У С Т А В
НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА
ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА"

І. Общи положения - наименование, седалище и адрес
Чл. 1. (1) Сдружение "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА
СИГУРНОСТ И ОХРАНА", наричано по-нататък "Сдружение", е независимо, неполитическо,
доброволно сдружение на юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон,
осъществяващи частна дейност за сигурност на физически и юридически лица, регистрирано
при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Сдружението не членува в политически, етнически и верски партии и организации.
(3) Наименованието на Сдружението е: “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА” (НАФТСО), а на английски език:
“NATIONAL ASSOCIATION OF INDUSTRIAL SECURITY COMPANIES” (NAFTSO).
Същото ползува собствен печат с надпис, посочващ наименованието му.
Чл. 2. Седалището на Сдружението е в гр. София.
Чл. 3. Адресът на Сдружението е адресът на неговото управление, който се определя с решение
на Управителния съвет.

ІІ. Цел, предмет на дейност и средства за тяхното постигане
Чл. 4. Основна цел на Сдружението е: Обединяване усилията на всички участвуващи в
сдружението за развитие и усъвършенствуване на частната охранителна дейност и други услуги
за търговска и лична сигурност, мястото им на пазара на труда, за повишаване на тяхната
ефективност, за отстояване на принципите за обществената им значимост, а така също - в
сътрудничество с държавните и общинските органи и неправителствените организации подпомагане на борбата с престъпността.
Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постигне своите цели са:
1. Осъществява представителство на своите членове пред компетентните държавни и местни
органи и организации, както и взаимодействието с тях, а също така и с чуждестранни и
международни лица, сдружения и организации, практикуващи и/или имащи отношение към
частния охранителен бизнес, като координира общите действия на членуващите в
Сдружението.
2. Работи с личности и/или обществени формирования, които споделят целите на сдружението.
3. Спомага за реализиране и разширяване на връзките и сътрудничеството със сродни
организации на национално и международно ниво.
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4. Членува в други национални и международни организации.
5. Разработва проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба, регламентираща
частните услуги за сигурност.
6. При зачитане на конкретните бизнес-интереси на пазара на частните услуги за сигурност,
съобразени с членуващите в Сдружението, разработва идеи, обсъжда проекти и приема
взаимоизгодни решения за обединяване усилията на част или на всички свои членове за
осъществяване на инфраструктурни и/или други проекти на територията на съответната
община, страната и чужбина.
7. Съдейства за организирането, а също така организира: публични и браншови срещи, беседи,
лекции, семинари и др., с цел обмяна на опит и обсъждане на текущи проблеми, свързани с
осъществяване на частните услуги за сигурност.
8. Създава информационна база в сферата на частната охранителна дейност и други услуги,
свързани с търговската и/или личната сигурност, и обмен на информация със сродни
национални чуждестранни и международни организации.
9. Проучва, подпомага и съдейства за включване на нови членове в основната дейност на
сдружилите се.
10. Съдейства за осигуряване на условия за лоялна конкуренция, с цел ненакърняване на
юридическата и стопанската самостоятелност на членовете си и подобряване на качеството на
извършваните охранителни и други услуги.
11. Дава референции за добра практика на членовете на Сдружението, когато и където им е
необходимо.
12. Организира обучение, семинари, конференции и изложения.
Така изброените средства съвпадат с предмета на дейност на Сдр ужението.
Чл. 6. (1) Сдружението се създава за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) Сдружение "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА
СИГУРНОСТ И ОХРАНА" (НАФТСО) се учредява за неопределен срок.

