БЪЛГАРСКИ ФОРУМ
ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

УСТАВ
на Сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1 (1) Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“, наричано в
настоящия Устав за краткост „Форум“, е независимо и доброволно сдружение за
осъществяването на дейност в обществена полза.
(2) Форумът е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Устава и
решенията на Учредителното събрание.
(3) Форумът отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4) Членовете на Форума не отговарят за задълженията на Форума, а отговарят за
внасяне на дължимите членски вноски.
Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Форума е Сдружение „БЪЛГАРСКИ ФОРУМ ЗА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.
(2) Наименованието на Форума, заедно с указание за седалището, адреса, съдебната
му регистрация и БУЛСТАТ, се посочват в документите и кореспонденцията на Форума.
Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Форума са гр. София 1046, бул.
„Христо Смирненски“ 1, ет. 7, Б корпус.
Срок
Чл. 4. Форумът не е ограничен със срок или друго прекратително условие.
Определяне на дейността. Цели на Форума.
Чл. 5. Форумът осъществява дейност в обществена полза, насочена към реализиране
целите на Форумът.
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Чл. 6. (1) Основни цели на Форума са:
1. Да подпомага процеса за подобряване и развитие на съществуващата транспортна
инфраструктура в Република България и нейната адекватна връзка със съседни
държави;
2. Да съдейства за редовен и достъпен поток и обмен на информация от и към
заинтересованите организации, ангажирани с проблемите на транспортната
инфраструктура;
3. Да съдейства на учебните институции за адаптиране на учебните програми и
процеси към съвременните тенденции в транспортната инфраструктура;
4. Да представя становища с важни решения от форума, които да бъдат
предоставяни на компетентните институции и обществото.
Средства за постигане на целите на Форума. Дейност на Форума.
Чл. 7. Средствата, с които Форума ще постига своите цели, са:
1. Привличане на широк кръг от професионалисти, имащи отношение към
транспортната инфраструктура;
2. Сътрудничество с държавни и местни власти и институции и други български и
международни организации със сходни компетенции, цели и приоритети;
3. Набиране и разпространяване на информация в съответствие с целите на Форума;
4. Обсъждане на проблеми на транспортната инфраструктура от специалисти,
работещи в различните области;
5. Представяне на мнения и оценки на хора от науката и практиката;
6. Да подпомага разработването на експертни становища и проекти, в съответствие с
целите на Форума;
7. Организиране на форуми, семинари, дискусии, обучения и кампании,
специализирани проучвания и анализи.
ІI. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в Форума е доброволно, като членовете на Форума могат да
бъдат:
1. редовни членове и
2. почетни членове.
Чл. 9. (1) Учредителите са членове на Форума по право. Редовните членове на
Форума могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които
споделят целите на Форума и средствата за тяхното постигане, приемат да изпълнява неговия
устав и заплащат редовно членския си внос.
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Чл. 10. Почетни членове на Форума могат да бъдат български или чуждестранни
физически или юридически лица, които споделят целите на Форума и средствата за тяхното
постигане и с дейността си са допринесли за развитието на транспортната инфраструктура на
национални и/или международно равнище.
Чл. 11. (1) Всеки член на Форума има право:
1. да участва в дейността на Форума и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Форума и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Форума;
5. да представя взетите решения и становища на Форума.
(2) Почетните членове на Форума могат да участват в Общото събрание със
съвещателен глас и да участват в обсъжданията на въпросите, включени в дневния ред, но
нямат право на глас в Общото събрание
Чл. 12. (1) Всеки член на Форума е длъжен:
1. да спазва Устава на Форума и да работи за постигане на неговите цели;
2. да внася редовно членския си внос;
3. да работи за увеличаване имуществото на Форума и издигане на неговия
обществен авторитет.
(2) Членска вноска не се дължи от Почетните членове на Форума.
Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде
предоставено другиму чрез упълномощаване с изрично пълномощно.
Придобиване на членство
Чл. 14. (1) Нови редовни членове на Форума се приемат с решение на Управителния
съвет, след представяне от кандидата на писмено заявление и декларация, че приема Устава
на Форума и всички действащи вътрешни актове на Форума.
