УСТАВ
на АСОЦИАЦИЯ на БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ на
ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ (БАППТ)
I.

СТАТУТ

Чл. 1. Сдружение – “Асоциация на българските производители на пластмасови тръби”
представлява юридическо лице по смисъла на българското законодателство, учредено като
сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с имущество отделено от
това на членовете му.
II. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. Наименованието на сдружението е „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ”, което на латиница се изписва като
„ASSOCIATION OF THE BULGARIAN PLASTIC PIPES PRODUCERS”.
III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК
Чл. 3. Седалището на сдружението е в гр. София 1505, а адресът на управление е ул.
„Богдан” № 11.
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок.
IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 5. /1/ Сдружението е с предмет на дейност:
5.1.Събиране, обработване и разпространение на информация относно тенденциите на
развитие на пазара в сектора;
5.2.Организиране семинари, лекции, дискусии за повишаване нивото на професионализма в
сектора.
5.3.Организиране на семинари и бизнес-конференции за координиране и осъществяване на
инвестиционни и други проекти в България в областта на производството на
пластмасови тръби.
5.4.Установяване на контакти с чужди сдружения със сходни дейности.
5.5.Организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите
на сдружението.
/2/ Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност – реклама,
посредничество, информационни и професионални услуги, свързани с предмета на основна

