
У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „БЪЛГАРСКА 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ”, ЕИК: 177057901

Приет на Общо събрание, състояло се в гр. Варна на 12.12.2018г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование „Българска 
национална асоциация за правна помощ” е доброволно сдружение на граждани и е юридическо 
лице, регистрирано в съответствие на разпоредбите на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и Закона за защита на потребителите на Република България.

(2) Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българска национална асоциация за правна 
помощ” е доброволна, извънпартийна и независима организация, която се ръководи от законите 
на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на 
своите членове.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Българска национална асоциация за правна помощ”.
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е 
регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат 
посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

(3) 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 
указанието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалище и адрес на управление на Сдружение „Българска национална асоциация за правна 
помощ” е в гр. Варна, ул. „Георги Живков” №22 /партер - вътрешен двор/.

Срок
Чл. 4. Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” не е ограничено със срок 
или друго прекратително условие.

Цели на сдружението
Чл. 5. Основните цели на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” са:
1. да съдейства на потребителите в Република България при защита на техните права и законни 
интереси чрез предоставяне на консултации, съвети и представителство за решаване по 
извънсъдебен и съдебен ред на конкретни правни спорове;
2. да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита;
3. усъвършенстване на гражданското общество и правния ред, осигуряване на бързина и високо 
качество при решаването на правни спорове между потребители и търговци;
4. да допринася за подобряването на икономическата и правна среда в България, в която се 
предоставят стоки и услуги на потребителите;
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5. да предоставя помощ с консултации, съвети и правна помощ на пострадалите граждани и 
фирми от банки; застрахователни дружества; финансови институции; ВиК дружества; 
електроразпределителни дружества и др., свързани със защита правата на потребителите;
6. оказване на съдействие и правна помощ на застраховани-лица по отношение на упражняване на 
правата им по застрахователните договори, с оглед на получаването на справедливо 
обезщетяване на претърпените от тях вреди при ПТП и трудови злополуки.

Вид и предмет на дейност
Чл.6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в оказване на 
съдействие на потребителите за доброволно решаване на спорове с търговци, подаване на жалби 
от името на потребителите и сигнали до компетентните органи, представлява и защитава 
интересите на потребителите в България пред държавни и съдебни органи, физически и 
юридически лица и международни организации, предоставяне на консултации на потребителите, 
осъществяване на образователни дейности и/или информационни дейности и кампании в 
областта на защитата на потребителите, участие в извънсъдебни институции за разглеждане на 
потребителски спорове активно участие в обществени обсъждания за приемане на 
административни или нормативни актове, които засягат правата и интересите на потребителите.

Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 7 Средствата, с които Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” ще 
постига своите цели, са:
1. представителство и защита интересите на потребителите в България пред съдебни и държавни 
органи, физически и юридически лица;
2. подаване на жалби от името на потребителите и сигнали до компетентните органи;
3. предоставяне на консултации и завеждане на искове за защита на колективните интереси на 
потребителите;
4. създаване и разпространение на печатни материали по проблемите на потребителската защита;
5. участие в извънсъдебни институции за разглеждане на потребителски спорове;
6. предоставяне на информация относно предлаганите на пазара стоки и услуги;
7. участия на представители на сдружението в заседания на консултативни органи, имащи 
отношение към защита на потребителите, и представяне на предложения, становища и проекти в 
тези органи;
8. партньорство с организации и лица, чиито цели и дейности съвпадат с тези на сдружението;
9. организиране на дискусии и срещи, касаещи защитата на конституционните, гражданските, 
социално-икономическите и потребителските права;
10. организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове;
11. предоставяне на консултации и правна защита на увредени от ПТП или трудови злополуки;
12. осъществяване на правна помощ на пострадалите пред съдебни, административни органи, 
застрахователни институции, както и пред държавни органи и други трети физически лица;
13. указване на правна помощ на пострадалите граждани и фирми от банки и финансови 
институции;
14. създаване и поддържане на актуална интернет страница;
15. придобиване на статут на представително сдружение по смисъла на чл. 170, ал. 1 от ЗЗП.
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II. Ч Л Е Н С Т В О
Членствени права и задължения
Чл. 8. (1) Членството в Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” е 
доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” може да бъде всяко 
лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и изпълнява 
устава.

Чл. 9. (1) Всеки член Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” има право:
1. да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
3. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му;
4. да прави предложения за работата на Сдружението;
5. да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;
6. да получава информационни материали, брошури и книги на потребителска тематика;
7. да получава експертни консултации по потребителски проблеми
8. Членовете на Сдружението могат да се ползват от правата си по ал. 1 след заплащане на 
определения от Управителя членски внос.

