Устав на Българска Национална Асоциация по Подводна Дейност

УСТАВ

на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО
ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
(1) Българската национална асоциация по
подводна дейност е доброволна обществена организация юридическо лице, сдружение c нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
(2) Името на сдружението се изписва:
1. На български език: " БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ ПО ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ" - БНАПД.
2. На
английски
език:
“BULGARIAN
NATIONAL
ASSOCIATION OF UNDERWATER ACTIVITY” BNAUA.
Чл. 2.
Асоциацията
е
самостоятелна
юридическа
личност.
Чл. 3. Асоциацията може да членува в сродни
национални и международни организации.
Чл. 4.
Асоциацията се създава за неопределен срок.

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 5.
Целта на Българската национална асоциация по
подводна дейност е да обедини усилията и възможностите на
БНАПД
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български граждани, обществени и професионални организации
и институции за развитието и просперитета на подводната
дейност в Република България, за опазване на околната
подводна среда и културното наследство във всички водни
басейни в страната. Всички дейности на Българската национална
асоциация по подводна дейност по постигане на целите й
съставляват предмета на дейност на Асоциацията.

III. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 6. (1) Първостепенни задачи на Асоциацията за
постигане на нейната цел са:
1. Разработване на проекти за нормативни документи и
стандарти, свързани с водолазната дейност в Република
България и синхронизирането им със законодателствата на други
страни.
2. Изготвяне на предложения за контрол на водолазната
дейност и съдействие на Държавните контролни органи в
страната.
3. Изготвяне на учебни програми, методични ръководства и
други учебни материали, свързани с обучението, подготовката и
сертифициране на водолазите и лицата, осигуряващи
водолазната дейност. Осъществяване на учебна дейност.
4. Изготвяне на предложения, програми и проекти, свързани
с опазване паметниците на културата и природните
забележителности под водата. Участие в реализирането на
проектите.
5. Разработване на предложения, програми и проекти,
свързани със запазване на биоразнообразието в Черно море и
опазване на околната среда. Участие в реализиране на проектите.
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6. Събиране и популяризиране на информация, касаеща найновите достижения в областта на подводната дейност във
всичките й направления.
7. Поддържане на контакти и оказване съдействие на
държавни организации и институции в усилията им за
усъвършенстване и развитие на организацията, методите и
техническите средства, имащи отношение към подводната
дейност. Съдействие за развитието на подводните аудио
визуални методи и технически средства.
8. Оказване на консултативна и експертна помощ при
решаване на спорни въпроси в областта на подводната дейност,
възникнали между различни организации и частни лица.
Оказване на съдействие на водолазите за отстояване на
законните им права за здравословни и безопасни условия на
труд.
9. Установяване и поддържане на контакти и
сътрудничество с всички сродни организации и дружества извън
страната.
10. Разработване на проекти за унифициране на досега
съществуващите квалификационни изисквания и програми за
обучение и сертифициране на водолази и привеждането им в
съответствие
с международните изисквания и стандарти.
Участие в практическата реализация на тези проекти.
11. Изготвяне на програми за профилактика и здравно
освидетелстване на водолазите.
(2) Развиване на стопанска дейност - организиране и
провеждане на платени курсове за обучение на водолази съобразена с нормативните изисквания на законодателството на
Република България.
(3) Средства за постигане на целите на асоциацията са
организационни и финансови, подробно изброени в настоящия
Устав.
БНАПД
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IV. ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. За осъществяване на своята цел и задачи,
Асоциацията използва и прилага следните форми и начини:
1. Организира и провежда конференции, симпозиуми,
съвещания, лекции, беседи, изложби и др. подобни по
проблемите на подводната дейност.
2. Издава бюлетини, сборници, монографии, брошури,
плакати, материали от конференции и съвещания по проблемите
на подводната дейност.
3. Подготвя и провежда кампании за разпространяване на
информация за дейностите си, за набиране на средствата, нови
членове и за пропагандиране на подводните дейности.
4. Организира и провежда курсове за обучение и
преподготовка на водолази и специалисти за осигуряване на
водолазната дейност.
5. Организира и провежда състезания по подводен спорт.
6. Създава и организира дейността на комисия по
безопасност и аварийно спасителна дейност.
7. Осъществява взаимодействие и полезни контакти с
държавни органи, обществени и частни организации и
физически лица във връзка с постигане целите и задачите на
Асоциацията.
8. Извършва подбор и определя начина на подпомагане на
определени
лица,
чиято
дейност
е
свързана
с
общественополезната дейност на Асоциацията.