дейност, като използува приходите за постигането на посочените в устава цели и всички
други дейности, които се окажат необходими за постигането на целите, изложени в Устава
на сдружението.
V. ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 6. Целите на Сдружението са:
6.1. Да представлява общите интереси на своите членове;
6.2.Да спомага и следи за спазването на българските и европейските законодателни норми,
уреждащи конкуренцията на пазара, както и да съдейства на своите членове, в случай че
техните законни интереси са засегнати от прояви на нелоялна конкуренция от страна на
български и чуждестранни физически и юридически лица.
6.3.Да съдейства за налагането на критерии за високо качество и надеждност на
произвежданите и предлаганите на българския пазар на пластмасови тръби;
6.4.Да утвърди добри практики в отрасъла;
6.5.Да взаимодейства с държавните институции с цел хармонизиране на българското
законодателство, регламентиращо производството и монтажа на пластмасови тръби,
съгласно нормите на Европейския съюз.
6.6.Да повишава корпоративната отговорност в отрасъла;
6.7.Да насърчава иновативността в сектора на производството на пластмасови тръби;
Чл. 7. За постигане на целите си Сдружението извършва следните дейности:
7.1. Събиране и разпространяване на информация за законодателството в страната и
чужбина, както и всякаква друга информация полезна за дейността на Сдружението и
неговите членове;
7.2.Организиране на срещи с държавни институции, на които да се предлагат промени в
българското законодателство, за да се подобри състоянието и развитието на отрасъла.
7.3.Уведомяване на българските компетентни органи, както и средствата за масова
информация, за наличието на производители и вносители, чието качество застрашава
гаранционния период и надеждността на изпълняваните проекти.
7.4.Организиране на форуми за размяна на идеи, опит и друга информация в сферата на
корпоративното управление, инвестиционния процес и европейската интеграция;
7.5.Съдействие за вътрешните и външните комуникации на членовете;
7.6.Координиране на проучвания, проекти и дейности от общ интерес на членовете си;
7.7.Издаване на сертификат за качество в следствие на анализ от независима лаборатория, в
съответствие с утвърдените критерии на Сдружението.
Чл. 8. Сдружението осъществява своята дейност на принципа на пълната самоиздръжка, в
съответствие с действащото законодателство в Република България, този Устав и
решенията на Общото събрание и при съблюдаване на следните ценности:
8.1. Добра репутация, която поддържа доверието и признанието на Сдружението, както от
членовете му, така и пред обществото;
8.2.Взаимна почтеност, в това число финансовата почтеност при разходване средствата;
8.3.Уважение и равенство – работна култура, основана върху не дискриминационен
принцип.
VІ. ЧЛЕНСТВО
Чл. 9. Членството в Сдружението е доброволно и без каквато и да е дискриминация.
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Чл. 10. /1/ Членове на Сдружението могат да бъдат български дееспособни юридически
лица, които развиват стопанска дейност в бранша и съпътстващите го производства,
дейности и услуги.
/2/ Броят на членовете не може да бъде по-малък от 3 лица.
Чл. 11. Членството в Сдружението е платено. То бива два вида, в зависимост от правата и
задълженията на членовете, както и от размера на дължимия членски внос:
11.1. Пълноправно членство – за юридически лица, пряко свързани с производството на
пластмасови тръби или обединения на юридически лица, което им осигурява право на
един глас в Общото събрание и право да предложат представител в Управителния
съвет на Сдружението;
11.2. Асоциирано членство – юридически лица, непряко свързани с производството и
монтажа на пластмасови тръби, обединения на юридически лица, физически лица или
сдружения и организации с нестопанска цел, което им осигурява право на участие със
съвещателен глас в Общото събрание.
Чл. 12. Кандидатите за членове трябва да приемат безусловно Устава на Сдружението, да
са готови да работят за постигане на целите му и да са одобрени от Управителния съвет на
Сдружението.
Чл. 13. /1/ Приемането на нови членове става въз основа на писмена молба до
Управителния съвет и препроръка от поне един член на Сдружението. Управителният съвет
е длъжен да се произнесе по нея на следващото свое заседание, но не по-късно от 3 (три)
месеца от постъпването й. В молбата кандидатите уточняват вида на желаното от тях
членство. Кандидатите – юридически лица прилагат удостоверение за актуално състояние и
решение за членуване в Сдружението, прието от компетентния им управителен орган.
/2/ Допустимо е същият кандидат да подаде отново молба след отпадане на
обстоятелствата, послужили за мотив за отхвърляне на предходната му молба.
/3/ Всеки заинтересован може да обжалва отказа на Управителния съвет чрез Председателя
пред Общото събрание в двуседмичен срок от съобщаването му. Председателят може да
извърши проверка и да изисква кандидатът да представи допълнителни документи и
информация, преди да внесе с мотивирано становище жалбата за разглеждане на първото,
следващо подаването й, редовно заседание на Общото събрание.
Чл. 14. При разглеждане на жалбата Общото събрание решава въпроса за приемането на
новия член с пълно мнозинство от гласовете на присъстващите и неговото решение е
окончателно.
Чл. 15. Членското правоотношение възниква от датата на решението на Управителния
съвет, респективно Общото събрание.
Чл. 16. Членството се прекратява:
16.1. С едностранно 14 дневно предизвестие до Управителния съвет на Сдружението;
16.2. При изключване по решение на Управителния съвет, когато членът системно не
изпълнява задълженията си, извършва действия, които увреждат доброто име и
престижа на Сдружението и не съдейства за осъществяване целите на Сдружението;
16.3. При смърт/прекратяване съществуването на член – едноличен търговец, юридическо
лице или обявяването им в несъстоятелност.
16.4. При прекратяване на Сдружението.
16.5. При отпадане – при не плащане на повече от 3 (три) дължими членски и/или
допълнителни вноски. В този случай по решение на Управителния съвет се предоставя
допълнителен срок за внасяне на дължимите суми, след изтичането на който членските
права на съответните лица се считат прекратени.
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Чл. 17. /1/ Член на Сдружението може да бъде изключен въз основа на мотивирано
решение на Управителния съвет в следните случаи:
17.1. Системно нарушаване на закона, Устава или решенията на Общото събрание и
Управителния съвет на Сдружението;
17.2. Констатиране на действия, с които се уронва престижа и/или се увреждат интересите
на Сдружението или несъвместимост.
/2/ Решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от
съобщаването му чрез Председателя пред Общото събрание. Председателят внася жалбата
заедно с мотивираното си становище за разглеждане на следващото редовно Общо
събрание. Решението на Общото събрание се взема с квалифицирано мнозинство 2/3 от
присъстващите и е окончателно.
Чл. 18. Членовете на Сдружението имат право:
18.1. Да участват в дейността на Сдружението;
18.2. Да участват лично или чрез упълномощен представител в Общото събрание на
Сдружението с право на един глас или със съвещателен глас в зависимост от вида на
членството по чл.9;
18.3. Да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението в зависимост от вида на
членството по чл.9;
18.4. Да участват в организираните от Сдружението прояви и мероприятия;
18.5. Да бъдат вписани в регистъра на Сдружението като членове;
18.6. Да правят предложения пред компетентните органи на Сдружението по конкретни
въпроси и с оглед цялостното оптимизиране на неговата дейност;
18.7. Да поставят за обсъждане и търсят консултации, съдействие и/или защита по
принципни проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност;
18.8. Да посочват членството си в Сдружението в свои документи и/или кореспонденция;
18.9. Да получават информация за дейността на Сдружението.
Чл. 19. Правата на всички членове на Сдружението от един вид са равни.
Чл. 20. Всички членове на Сдружението без оглед на вида членство са длъжни:
20.1. Да съдействат активно за постигане целите на сдружението;
20.2. Да заплащат в срок членския внос, а по решение на Общото събрание и допълнителни
вноски;
20.3. Да спазват установените в Устава и с решения на органите на управление задължения;
20.4. Да информират съответните органи на Сдружението за промени в управителните и
представителните органи на членовете – юридически лица;