ІІІ. Членство, прекратяване на членството. Права и задължения на членовете
Чл. 7. Членството в Сдружението е доброволно. Членовете биват: редовни, асоциирани и
почетни.
(1) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице или търговец по
смисъла на Търговския закон, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното
постигане, приема неговия устав, съгласно е да изпълнява задълженията си, регламентирани в
същия, а също отговаря на следните задължителни изисквания към момента на приемането му за
член на Сдружението:
- да бъде законно регистрирано по съответния нормативен ред, с основен предмет на
дейност: осъществяване на частна охранителна дейност и/или други услуги за сигурност;
- да притежава валиден лиценз или разрешение за дейността си, издадено от компетентен
държавен орган;
- да не е компрометирано в дейността си спрямо останалите членове на Сдружението;
- да е коректно и лоялно към действащото законодателство в Република България.
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(2) Асоциирани членове на Сдружението може да бъдат:
- Юридически лица или търговци по смисъла на Търговския закон, чиято търговска
дейност подпомага или е свързана с частните услуги за сигурност.
- Сдружения, които представляват юридически и/или физически лица, извършващи
стопански дейности, свързани с частната индустрия за сигурност.
(3) Почетни членове на Сдружението може да бъдат физически лица, които имат траен
принос за неговото развитие.
(4) Приемането на нови редовни членове се извършва с решение на Управителния съвет
при едновременното наличие на следните предпоставки:
1. Депозиране на писмено заявление за редовно членство от страна на кандидата за член,
адресирано до Управителния съвет, в което се декларира приемането на разпоредбите в
Устава на Сдружението и на Етичния кодекс на частната индустрия за сигурност в
Република България.
2. Документи, които доказват, че кандидатът отговаря на условията по смисъла на ал. 1.
3. Писмени препоръки по преценка на Управителния съвет.
(5) Приемането на нови асоциирани членове на Сдружението се извършва с решение на
Управителния съвет при едновременното наличие на следните предпоставки:
1. Писмено заявление за асоциирано членство от кандидата за член, адресирано до
Управителния съвет, в което се декларира приемането на разпоредбите в Устава на
Сдружението.
2. Документи, които доказват статута на кандидата, съгласно ал. 2.
3. Препоръка от настоящ член на Сдружението.
(6) Удостояването на почетни членове на Сдружението се извършва с решение на
Общото събрание по предложение на Управителния съвет, като инициативата може да бъде на
всеки от членовете на Сдружението. Почетните членове се вписват в Регистър на почетните
членове.
(7) Заявленията и предложенията за членство се подават до Управителния съвет, който се
произнася по тях в двумесечен срок.
Чл. 8. Права на членовете на Сдружението:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(1) Редовните членове на Сдружението имат следните права:
Право на глас в Общото събрание на Сдружението;
Да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;
Свободно да изразяват мнение по всички въпроси от компетенцията на Сдружението и
дейността му;
Да участват в дейността на Сдружението и да правят предложения за нейното
усъвършенствуване;
Да получават информация за дейността на Сдружението.
Да искат съдействие от ръководните органи за защита на свои законни интереси;
Да поставят за решаване въпроси от общ интерес;

8. Да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.
(2) Асоциираните и почетните членове имат правата по по ал.1 без тези по т.1 и т.2.
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Чл. 9. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава на Сдружението и Етичния кодекс на частната индустрия за сигурност в
2.
3.
4.
5.

Република България, както и да изпълняват решенията на Общото събрание на Сдружението.
Да съдействуват за постигане целите на Сдружението и за изпълнението на решенията на
ръководните му органи.
Да не уронват авторитета на Сдружението и да не използват членството си в него за цели,
които противоречат на Устава.
Да плащат редовно членския си внос.
Да участвуват редовно в заседанията на Общото събрание.

Чл. 10. Членски внос:
(1) Размерът на месечния членски внос за редовните членове на сдружението се
определя от Общото събрание и той не може да бъде по-голям от една минимална работна
заплата за страната.
(2) Асоциираните членове заплащат членски внос в размер на половината от членския
внос за редовните членове.
(3) Почетните членове не дължат членски внос.
(4) Членският внос се заплаща авансово за календарната година или за част от нея,
считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемането за член на Сдружението.
(5) По предложение на УС или по собствена инициатива членовете на Сдружението
могат да правят допълнителни доброволни вноски или да предоставят средства при набиране на
финансов ресурс за мероприятия от съществено значение за дейността на Сдружението и в
изпълнение на целите му.
Чл. 11. (1) Членството се прекратява:
1. При доброволно напускане - с писмено заявление до Управителния съвет на Сдружението.
2. Чрез изключване - при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с
целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане.
3. При прекратяване на юридическите лица или търговците по смисъла на Търговския закон,
членуващи в Сдружението.
4. С прекратяване на Сдружението.
5. При нарушение на задълженията по чл. 9 и чл. 10 или при промяна в обстоятелствата,
визирани в чл. 7, ал. 1 и ал. 2.
6. При смърт или поставяне под запрещение на физическо лице - почетен член на
Сдружението.
(2) Решението по точки 2 и 5 се взема от Управителния съвет и може да се обжалва пред
Общото събрание.