(2) Нови Почетни членове на Форума се приемат с решение на Управителния съвет по
предложение на 1/3 от членовете на Форума, на Председателя на Управителния съвет или на
1/2 от членовете на Управителния съвет, след представяне от кандидата на писмено
заявление и декларация, че приема Устава на Форума и всички действащи вътрешни актове
на Форума.
Прекратяване на членство
Чл. 15. (1) Членството се прекратява:
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1. с едностранно волеизявление до Форума;
2. с изключване;
3. с прекратяването на юридическото лице или смърт/поставяне под запрещение на
физическото лице - член на Форума;
4. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството платените вноски не подлежат на връщане.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Форума при
системно или съществено неизпълнение на членските задължения. Решението за изключване
може да се обжалва пред Общото събрание на Форума.
(4) Членството се прекратява с отпадане при невнасяне на 3 членски вноски и
системно неучастие в дейността на Форума.
III. ИМУЩЕСТВО
Имущество
Чл. 16. (1) Имуществото на Форума се състои от парични средства в левове и
чуждестранна валута, акции, дарения, облигации и други ценни книги, право на собственост
и вещни права върху вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост,
както и други права.
(2) Разходването на имущество се извършва при стриктно спазване на условията и
ограниченията на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.
Източници на финансови средства на Форума
Чл. 17. (1) Всички членове на Форума са длъжни да правят имуществени вноски под
формата на членски внос, като техният размер и дължимост се определят с решение на
Управителния съвет.
(2) По решение на Управителния съвет членовете на Форума могат да правят целеви
вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото
събрание.
(4) Форумът в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически
и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, както и да получава целево
финансиране по различни български и международни програми.
Чл. 18 (1) Форумът може да се финансира и от приходите от допълнителна стопанска
дейност, която е свързана единствено с осъществяване на общественополезната му дейност и
с постигане на основните му цели.
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(2) Допълнителната стопанска дейност има за предмет консултантска, образователна
(професионално обучение и квалификация), информационна, издателска, техническа,
рекламна, маркетингова дейност, организиране на семинари и форуми, дейност по
изпълнение на поръчки за изследвания, разработки, издания и проекти, както и всяка друга
допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона, свързана с целите на Форума.
(3) За осъществяване на допълнителната стопанска дейност Форума може да създава
търговски дружества.
Покриване на загуби
Чл. 19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание
може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на
Форума.
IV. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на Форума
Чл. 20. Органите на Форума са Общото събрание и Управителният съвет.
Състав на Общото събрание. Представителство
Чл. 21. В Общото събрание участват всички членове на Форума, като всеки член има
право на един глас.
Чл. 22. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от
законните им представители или изрично упълномощено от тях лице.
(2) Пълномощниците могат да представляват до трима членове на Общото събрание,
като не се допуска преупълномощаване.
Компетентност на Общото събрание
Чл. 23. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Форума;
2. приема други вътрешни актове;
3. преобразува и прекратява Форума;
4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
5. назначава ликвидаторите при прекратяване на Форума, освен в случай на
несъстоятелност;
6. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за възникване и
прекратяване на членство;
7. приема основните насоки и програми за дейността на Форума;
8. приема бюджета на Форума;
9. приема Отчета за дейността на Управителния съвет;
5

БЪЛГАРСКИ ФОРУМ
ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

10. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава
на Форума;
11. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
12. взема и други решения предвидени в устава.
13. взема решения за откриване и закриване на клонове;
14. Взема решение за участие в други организации;
Провеждане на Общо събрание
Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо
събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет извънредно Общо събрание.
(3) Общото събрание се провежда в населеното място, в което се намира седалището
на Форума.
Свикване на Общото събрание
Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива
или по искане на една трета от членовете на Форума.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква
от съда по седалището на Форума, по писмено искане на заинтересованите членове или
натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез писмена покана от Председателя на Управителния
съвет, отправена до всеки отделен член на Форума, получена най-малко месец преди
насрочения ден.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата,
часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Право на сведение
Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да
бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Форума най-късно до
датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се
представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 27. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите
членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват
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присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и
секретаря на Общото събрание.