20.5. Да не разпространяват поверителна информация за Сдружението и неговите членове,
станала им известна във връзка с дейността на Сдружението;
20.6. Да не правят изявления и да не поемат ангажименти от името и за сметка на
Сдружението;
20.7. Да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и чрез поведението си да
бъдат достойни за доверие и уважение в обществото;
20.8. Да спазват закона на Република България и международните актове, да зачитат
българските и чуждестранни органи и институции, както и да уважават организациите,
с които Сдружението има изградени отношения или осъществява сходна дейност;
20.9. Да не използват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за цели,
противоречащи на Устава, на професионалната етика и граждански морал.
VІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
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Чл. 21. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател на
Управителния съвет и Секретар.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от членове с право
на глас и такива със съвещателен глас в съответствие с чл.9 от Устава.
Чл. 23. /1/ Всеки пълноправен член на Сдружението има право на един глас в Общото
събрание. Пълноправните членове на Сдружението, които са свързани лица по смисъла на
§1 от Търговския закон, участват с един глас при формиране на кворума и приемане на
решения от Общото събрание.
/2/ Всеки асоцииран член на Сдружението има право на съвещателен глас в Общото
събрание.
Чл. 24. /1/ Заседанията на Общото събрание могат да бъдат редовни и извънредни.
/2/Редовни заседания на Общото събрание се провеждат веднъж годишно.
/3/Извънредни заседания на Общото събрание се свикват от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението по седалището му.
Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за
свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по
писмено искане на заинтересуваните членове или оправомощено от тях лице.
Чл. 25. Свикването на заседания се извършва по решение на Управителния съвет от
Председателя с писмена покана, изпратена до членовете на сдружението и получена от тях
поне 7 дни преди датата на заседанието на ОС, която трябва да съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се
свиква.
Чл. 26. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от
пълноправните членове. Ако няма необходимия кворум, събранието се отлага с един час
при същия дневен ред, след което събранието се насрочва за друга дата.
Чл. 27. Общото събрание взема решения относно:
27.1. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението;
27.2. Преобразуване, прекратяване и ликвидация на Сдружението;
27.3. Определяне на допълнителни критерии за членство в дружеството;
27.4. Избора и освобождаването на членовете на Управителния съвет, Председателя и
Секретаря на Сдружението;
27.5. Приемане на основни насоки и Програма за дейността на Сдружението;
27.6. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за работата на Сдружението;
27.7. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет;
27.8. Откриване и закриване на клонове;
27.9. Участие в други организации;
27.10. Приемане на бюджета на Сдружението;
27.11. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението;
27.12. Определяне дължимостта и размера на членския внос и други допълнителни вноски;
27.13. Взема решения за създаване на целеви парични фондове;
27.14. Всякакви други въпроси, свързани с осъществяване на дейността на Сдружението и
постигане на неговите цели.
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Чл. 28. Решенията по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 12 на чл. 26 се вземат с квалифицирано
мнозинство 2/3 от членовете с право на глас, а решенията по останалите въпроси - с
обикновено мнозинство от присъстващите. Гласуването е явно. Гласуването по отделни
въпроси може да бъде и тайно по предварително решение на Общото събрание.
Чл. 29. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от
председателстващия, секретаря и от лицето, водило протокола.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 30. /1/ Управителният съвет е управителен орган на Сдружението и се състои от всички
пълноправни членове на Сдружението или техни представители. УС се състои от най-малко
трима членове.
/2/ Пълноправните членове на Сдружението, които са свързани лица по смисъла на §1 от
Търговския закон, имат право да предложат общо един представител в Управителния съвет.
Чл. 31. Представители на юридическите лица, членове на УС могат да бъдат само
дееспособни и не осъждани физически лица.
Чл. 32. Управителният съвет има следните правомощия:
32.1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
32.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
32.3. Управлява имуществото на сдружението с цел неговото запазване. Извършване на
сделки на разпореждане с недвижимото имущество на сдружението се осъществяват
по решение на Общото събрание и при специално упълномощаване на Управителния
съвет за това;
32.4. Внася в Общото събрание проект за бюджет;
32.5. Внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
32.6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
32.7. Организира и контролира текущата дейност на Сдружението, като осигурява
изпълнението на целите, принципите и задачите на Сдружението и взема решения по
всички текущи въпроси и такива, възложени му от Общото събрание;
32.8. Утвърждава организационна структура на Сдружението, без да засяга изключителните
правомощия на ОС, включително и създаването на комитети и определя функциите,
които да се осъществяват от ангажирани по трудов или граждански договор към
Сдружението лица и техния брой;
32.9. Изготвя предложени до ОС на Сдружението за членуване в други български и
международни организации;
32.10. Приема нови членове, освобождава и изключва членове на Сдружението.
Чл. 33. /1/ Управителният съвет може да взема решение, ако присъстват повече от
половината от членовете му.
/2/ Член на Управителния съвет може да бъде представляван от друг член с изрично
пълномощно, в което е указан начина на гласуване по предварително обявения дневен ред.
Никой присъстващ член на Управителния съвет не може да представлява повече от един
отсъстващ.
/3/ Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, с единодушие.
Чл. 34. /1/ Управителния съвет се свиква от Председателя на редовни заседания най-малко
веднъж на три месеца. Извънредни заседания могат да се свикат и по мотивирано искане от
Председателя или от най-малко 1/3 от неговите членове до Председателя. Ако
Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се
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свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на
Председателя заседанието се ръководи от Секретаря на Сдружението.
/2/ Управителния съвет се свиква от Председателя с писмена покана, изпратена до всеки от
членовете му най-късно в четиринадесет дневен срок преди датата на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 35. Председателят на Управителния съвет на Сдружението се избира от Общото
събрание на ротационен принцип за срок от три години. Общото събрание избира и
Секретар, който осъществява правомощията на Председателя, в случай на отсъствие, болест
или при наличие на друга необходимост, без право да представлява Сдружението пред
трети лица.
Чл. 36. Председателят може да бъде освободен предсрочно по негово искане или с решение
на Общото събрание.
Чл. 37. Председателят има следните правомощия:
37.1. Представлява Сдружението пред трети лица, в рамките на определената му
представителна власт, като сключва и прекратява трудови и граждански договори със
служители и трети лица, в рамките на структурата, определена от Управителния съвет;
37.2. Организира, ръководи и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание
и Управителния съвет;
37.3. Свиква и ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет;
37.4. Непосредствено организира и ръководи дейността на Сдружението, като извършва
актове на разпореждане с недвижимо имущество, след надлежно упълномощаване за
това от Общото събрание;
37.5. Дава становища пред Общото събрание относно жалби във връзка с приемане или
изключване на членове на Сдружението;
37.6. Отчита се за дейността пред Управителния съвет и Общото събрание;
37.7. Изпълнява всякакви други дейности, възложени му от Общото събрание и
Управителния съвет.
СЕКРЕТАР
Чл. 37. Секретарят има следните правомощия:
37.1. Организира заседанията на Управителния съвет;
37.2. Изготвя протоколи от заседанията на Управителния съвет и следи за изпълнението на