ІV. Органи
Чл. 12. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание /ОС/.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет /УС/.
(3) Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет (КС).
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Общо събрание
Чл. 13. Общото събрание се състои от представляващите всички членове на Сдружението или
от техни упълномощени представители.
(1) Представляващите редовните членове на Сдружението имат право на един глас в
заседанията на Общото събрание.
(2) Асоциираните и почетните членове са с право на съвещателен глас в заседанията на
Общото събрание.
Чл. 14. (1) Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
4. Избира Председател от състава на Управителния съвет.
5. Избира Контролен съвет с постоянен мандат, равен на мандата на УС.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
7. Взема решения за участие в други организации.
8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
9. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
10. Приема бюджета и годишния отчет за дейността на УС.
11. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
12. Взема решения за набирането и изразходването на финансовите средства на Сдружението.
13. Взема решения за придобиване, отчуждаване и разпореждане с недвижимо имущество на
името на Сдружението, както и на ограничени вещни права върху него.
14. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
(2) Правата по ал.1 т.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 и 14 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 заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено
в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата от вземане на
решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията 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. 15. (1) Общото събрание се свиква:
1. По решение на Управителния съвет, не по-малко от един път годишно.
2. По искане на 1/3 от редовните членове на Сдружението, отправено до Управителния съвет.
Ако в месечен срок, от това искане, Управителният съвет не свика Общо събрание, същото
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се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните
редовни членове или натоварено от тях лице.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет чрез писмена покана до всеки от
членовете, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото
събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата не се обнародва в “Държавен вестник” и
се поставя на мястото за обявленията в седалището на Сдружението, както и се изпраща до
всеки от членовете на Сдружението не по-късно от 15 дни преди заседанието.
Чл. 16. (1) Заседанията на Общото събрание се считат за законни, ако присъстват повече от
половината от редовните членове на Сдружението. 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 от
редовните членове да се явят.
(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на Управителния
съвет, а в негово отсъствие - от член на УС.
Чл. 17. (1) Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в заседанията на Общото
събрание. Едно лице може да представлява не повече от един член пред Общото събрание въз
основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.
(2) Членовете на Сдружението нямат право на глас по въпроси, отнасящи се до тях,
техните съпрузи/съпруги, или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и юридически лица,
в които те са управители или може да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(3) Правото на глас в заседание на Общото събрание се губи, ако съответният член на
Сдружението има неиздължен членски внос за тримесечието, предхождащо месеца, в който се
провежда заседанието.
Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове с
право на глас.
(2) Решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 8 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от
гласовете на присъстващите с право на глас.
Чл. 19. (1) На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват:
1. Мястото и времето на провеждането му.
2. Имената на председателя и на протоколчика.
3. Броят на присъстващите членове на Общото събрание, присъстващите членове на
Управителния съвет и на Контролния съвет, както и на лицата, които не са членове на
Сдружението.
4. Дневният ред и направените предложения за решения по него.
5. Взетите решения и резултатите от гласуването.
6. Направените възражения.
(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя и
протоколчика.
(3) Към всеки протокол се прилага: списък на присъствалите членове и документите,
свързани със свиканото заседание.
(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години.
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Управителен съвет
Чл. 20. Управителният съвет (УС) се състои от нечетен брой членове, не по-малко от пет.
Членовете на УС се избират с явно гласуване от Общото събрание за срок от две години и за не
повече от два последователни мандата, считано от 01.03.2014 г.”
Чл. 21. Управителният съвет :
Определя обема на функциите на отделни негови членове.
Приема и изключва членове на Сдружението.
Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
Избира и назначава Главен секретар, а също така регламентира конкретните му права и
задължения като такъв. Задълженията на Главния секретар са само в рамките на
Сдружението и не се съвместяват с дейността му в юридическо лице или във фирма на
едноличен търговец, член на Сдружението.”
6. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
9. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази
в обща полза, и носи отговорност за това.
10. Определя адреса на Сдружението.
11. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в
правата на друг орган.
12. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
1.
2.
3.
4.

5.

