
УСТАВ 
 

НА 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
 

УЧРЕДЯВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ 
 
Член 1. 
 
(1) Съюзът е не правителствено, не политическо, творческо-професионално доброволно 
сдружение с нестопанска цел под името "Национален съюз на ключарите в България”. Съюзът 
е национално браншово занаятчийско сдружение. 
(2) Съюзът е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове съгласно 
разпоредбите на този Устав и българското законодателство. 
(3) Седалището на сдружението е в гр. София, община Възраждане, ул. “Цар Симеон-151. 
(4) Адресът на управление е гр. София, община Възраждане, ул. “Цар Симеон-151. 
(5) Всяко писмено изявление от името на сдружението съдържа неговото наименование, 
седалище, адрес на  управление, както и данни за неговата регистрация, включително номер 
БУЛСТАТ. 
 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 
 
Член 2  
Срокът на действие на Съюза е неограничен. 
 
ЦЕЛИ 
 
Член 3  
(1) Основните цели на Съюза са: 
- Да обедини ключарите в Република България 
- Да подпомага и насърчава свободната инициатива на своите членове 
- Да подпомага и защитава стопанските интереси на членовете си като им осигурява договорни 
връзки и отношения с чуждестранни партньори 
- Да подпомага квалификацията и преквалификацията на членовете си 
- Да информира членовете за всички новости в областта на системите зa сигурност 
- Да наложи Съюза като партньор на държавни органи като Национална полиция,   Национална  
служба  за  противопожарна  охрана,   Комитета  по стандартизация при разработване  на 
национални програми  за развитието на системите за сигурност и охрана на жилища, офиси, 
хотели, автомобили, производствени предприятия и др. 
 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
Член 4  
Средствата, с които Съюза ще постига своите цели са: 
1. Създаване на библиотечен фонд на наши и международни информационни издания, 
каталози и производствени образци. 
2. 0рганизиране на курсове за повишаване квалификацията на ключарите. 
З. Сътрудничество, обмяна на опит и информация със сходни организации в чужбина. 
4. 0рганизиране отпечатването и разпространението между членовете ключари български и 
чуждестранни преводи на: 
- актуална информация в областта на системите за сигурност 
- ръководства, наръчници и други издания с практическа насоченост за ремонт на брави, 
секрети, авто-ключалки, аларми и др., 
 
Съдействие за разкриване на нови ключарски ателиета в страната въз основа на съгласуваното 
мнение на членовете си. 



Чрез средствата  за  масова  информация информира населението за териториалното 
разпределение на ключарските ателиета и вида на услугите, които извършват. 
Осъществяване на контакти с цел членство в международни организации, имащи отношение 
към целите и задачите на Съюза. 
 

ДЕЙНОСТ 
 
Член 5 
Съюза извършва и допълнителна дейност чрез която ще подпомага постигането на 
поставените цели: 
(Изм. 21.04.2007) 
1. Организира  специализирани  изложби за нивото на сигурност на произвежданите у нас и 
внасяните чуждестранни системи за сигурност. 
2. Издава и заверява свидетелства, гарантиращи репутацията и професионализма на 
ключарите-членове на Съюза. 
 

ЧЛЕНСТВО 
Член 6 
(1) Членове на Съюза могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, 
извършващи дейност пряко свързана с ключарската дейност (21.04.2007 - поне от 3 години). 
(2) Нови членове на Съюза се приемат въз основа на: 
- Мотивирана молба до Управителния съвет, в която изрично декларират, че са запознати с 
настоящия устав и приемат неговите условия 
- Свидетелство за съдимост за физическите лица 
- Копие от удостоверение за актуално състояние на ЮЛ и решение на управителния му орган за 
членство в Съюза 
- Писмена препоръка на двама члена на Съюза 
(3) Молбите за членство се разглеждат от Управителния съвет на първото редовно заседание 
след подаването им. 
(4) В случай на отказ за приемане на член в Съюза, отхвърленият кандидат може да отнесе 
въпроса до Общото събрание, което решава въпроса окончателно. 
(5) Не могат да бъдат членове на Съюза лица, с влезли в сила присъди по умишлени 
престъпления - кражби, грабежи и др. 
 
Член 7 
Членството в Съюза се удостоверява с членска карта с постоянен идентификационен номер. 
 
Член 8 
(1) Всеки член на Съюза е длъжен: 
- Да спазва Устава, да изпълнява решенията на органите на Съюза 
- Да плаща редовно членския си внос 
- Да направи встъпителна вноска в размер и вид , oпределен с решение на Общото събрание. 
- Да допринася според възможностите си за постигане на целите, като популяризира дейността 
на Съюза 
- Да участва в работата на Общото събрание 
- Да пази търговски тайни, станали му известни, във връзка с участието му в дейността на 
Съюза 
- Да се въздържа от действия, които биха накърнили доброто име на Съюза, противоречат на 
целите му и го злепоставят 
(2) Всеки член има право: 
- Да получава информация за всички мероприятия на Съюза 
- Да предлага и да бъде избиран за член на Управителния съвет 
- Да участва в работата на Общото събрание с право на глас 
- Да използва библиотечния фонд на съюза 
- Да ползва преференциални условия при ползване на услуги, предлагани от Съюза.  
 