V. ЧЛЕНСТВО

БНАПД
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Чл. 8. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на
Асоциацията, да бъде информиран за дейността й, да се ползва
от имуществото и резултатите от дейността по реда, предвиден
от Закона и настоящия Устав.
(3) Членовете нямат задължение да правят имуществени
вноски в Асоциацията.
Чл. 9.
(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат
пълнолетни граждани и юридически лица, подали писмена
молба до Управителния съвет, които споделят идеите, целта и
задачите на Асоциацията, активно съдействат за тяхното
осъществяване и плащат годишен членски внос.
(2) Членството в сдружението се заявява с писмена молба
до УС на сдружението, който разглежда молбата й в тримесечен
срок и взема решение за приемане. Отказът на УС подлежи на
обжалване пред Общото събрание. Решението на Общото
събрание е окончателно.
(3) Членството не се прехвърля и наследява.
(4) Членът винаги има право да напусне Асоциацията.Това
става с писмена молба, подадена до Управителния съвет.
(5) Членството се прекратява при смърт на физическо лице,
поставяне под пълно запрещение, с прекратяването на
юридическото лице или при отпадане по реда на чл. 15, ал. 2 от
настоящия Устав.
(6) Членовете на сдружението, които уронват авторитета му,
нарушават Устава или не плащат редовно членския си внос
могат да бъдат изключени от него с решение на Общото
събрание.
Чл. 10. (1) Членовете на Асоциацията и Председателя на
Управителния съвет биват редовни и почетни.
(2) Редовни са членовете, навършили 18 години, които са
подали писмена молба и са приети в Асоциацията.
БНАПД
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(3) Почетни членове или почетните Председатели на
Управителния съвет са лица с особени заслуги за организацията
и осъществяването на подводната дейност в България. Те се
избират от Общото събрание и се освобождават от плащане на
членски внос.
Чл. 11. (1) Лицата под 18 годишна възраст, които споделят
идеите и целта и имат желание да участват в изпълнение на
задачите на Асоциацията се организират в младежки секции.
(2) Младежките секции се ръководят от определен от
самите тях редовен член на Асоциацията, които отговаря за
дейността им пред Общото събрание на БНАПД.
Чл. 12. Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. Да съдействат за изпълнението на дейностите,
осъществявани от Асоциацията да не допускат действия,
противоречащи на идеите и изискванията на Асоциацията.
2. Да участват в организационната дейност на
Асоциацията.
3. Да плащат в срок членския внос, определен в
настоящия устав.
4. Да изпълняват решенията на ръководните органи на
Асоциацията.
5. Да издигат авторитета на сдружението и да не
извършват действия и бездействия, с които противоречат на
целите му и го злепоставят.
Чл. 13. Редовните членове имат право:
1. Да участват в дейността на Асоциацията.
2. Да участват в събранията на Асоциацията.
3. Да избират и да бъдат избирани на ръководни
длъжности в Асоциацията.
4. Да ползват материалната база на Асоциацията при
изпълнение на задачите на БНАПД.