решенията за Общо събрание и Управления съвет;
Събира членския внос от членовете на Сдружеството;
Отчита изразходването на паричните средства на Сдружеството;
Подготвя проект за бюджет на Сдружението;
Подготвя отчет за дейността на Сдружението;
Представлява сдружението пред трети лица, в отсъствие на Председателя на
Управителния съвет;
37.8. Изпълнява всякакви други дейности, възложени му от Общото събрание и
Управителния съвет.
37.3.
37.4.
37.5.
37.6.
37.7.

VII. ИМУЩЕСТВО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ
Чл. 38. Имуществото на сдружението се състои от вещни, облигационни и други права и

задължения, придобити при или по повод на неговата дейност, които се разходват за
реализация на целите, които то преследва.
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Чл. 39. Сдружението отговаря за своите задължения с имуществото си.
Чл. 40. Сдружението не носи отговорност за задълженията на своите членове и те не

носят отговорност за неговите задължения.
VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 41. /1/ Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска

цел или в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност по решение на Общото събрание, да се влива, слива, разделя или отделя.
/2/ В случай, че Сдружението се преобразува чрез отделяне или разделяне след това то
отговаря солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването му.
/3/ Членовете на Сдружението в случай, че то се преобразува чрез сливане или вливане,
стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а в случай, че то се е
преобразувало чрез разделяне, членовете на новообразуваните юридически лице с
нестопанска цел по техен избор.
Чл. 42. Сдружението се прекратява:
42.1. С решение на Общото събрание;
42.2. С решение на съответния съд по седалището му, ако са налице законовите

обстоятелства за това.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
За неуредени в този Устав положения се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 43.

Чл. 44. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружението.

Приели Устава на Сдружението:

Седалище и Секретар:

Председател на УС:

Банкова сметка:

ЕИК: 175 840 496

гр. Пловдив 4006

Банка ОББ

гр. София 1505

ул. „Удроу Уилсън” № 14, п.к. 66

IBAN: BG19 UBBS 8002 1007 7098 30

ул. „Богдан” № 11

Тел.: 032/ 681 440, 686 871-3

BIC: UBBSBGSF

Тел.: 02/ 815 71 81

Факс: 032/ 681 965

Факс: 02/ 944 51 27
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