Член 9 
Членските права и задължения не се прехвърлят и не се наследяват. 
 
 



Член 10 
(1) Членството в Съюза се прекратява в случай на: 
- смърт  и  поставяне под пълно  или ограничено запрещение на член - физическо лице 
- прекратяване на член - юридическо лице или откриване на производство за обявяване в 
несъстоятелност (21.04.2007 – този член отпада) 
- изключване когато лицето не отговаря на условията на чл. 6, ал. (1) 
(2) Всеки член може да прекрати членството си в Съюза по своя преценка и по всяко време. 
(3) Членството се прекратява чрез писмено изявление, отправено до Управителния съвет. 
(Изм. 21.04.2007)  
- Членството се прекратява в края на календарната година, в която е получено заявлението до 
Управителния съвет. 
(4) На лице, прекратило членството си, не се възстановяват встъпителните вноски и членския 
внос. 
 
Член 11 
(1) Членове, които системно нарушават устава, не изпълняват решенията на органите на 
Съюза, извършват действия, с които накърняват доброто име на Съюза или системно )една 
календарна година) не плащат членския си внос, могат да бъдат изключени с решение на 
Управителния съвет. 
(2) Член на Съюза се изключва само в случай, че след писмено редупреждение от 
Управителния съвет е продължил действията си, съгласно предходната алинея. 
(3) Изключеният член може да обжалва изключването си пред Общото събрание на Съюза в 
седемдневен срок от узнаване на решението за  изключване. Жалбата се подава чрез 
Управителния съвет, който е длъжен да включи този въпрос в дневния ред на следващото 
редовно заседание на Общото събрание. 
(4) Решението за изключване влиза в сила след изтичане на срока за обжалване или съответно 
след потвърждаването му от Общото събрание. 
 

ИМУЩЕСТВО 
 
Член 12 
(1) Имуществото на Съюза се образува от: 
- встъпителните вноски 
- членския внос 
- последващи дарения и завещания 
- приходи от дейността на Съюза 
(2) Членският внос се събира от всички членове и се внася ежегодно до края на календарната 
година по сметка на Съюза. 
(3) (Изм. 21.04.2007) - Размера на годишният членски внос се определя от Общото събрание.  
(4) Разходването на имуществото на Съюза и финансирането на дейността му се извършва от 
Управителния  съвет в  рамките  на  разполагаемите средства  и  в съответствие с този Устав, 
(Изм. 21.04.2007) - под контрола на Общото събрание) и при спазване на действащото 
законодателство. 
 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
  
Член 13 
(1) Органи на управление са: 
- Общо събрание на Съюза 
- Управителен съвет 
(2) С решение на Управителния съвет могат да бъдат образувани и временни помощни органи 
или временни консултативни органи, в зависимост от потребностите на Съюза. 
 
Член 14 
(1) Върховен орган на Съюза е Общото събрание на членовете. 
(2) Общото събрание се състои от всички негови членове, които редовно са плащали членския 
си внос. 
(3) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. 
(4) Всеки член на Съюза има право на един глас в Общото събрание. 



(5) Членовете на Съюза могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно трети  лица  
да ги представляват  на едно или неограничен брой заседания. 
Пълномощниците, нямат право да представляват повече от две лица едновременно.  
 
Член 15 
Общото събрание на Съюза: 
1. изменя и допълва Устава на Съюза 
2. определя основните насоки на дейността на Съюза, необходими за постигане на неговите 
цели 
3. приема ежегодно план и програми за дейността на Съюза 
4. приема годишния бюджет на Съюза 
5. приема годишния отчет на УС за дейността на Съюза 
6. избира и освобождава членовете на Управителния съвет 
7. решава всички спорни въпроси, свързани с приемането и изключването на членове на Съюза 
8. определя размера и начина на плащане на членския внос 
9. взема решение за откриване на клонове 
10. взема решения за участие в други организации 
11. приема решения за преобразуване и прекратяване на Съюза и начина на разпределение на 
имуществото на Съюза при ликвидация  
 
Член 16 
(1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава. 
(2) Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Съюза от всеки член или 
от негов орган в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата 
на вземане на решението.  
 