Кворум
Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако на него присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред, и може да заседава независимо от броя на
присъстващите членовете.
Право на глас
Чл. 29. (1) Всички членове имат право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,
отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
Конфликт на интереси
Чл. 30. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към Форума.
Мнозинство
Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 23, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не
са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на
събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(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.
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Протокол
Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
Протоколът се води според изискванията на закона.
(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.
Управителен съвет
Чл. 34. (1) Форумът се управлява и представлява от Управителен съвет, който се
състои от 7 лица, членове на Форума.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3
(три) години.
Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения
независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на Форума и да пазят тайните на Форума и след като престанат да бъдат негови
членове.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко 2 пъти годишно,
за да обсъди състоянието и развитието на Форума.
(4) Управителният съвет:
1. разпорежда се с имущество на Форума при спазване изискванията на устава;
2. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и
освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и правилата за
осъществяване дейността на Форума.
3. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и
учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над
една година.
4. определя реда и организира за извършване дейността на Форума;
5. приема и изключва членове на Форума;
6. определя адреса на Форума;
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7. подготвя и внася в Oбщото събрание отчет за дейността на Форума и проект за
бюджет.
8. взема решение за участие в други организации, за откриване и закриване клонове на
Форума;
9. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
10. обсъжда и решава и всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на
Общото събрание;
11. Избира от състава си Председател и двама зам. председатели за срок от 3 (три)
години, най-много до два последователни мандата;
12. Избира един от членовете на Форума за С екретар;
13. Сформира Комитети и Комисии по текущи проблеми, като определя ръководството
им, бюджета и задачите им.
Кворум и мнозинство на Управителния съвет
Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват или са представени повече от
половината от членовете на Управителния.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите
предвидени в чл. 35, ал. 6 точки 1, 3 и 4 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички
членове.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът от
заседанието е подписан от всички членове.
Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона
за счетоводството отчетна информация за дейността на Форума при спазване на принципите
за откритост, достоверност и своевременност.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои
действия, с които увреждат интересите и имуществото на Форума.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвета може да бъде освободен от
отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл. 39. (1) Форумът се представлява пред трети лица от Председателя на
Управителния съвет самостоятелно в рамите на предоставените му права от Управителния
съвет.
(2) Председателят изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Общото
събрание и Управителния съвет, като отчита дейността си пред Управителния съвет.
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(3) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава всеки от зам.
председателите да упражнява функциите и правомощията му при негово отсъствие.
V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Документи по годишното приключване
Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за
изтеклата календарна година Годишен финансов отчет и Отчета за дейността и ги представя
на независими одитори в предвидените от закона случаи.
Чл. 41. В Доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на
Форума и се разяснява Годишният финансов отчет.
Назначаване на независими одитори
Чл. 42. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен
независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
Приемане на годишното приключване
Чл. 43.
Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на
регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване
и одобряване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Чл. 44. Форумът не разпределя печалба и дивиденти между членовете си.
Книги на дружеството
Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет 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. Членовете на
Форума и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на
протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Форумът води книга на членовете си, в която се записват наименованието,
седалището и адреса на управление, данни да кореспонденция, БУЛСТАТ/ЕИК на членовете
- юридически лица, както и законните им представители.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 46. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
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2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Форума в определените от ЗЮЛНЦ
случаи;
Ликвидация
Чл. 47. (1) При прекратяване на Форума се извършва с ликвидация, освен в случаите
на преобразуване на Форума.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Форума. Той извършва
предвидените от закона действия по ликвидация на Форума, осребряване на неговото
имущество и удовлетворяване на кредиторите на Форума.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по
решение на съда на друго юридическо лице, определено за извършване на
общественополезна дейност със същите или близки цели.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него
и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§2. 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.
§3. Настоящия Устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 26.09.2014 год.

11