Чл. 10. Всеки член на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” е длъжен:
1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на целите му;
2. да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителя;

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават, върху други лица в 
случай на смърт или прекратяване на членството.

Придобиване на членство
Чл. 12. (1) Членовете на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” се 
приемат от Общото събрание.
(2) Кандидатите отправят писмена молба до Управителя, който разглежда молбата 
задължително в едномесечен срок. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и приема 
разпоредбите на настоящия Устав.
(3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Отказът се 
мотивира.
(4) Решението за приемане на нов член или отказът се изпраща в 7-дневен срок на лицето, което 
е кандидат за член.

Прекратяване на членството
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружение „Българска национална асоциация за правна 
помощ”;
2. със смъртта или поставянето под запрещение; ■>
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3. с изключване;
4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружение „Българска национална 
асоциация за правна помощ”;
(2) Решението за изключване се взема от Управителя на Сдружение „Българска национална 
асоциация за правна помощ” при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното 
членство несъвместимо.

Ш.ИМУЩЕСТВО
Чл.14. Имуществото на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” се 
състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, 
вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Източници на средства на Сдружението
Чл. 15. (1) Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” набира своето 
имущество от:
1. членски внос ‘
2. дарения от физически и юридически лица и договори за спонсорство;
3. приходи от стопанска дейност;
4. субсидии от държавния бюджет;
5. финансиране на проекти;
6. субсидии от общинския бюджет.

(2) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за 
постигане на определена цел, определена в устава или с решение на общото събрание. В 
решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. 
Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете 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) Сдружението в лицето на Управителя може да получава дарения от физически и юридически 
лица и да сключва договори за спонсорство.

Членски внос
Чл. 16. Управителя определя ежегодно до 15 /петнадесети/ декември на предходната година 
годишният членски внос на членовете за следващата година.

Стопанска дейност
Чл. 17. (1) Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” може да извършва 
следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. издаване на потребителски списания и вестници;
2. извършване на социологически проучвания сред потребителите;
3. платени консултации по проблеми, свързани със защитата на потребителите;
4. издаване на бюлетини и брошури;
5. издаване на потребителски справочници;
6. извършване на изпитвания на стоки и услуги и представяне на резултатите от тях;
7. изготвяне и поддържане на каталози за добра търговска практика.
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8. семинари и обучения
(2) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителя 
на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ”.

Покриване на загуби
Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да 
вземе решение за тяхното покриване чрез имуществени вноски от членовете на Сдружение 
„Българска национална асоциация за правна помощ”.

IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на управление
Чл.19. Органи на Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” са Общото 
събрание и Управителят.
Състав на Общото събрание
Чл.20. Общото събрание е колективен върховен орган, в който участват всички членове на 
Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ”. Членовете на Сдружението 
участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл. 21.(1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им 
представители или от изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощниците могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на 
събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 22. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява Сдружението;
4. избира и освобождава членовете на Управителя и определя възнаграждението им;
5. одобрява годишния счетоводен отчет;
6. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на 
несъстоятелност;
7. разглежда жалби срещу решения на Управителя за прекратяване на членство;
8. взема решения за участие в други организации;
9. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
10. приема бюджета на Сдружението;
11. приема отчета за дейността на Управителя;
12. отменя решения на Управителя, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението. 

Провеждане на Общо събрание
Чл. 23.(1)Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време От Управителя.
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Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителя по негова инициатива или по искане на една 
трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителят в двуседмичен 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.
(2) Свикването се извършва чрез покана, Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, 
в която се намира управлението на Сдружение „Българска национална асоциация за правна 
помощ”.
(3) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за 
решения, датата, часът и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се 
свиква.
(4) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да 
бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведение
Чл. 25.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат 
предоставени на разположение на членовете в адреса на Сдружението и по адреса на клоновете 
най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.

Списък на присъстващите
Чл. 26. (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 и е 
неразделна част от протокола на Общото събрание.
(2) В списъка на предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето 
присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на 
кворум.
(3) Изготвя се поименен списък на гласуващите с пълномощни, който включва броя на 
пълномощниците и всеки от тях колко члена представлява. Валидността на пълномощните се 
проверява от председателя на събранието. Когато се установи че пълномощното е невалидно, това 
се отбелязва върху него и се вписва в протокола за провеждане на Общото събрание.

Кворум
Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от 
половината от всички членове. При липса на кворум Управителят насрочва ново заседание в срок 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете. 
Чл. 28. Всеки член има право на един глас.