БНАПД
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5. Да получават информация за работата на
ръководните органи.
Ч л.14. Членовете на Асоциацията могат да се обединяват в
клубове по интереси, като уредбата и статута на клубовете са
изяснени в глава VI "Структура".
Ч л.15. (1) Редовните членове на Асоциацията плащат
годишен членски внос в размер, определян ежегодно от общото
събрание на Асоциацията по предложение на Управителния
съвет.
(2) Членовете, не платили членския си внос за текущата
година до 31 март от нея се считат за доброволно напуснали и
тяхното членство се прекратява поради отпадане.
(3) Между отделния член и Асоциацията не възникват и не
могат да възникнат никакви имуществени отношения, основани
на членството. Възникнали такива на друго основание се
уреждат по общия ред.
(4) При прекратяване на членството, Сдружението не дължи
връщане на направените членски или имуществени вноски.
Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да
направи просрочените си членски или имуществени вноски за
периода на членството.

VI. СТРУКТУРА
Чл. 16. (1) Ръководни органи на Асоциацията са Общо
събрание, Управителен съвет, Председател на Управителния
съвет, Заместник председател, Контролен съвет и Арбитражна
комисия.
(2) Асоциацията се представлява пред трети лица от
Председателя и Заместник председателя на Управителния съвет,
действащи заедно и поотделно.
БНАПД
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(3) Основните принципи на управление на Сдружението са
демократичността, гласността и изборността.
VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.17. Висшият ръководен орган на Асоциацията е общото
събрание на членовете му. Чрез участието си в него те ръководят
и контролират работата на Асоциацията.
Чл. 18 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж
годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по
негова инициатива или по искане на една трета от членовете на
Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището
на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет в
месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото
събрание, то се свиква от районния съд по седалището на
Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове
или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата,
началния час и мястото за провеждане на Събранието и по чия
инициатива то се свиква. Поканата се публикува на официалната
интернет страница на Асоциацията и се поставя на мястото за
обявления в офиса на Асоциацията най-малко един месец преди
насрочения ден за провеждане на Събранието.
(4) Извънредни заседания се свикват от Управителния съвет
при необходимост или по искане на 1/3 /една трета/ от членовете
на Асоциацията. За извънредните заседания членовете се
уведомяват по реда на предходната алинея.
(5) Ако на определения ден, час и място не се яви
необходимото обикновено мнозинство /50% +1 човек/,
събранието се отлага с 1 /един/ час, след което се провежда
независимо от броя на присъстващите.
БНАПД
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(6) Общото събрание се открива от Председателя на
Асоциацията или упълномощен от него член на Управителния
съвет. Той предлага ръководство на събранието, което се избира
с явно гласуване.
(7) Участието в Общото събрание е лично или чрез
пълномощник. Всеки член на Асоциацията в Общото събрание
има право на един глас. Едно лице може да представлява не
повече от трима членове на Общото събрание въз основа на
писмено пълномощно. Не се допуска преупълномощаване.
(8) Никой член няма право да гласува при решаване 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.
Чл. 19. (1) Общото събрание:
1. Разглежда и приема отчета на Управителния съвет.
2. Разглежда и утвърждава план за дейността за
предстоящата година, а също така и проекти за изпълнение на
конкретни задачи.
3. Разглежда и приема отчета на Управителния съвет за
изпълнение на бюджета.
4. Разглежда и утвърждава предложения бюджет за
следващата година.
5. Разглежда и приема становището на Контролния съвет за
дейността на Управителния съвет.
6. По предложение на поне петима редовни членове може да
разгледа, промени или отмени решение на Управителния съвет
или на който и да е от ръководните органи.