Чл. 22. Всеки член на УС е длъжен:
1. Да работи активно за осъществяване решенията на ръководните органи на Сдружението.
2. Да съдейства за издигане авторитета на Сдружението.
Чл. 23. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от
членовете му. В случай, че Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да
се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
(3) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов
член.
Чл. 24. (1) Заседанията на УС са законни и същият може да взима решения, ако присъстват
повече от половината от неговия състав. Решенията се вземат с мнозинство повече от
половината от присъстващите, а при вземане на решения за ликвидация по чл. 14, ал. 2 от
ЗЮЛНЦ и чл. 21 т. 5 и т. 8 от настоящия Устав - с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички
членове на УС.
Чл. 25. (1) Председателят на УС се избира от Общото събрание измежду членовете на
Управителния съвет за срок от две години.
(2) Председателят:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
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2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
3. Управлява имуществото на Сдружението, съгласно неговите цели и решенията на
Управителния съвет.
4. Подписва договорите, страна по които е Сдружението.
Чл. 26. (1) Контролният съвет (КС) се състои от нечетен брой членове, не по-малко от три.
Членовете на КС се избират с явно гласуване от Общото събрание за срок от две години и за не
повече от два последователни мандата, считано от 01.03.2014 г.”
(2) Председателят на КС се избира от общото събрание измежду избраните членове.
(3) Контролният съвет:
1. контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. контролира законосъобразността и целесъобразността на решенията на УС;
3. контролира правилното използване на имуществото на сдружението;
4. дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на сдружението;
5. се отчита за дейността си пред общото събрание.
(4) Председателят на КС може да участва в заседанията на УС със съвещателен глас.
(5) КС може да спира изпълнението на решения на УС, които противоречат на устава,
до произнасянето от общото събрание. Когато установи съществени нарушения на закона и
устава, КС прави искане пред УС за свикване на общото събрание.

V. Представителство
Чл. 27. Сдружението се представлява от Председателя или от писмено упълномощено от него
лице - член на Управителния съвет или Главния секретар.
Чл. 28. По съдебни спорове между Сдружението и Управителния съвет, съответно негови
членове, Сдружението може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или
няколко лица.

VІ. Имущество
Чл. 29. Имуществото на Сдружението се използва за постигане на целите и задачите му.
Чл. 30. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа, право
върху интелектуална собственост и други.
Чл. 31. Приходите се формират от:
1. Доброволни вноски на сдружилите се, членски внос, наеми, имоти, лихви, дарения, помощи
и завещания от юридически и физически лица, субсидии, финансиране от правителствени
и/или международни програми и др. Управителният съвет на Сдружението е органът, който
може да приема дарения и завещания.
2. Приходи от спомагателни дейности, разрешени от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел или друг закон, както и от дарения или спонсорство.
Чл. 32. Финансовите средства на Сдружението се съхраняват на отделна банкова сметка и се
разходват съгласно утвърдения годишен финансов план по разпореждане на Председателя или
на друго упълномощено от Общото събрание на Сдружението лице.
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Чл. 33. Средствата на Сдружението се използват за реализирането на неговите цели и задачи.
Чл. 34. Лицата, участващи в изборните органи на Сдружението, не получават парични
възнаграждения за извършваната от тях дейност.

VІІ. Други разпоредби
Чл. 35. Сдружението има „Почетен знак на НАФТСО”.
(1) Почетният знак на НАФТСО се изработва съгласно проект, утвърден от
Управителния съвет, който включва логото на Сдружението с текст на български и английски
език.
(2) Почетният знак се връчва с решение на Управителния съвет на:
- Почетните членове на Сдружението;
- Членове на Сдружението, които имат съществен принос за неговото развитие;
- Физически и юридически лица, които имат изключителни заслуги за развитието и
авторитета на Сдружението.
(3) Награждаването с Почетния знак на Сдружението се удостоверява със сертификат,
който се вписва в Регистър на удостоените с Почетния знак на НАФТСО.
Чл. 36. Сдружението се прекратява, освен по решение на Общото събрание, и в предвидените от
закона случаи с решение на компетентния окръжен съд.
Чл. 37. Разпределянето на имуществото, след удовлетворяването на кредиторите при
ликвидация, се извършва пропорционално - съобразно внесения членски внос, между
действителните членове към момента на ликвидацията.
Настоящият Устав е приет от Общо събрание на учредителите на сдружението,
състояло се на 12 декември 2001 год. и е изменен от Общите събрания на членовете, проведени
на 23 октомври 2003 год., 20 януари 2005 год., 09 февруари 2006 год., 15 февруари 2007 год.,
21 февруари 2008 год., 29 януари 2009 год. и 27 февруари 2014 год.
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