Член 17 
(1) Общото събрание на Съюза заседава редовно най-малко един път годишно.  
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива.  
(3) Поканата трябва да съдържа деня, часа, мястото и дневния ред на общото събрание и по 
чия инициатива се свиква. 
(4) (Изм.  21.04. 2007) - Поканата се изпраща в писмен или електронен вид лично до всеки един 
член на съюза. 
(5) Управителният съвет може по своя преценка да свиква Общото събрание на извънредни 
заседания. Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание и когато повече от 1/3 от 
членовете писмено са поискали това. 
(6) Ако в случая по предходната алинея Управителният съвет не свика Общото събрание в 
едномесечен срок, то се свиква от съда по искане на заинтересованата страна. 
 
Член 18 
(1) Заседанията на Общото събрание се считат за редовни ако присъстват повече от 
половината от всички членове. В случаите, когато липсва кворум, заседанието се провежда 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно, независимо 
от броя на присъстващите. 
(2) Присъстващите членове на заседание на Общото събрание се подписват в нарочен списък. 
(3) Общото събрание взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията 
за изменение на Устава, за прекратяване на Съюза или преобразуване, е необходимо 
мнозинство от 2/3 от присъстващите. 
(4) Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго за 
конкретен случай. 
(5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат 
решения. 
 
Член 19 
(1) Заседанията на Общото събрание се председателстват от един от членовете на 
Управителния съвет. 
(2) За отразяване на заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът от всяко 
заседание се подписва от председателстващия  заседанието и от протоколчика, които 
отговарят за верността на съдържанието му. 



(3) Протоколът с прикрепените към него списък на присъстващите и писмените материали по 
свикването и провеждането на общото събрание се завежда в нарочна книга. 
(4) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното - отразяване на 
взетите решения. 
 
Член 20 
(1) Текущото управление на Съюза се осъществява от Управителния съвет. 
(2) Управителният съвет: 
- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание 
- разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване на този устав 
- подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет и проект за бюджет 
- приема и изключва членове 
- определя адреса на Сдружението 
- взема решения по всички въпроси, които по закон или устава не спадат в правата на друг 
орган 
-  при прекратяване  на  Съюза, организира  ликвидацията  му като назначава ликвидатор 
 
Член 21 
(1) Управителният съвет се състои от (Изм. 21.04.2007) - минимум трима члена. 
(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат само физически лица, които са членове на 
сдружението или представляват някои от членовете юридически лица. 
(3) Общото събрание може по своя преценка по всяко време да освобождава членове на 
Управителния съвет. 
(4) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години. 
(5) Управителния съвет излъчва измежду членовете си Председател и определя размера на 
неговото възнаграждение. 
(6) Управителния съвет избира Секретар на Съюза и определя размера на възнаграждението 
му. 
 
Член 22 
(1) Управителният съвет заседава редовно веднъж месечно. 
(2)  Заседанията  на Управителния  съвет се свикват, подготвят  и ръководят от Председателя 
на Управителния съвет. 
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 
всеки един от членовете му.  Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може 
да се свика от всеки един от заинтересованите му членове.  
При отсъствие на Председателя, заседанието може да се ръководи от определен от 
Управителния съвет негов член. 
(4) Управителният съвет  може  да  вземе  решение, ако  присъстват  повече  от половината от 
неговите членове. 
(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка 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 
председателстващия заседанието. 
(6) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по Чл. 20, ал. 2, т.2, т.4 и 
т.7 с мнозинство от всички членове. 
(7) Управителният съвет може да вземе  решения  и  без да бъде провеждано заседание, ако 
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове 
на управителния съвет. 
(8) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или 
предходни решения на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по 
искане на заинтересуваните членове на Съюза или на негов орган, отправено в едномесечен 
срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
(9) За  отразяване  на  заседанията на  Управителния съвет се води книга за 
протоколите. Протоколът от всяко заседание се подписва от председателстващият 
заседанието и от протоколчика, които отговарят за верността на съдържанието му. 
 
Член 23  
( 21.04.2007 - Член 23 отпада) 
 



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
Член 24 
(1) Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния 
съвет. 
(2) Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с 
тежести недвижимите имоти на сдружението. 
(3) Председателя на Управителния съвет може да упълномощава и други членове на 
Управителния съвет за извършването на действия, конкретно посочени в дадените им 
пълномощия. 
 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 
Член 25 
(1) Дейността на Съюза се прекратява: 
- с решение на Общото събрание 
- в случаите предвидени в закона 
(2) При прекратяване на Съюза се провежда процедура по ликвидация. 
 
Член 26 
Имуществото след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между членовете на Съюза, 
съобразно с взетото решение от Общото събрание за прекратяване на Съюза. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
1. Този устав е приет на Учредителен конгрес на ключарите в България, състоял се на 
28.09.1993 год., допълнен и изменен на 29.09.2001 год.  и 11.06.2007 год. 
2. Настоящият Устав съдържа 6 страници. 
3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите 
разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона се заместват по право от 
повелителните му правила. 
 