БНАПД
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7. Приема, допълва и изменя Устава на Асоциацията, а също
така и въпросите за сливане или вливане в други юридически
лица, за преобразуване и за прекратяване на БНАПД.
8. Избира, контролира и освобождава Председателя,
Заместник председателя, секретаря и членовете на Управителния
съвет.
9. Избира, контролира и освобождава членовете на
Контролния съвет.
10. По изключение по искане на Управителния съвет решава
въпроси, свързани с покупката или продажбата на недвижимости
или на движими вещи със значителна стойност.
11. Избира почетните членове на Асоциацията, избира
Почетния Председател на Управителния съвет, а също така
решава въпросите за награждаване и отличаване на членове и
симпатизанти на БНАПД.
12. Утвърждава Решенията на Управителния съвет за
създаване и закриване на клубове и клонове.
13. Отменя противозаконните и противоуставни решения на
другите органи на асоциацията.
14. Избира, контролира и освобождава членовете на
Арбитражната комисия.
15. Приема други вътрешни актове.
16. Изключва членове на Асоциацията.
17. Приема основните насоки и програма за дейността на
Асоциацията.
18. Приема решения относно размера на членския внос.
(2) По ал. 1., т.1, 3, 4 , 7 , 8, 9 и 13 не могат да се възлагат на
други органи на Асоциацията.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за
другите органи на Асоциацията.
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(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен
контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие на
Устава.
(5) Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в
противоречие със Закона, Устава и предходно решение на
общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото
събрание по искане на заинтересуваните членове на
Асоциацията или неин орган, отправено в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на
решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда
по регистрацията на Асоциацията от всеки неин член или неин
орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им,
но не по-късно от една година от вземане на решението.
(7) По предложение на Управителния съвет, Общото
събрание взема решения за подпомагане на определени лица,
чиято дейност е свързана с общественополезната дейност на
Асоциацията.
(8) По предложение на Управителния съвет, Общото
събрание взема решения за безвъзмездно разходване на
имуществото на Асоциацията при осъществяване на
общественополезна дейност.
Чл. 20. (1) Общото събрание взема решения чрез явно
гласуване и с обикновено мнозинство на гласовете.
(2) По въпросите, посочени в точки 6 и 7 на Чл. 19(1),
решенията се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 /две
трети/ от присъстващите.
(3) Всички въпроси, свързани с избор и освобождаване на
Председателя и на членове на Ръководството, с избиране на
почетни членове, с награждаване на членове и симпатизанти са
решават с явно гласуване. В този случай предварително са
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определя Комисия по избора, респективно награждаването,
която провежда избора.
Чл. 21. По инициатива на Управителния съвет или на 1/3
/една трета/ от членовете на Асоциацията може да се свика
извънредно Общо събрание. То има всички правомощия на
редовното Общо събрание и се ръководи от същите процедурни
правила.

