомощия  

1.Организират и координират цялостната дейност в съответствие с 

Учредителния акт, решенията на Общото събрание и на др.органи и отговаря за 

работата му. 

2.Представляват Сдружението заедно и поотделно. 

3.Разпореждат се с банковите сметки на Сдружението целесъобразно в рамките 

на приетия бюджет и съгласно разпоредбите на настоящия Учредителен акт. 

4. Координират връзките на Сдружението с другите организации и лица. 



5.Отговарят за собствеността на Сдружението и неговите активи. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВАЦИЯ  

 

Чл.27. Сдружението се прекратява в предвидените от закона случай:  

1.По решение на Общото събрание. 

2.По решение на съда. 

 

Чл.28. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, като 

Председателят на Управителният съвет изпълнява функцията на Ликвидатор. При 

процедурата се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

Чл.29. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се 

предоставя по решение на Общото събрание или на Управителният съвет на 

юридическо лице определено за извършване на общественополезна дейност със същата 

или близка нестопанска цел. 

 

VIIІ. Заключителни разпоредби 

 

Чл.30. Настоящият устав може да бъде изменян и допълван посредством 

решение на Общото събрание на сдружението, взето с мнозинство 2/3 от 

присъстващите членове. 

Чл.31. Всички въпроси неуредени в настоящия Учредителен акт – Устав , както 

и относно тълкуването и прилагането на негови разпоредби, се прилагат разпоредбите 

на  ЗЮЛНЦ. 

Чл.32. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се 

заместват по право от повелителните му правила. 

Настоящият Устав е приет на Учредително събрание, състояло се в гр. Стара 

Загора на 20.02.2020 г 

 

 

 

У Ч Р Е Д И Т Е Л И : 

 

1. Николай Димчев Корудерлиев:                      /..................................../     

 

2. Ганчо Динев Баев :                                         /..................................../     

 

3. Галина Владимирова Николова:                 /..................................../     

 

 