Конфликт на интереси
Чл. 29. Член или негов представител няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се
до:
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.
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4. юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането 
на решения.

Мнозинство
Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с обикцовено мнозинство от присъстващите. 
Решения
Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били 
публикувани в поканата.
(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.

Протокол
Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът 
се води според изискванията на чл. 40 ЗЮЛНЦ.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. 
Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на 
Общото събрание. ‘
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното 
записване на решенията в протокола.

Управител
Чл. 33. (1) Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” се управлява и 
представлява пред трети лица от Управител.
(2) Управителят се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

Права и задължения на Управителя
Чл. 34 (1) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Сдружението и да 
пази тайните на'Сдружението и след като престане на бъде Управител.
(2) Управителят може да поиска от Общото събрание да свика Общо събрание за обсъждане на 
отделни въпроси.
(3) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
(4) Управителят приема организационно-управленческата структура, реда за назначаване и 
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на 
Сдружението.
(5) Управителят взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими 
имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем.
(6) Управителят определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
(7) Управителят осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(8) Управителят подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
(9) Управителят определя адреса на Сдружението.
(10) Управителят назначава и освобождава дипломираните експерт- счетоводители.
(11) Управителят взема решение за участие на Сдружението в други юридически лица.
(12) Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
(13) Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, 
осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
(14) Сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се
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назначават от Общото събрание;
(15) Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Общото 
събрание;
(16) Докладва незабавно на Общото събрание за съществени обстоятелства, касаещи дейността 
на сдружението;
(17) Управителят обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от 
компетентността на Общото събрание;
(18) Управителят е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводство 
отчетна информация за дейността на Сдружение „Българска национална асоциация за правна 
помощ” при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Чл. 35. (1) Общото събрание възлага оперативното управление и представителството на 
сдружението на Управителя. В отношенията си с трети лица Сдружението се представлява от 
Управителя, или от упълномощено от него лице.
(2) Управителя 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.

Клонове
Чл. 36 (1) Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” може да открива 
клонове в населените места центрове на общини. Клонът се открива и закрива с решение на 
Управителя.
(2) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършат следните дейности: 
предоставяне на информация относно предлаганите на пазара стоки и услуги; информиране и 
обучение на потребителите за рисковете, свързани с употребата на стоки и услуги и начините за 
избягването им, както и за въздействието на стоките върху околната среда; информиране и 
обучение на потребителите за различните способи за защита на икономическите им интереси; 
предоставяне на информация за действащото в Р. България законодателство в областта на 
защитата на потребителите и опазване на околната среда; проучване на световния опит в областта 
на потребителската защита и опазването на околната среда и изготвяне на предложения за правни, 
икономически и политически мерки за защита на потребителите и опазване на околната среда в Р 
България;
(3) Управителят определя с решението за откриване и ограниченията в правомощията на 
представителната власт на управителя;
(4) Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона 
представя пред Управителя отчет за дейността на клона и разходваните средства;
(5) Управителят заявява пред съда в района на който се намира седалището на клона, 
наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия 
управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване 
подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок 
от датата на решението на Управителя
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V . Г О Д И Ш Н О  П Р И К Л Ю Ч В А Н Е

Документи по годишното приключване и съдържание на отчета за дейността
Чл. 37. (1) Ежегодно до края на месец февруари Управителят съставя за изтеклата календарна 
година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността. .

(2) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружение 
„Българска национална асоциация за правна помощ” и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Приемане на годишното приключване
Чл. 38.Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от Управителя, след което се 
внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация
Чл. 39. (1) Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружение „Българска 
национална асоциация за правна помощ” изготвя отчетна информация при спазване на 
принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Книги на Сдружението
Чл. 40. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителя 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 Управителя могат да се запознават със 
съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. 
Управителят на клон води книга за дейността на клона.
(2) Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” 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.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Основания за прекратяване
Чл. 41. Сдружение „Българска национална асоциация за правна помощ” се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените случаи по чл. 13, ал. 
1 т. 3 от ЗЮЛНЦ.

IV. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен ,в случаите на 
преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителя на сдружението. Той извършва предвидените от 
Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и 
удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
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(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение 
на Управителя. В противен случай то се разпределя между членовете - учредители на 
сдружението или техните наследници по закон или завещание.
(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната'алинея, отговарят за задълженията на 

сдружението до размера на придобитото.

Чл. 43. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 44. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат 
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на Общо събрание на Сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Българска национална асоциация за правна помощ”, 
състояло се на 12.12.2018 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под 
този Устав.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/Атанаска Атайеова - Тодорова - управител

Дата: 12.12.2018г. 
Гр. Варна
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