VIII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 22. В периода между две Общи събрания, дейността на
Асоциацията се ръководи от Управителен съвет. Управителният
съвет определя реда и организира извършването на дейността на
Асоциацията. Той представлява Асоциацията съобразно Устава
и Решенията на Общото събрание.
Чл. 23. (1) Управителният съвет се състои от 3 /три/ до 11
/единадесет/ души, като юридическите лица, членове на
Асоциацията могат да посочат за членове на Управителния съвет
и лица, които не са членове на Асоциацията. Длъжностите в
Управителния съвет са:
1. Председател.
2. Заместник председател.
3. Секретар и членове.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от
пет години.
(3) В Управителния съвет може да бъде избиран всеки
редовен член на Асоциацията.
(4) Всеки от членовете на Управителния съвет отговаря за
определено направление от дейността на Асоциацията.
(5) Заместник председателя отговаря и за едно от
направленията от дейността.
БНАПД
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(6) Член на БНАПД който в продължение на два
мандата е бил член на Управителния съвет може да бъде
избран отново за член на управителния съвет.
(7) В случай, когато член на Управителния съвет не може да
изпълнява повече функциите си, Управителния съвет
продължава да работи с намален състав до свикването на Общо
събрание.
Чл. 24. (1) Управителният съвет привежда в изпълнение
Решенията на Общото събрание, включително и бюджета.
(2)Управителният съвет подготвя и представя на Общото
събрание за проект за бюджета за предстоящата година.
(3) Управителният съвет подготвя и внася пред Общото
събрание отчет за дейността на Асоциацията. Отчетът се
представя от Председателя на Управителния съвет.
(4) Управителният съвет информира Общото
събрание за приетите нови членове.
(5) Управителният съвет е длъжен да представя в
едноседмичен срок всички документи и цялата информация,
изискана от поне двама члена на Контролния съвет.
(6) Управителният съвет изготвя план за дейността през
предстоящата година. По собствена инициатива, Управителният
съвет може да представи на Общо събрание за разглеждане и
утвърждаване на дългосрочна стратегия или проект за
осъществяване на конкретна проява.
(7) Управителният съвет определя реда и организира
извършването на дейността на Асоциацията, включително и
тази, в обществена полза. Той решава всички текущи въпроси осъществява оперативното управление на БНАПД, координира
работата на клубовете и носи отговорност за това.
(8) Управителният съвет се разпорежда с движимото и
недвижимо имущество на Асоциацията. За разпореждане с
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недвижимото имущество на Асоциацията се взема решение от
Общото събрание на БНАПД.
(9) По предложение на поне двама от членовете си,
Управителният съвет може да назначава ръководители на
отделни програми - директори.
(10) Управителният съвет взема решения по въпроси, които
по закон или според устава не спадат в правомощията на друг
орган.
(11) Управителният съвет определя адреса на управление на
Асоциацията.
(12) Разглежда молбите за приемане на нови членове на
клуба, които внася за
утвърждаване от Общото събрание;
Чл. 25. (1) За всички свои действия, директорите са
отговорни пред Управителния съвет. Те имат право да
присъстват на заседанията му, но без право на глас.
Управителният съвет по всяко време може да прекрати или
удължи срока на назначението им.
(2) По своя преценка директорите могат да създават
работни групи. Членовете на работните групи се отчитат само
пред директорите.
Чл. 26. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж
на три месеца. Заседанията на Управителния съвет се свикват и
ръководят от неговия Председател, освен ако Уставът предвижда
друго. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет по
искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика
Управителния съвет в седмичен срок, Управителния съвет може
да бъде свикан от всеки от заинтересованите му членове.
(2) За да се състои заседание е необходимо да присъстват
повече от половината от членовете на Управителният съвет.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двупосочна
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
БНАПД
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самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява
в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл. 27. Членовете на Управителния съвет ръководят сами
или с помощта на директорите цялата дейност по направлението,
за което отговарят. Те се отчитат пред Общото събрание и
Контролния съвет.
Чл. 28. (1) Председателят председателства заседанията на
Управителния съвет, представлява го пред трети лица и
представя неговия отчет пред Общото събрание.
(2) За провеждане на Общото събрание се води Протокол,
който се съхранява в нарочна книга.
(3) Секретарят води книга за протоколите от заседанията на
Управителния съвет. Той подписва всички протоколи заедно с
Председателя. Отговаря за кореспонденцията и архива на
Асоциацията. Той изготвя всички необходими материали за
работата на Управителния съвет и Общото събрание.
(4) Председателят подписва всички документи и писма на
БНАПД. В случаи, свързани с финансови ангажименти, това
може да върши и завеждащият финансовото направление.
(5) При отсъствие на Председателя, неговите функции се
поемат то заместник председателя.
(6) Управителният съвет може да вземе решение, по
въпроси, които са предложени от негов член без да бъде
провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде
подписан без възражения или забележки от членовете на
Управителния съвет.
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IX. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 29. Контролният съвет следи за изпълнението на
решенията на Общото събрание и Управителния съвет,
контролира цялостната дейност на Управителния съвет,
проверява финансите на организацията и отчита дейността си
пред Общото събрание.
Чл. 30 (1) Контролният съвет се състои от Председател и
двама члена, избирани от Общото събрание по общия ред.
(2) Членовете на Контролния съвет се избират за пет години
и нямат право на два последователни мандата.
Чл. 31. Контролният съвет е длъжен да представя на всяко
редовнообщо събрание становище за дейността на
Управителния съвет.
Чл. 32. Управителният съвет е длъжен да представя в
едноседмичен срок всички документи и цялата информация,
изискана от поне двама от членовете на Контролния съвет.
Чл. 33.(1) Контролният съвет може да задължи
Управителния съвет да свика извънредно Общо събрание, което
да се занимае единствено с въпроса за отговорността на
Управителния съвет.
(2) В случай че Управителния съвет не обяви в
едноседмичен срок свикването на извънредното общо събрание,
Контролния съвет може сам да направи това.
Чл. 34. (1) Контролният съвет може да взима решение с
обикновено мнозинство.
(2) Решенията се взимат с мнозинство. При гласуването
членовете на Контролния съвет нямат право да се въздържат.
Чл. 35. (1) Оставка на член на Контролния съвет не се
обсъжда. Тя поражда своето действие от момента на подаването
й пред останалите членове на Контролния съвет, за което те
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своевременно информират Управителния съвет и ръководството
на клубовете.
(2) В случай, че само двама от членовете на Контролния
съвет останат да изпълняват функциите си, те взимат решение с
консенсус.

X. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ
Чл. 36. Арбитражната комисия разглежда и предлага
решения на Общото събрание по спорни въпроси, възникнали
между членове на БНАПД, както и по повод постъпки и
действия на членове на БНАПД, които противоречат на този
Устав или са в противоречие със Законите на страната, етиката,
морала и добрата водолазна практика.
Чл. 37. (1) Арбитражната комисия се състои от Председател
и двама членове, избирани от Общото събрание по общия ред.
(2) Членовете на Арбитражната комисия се избират за срок
от 5 /пет/ години.
Чл. 38. (1) Арбитражната комисия взима решения с
обикновено мнозинство.
(2) Становищата на Арбитражната комисия се приемат с
мнозинство. При гласуване, членовете на Арбитражната комисия
нямат право да се въздържат.
(3) В заседанието на Арбитражната комисия взима участие
Председателя на Управителния съвет или упълномощен член на
Управителния съвет със съвещателен глас.
(4) Становищата на Арбитражната комисия се разглеждат от
Общото събрание, където се вземат решения по предложенията
на Арбитражната комисия.
(5) Арбитражната комисия е длъжна да покани на своите
заседания засегнатите страни.
БНАПД
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Чл. 39. Оставка на член на Арбитражната комисия не се
обсъжда. Тя поражда своето действие от момента на подаването
й пред останалите членове на Арбитражната комисия, за което те
своевременно информират Управителния съвет.

XI. КЛУБОВЕ
Чл. 40. Членовете на БНАПД могат да се обединяват в
клубове.
Чл. 41. (1) Клубовете се ръководят от избрани от самите тях
ръководства.
(2) Въпросите, свързани със структурата, функциите и
мандатността на ръководството се решават от всеки клуб
самостоятелно.
Чл. 42. (1) Председателят на клуба представлява съответния
клуб пред Управителния съвет, Общото събрание, а така и пред
трети лица, ако е упълномощен от управителния съвет.
(2) Председателят на клуба представя отчет за дейността на
клуба пред Управителния съвет и пред Общото събрание,
включително и за разходването на получените средства.
Чл. 43. (1) Към всеки от клубовете може да бъде създадена
младежка секция, която да обединява симпатизанти на БНАПД
не навършили 18 години.
(2) Дейността на младежката секция се ръководи от редовен
член на БНАПД, определен от членовете на съответната
младежка секция.
Чл. 44. (1) Клубовете се ръководят от Устава и вътрешните
правила на Асоциацията.
(2) Клубовете сами разработват и осъществяват програми за
действие в съответните региони, които трябва да са съгласувани
и одобрени от Управителния съвет на БНАПД.
БНАПД
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(3) Клубовете чрез своите председатели могат мотивирано
да искат от Общото събрание да се предвидят в бюджета за
следващата година средства за осъществяване на конкретен
проект.
(4) В случаите по предходната алинея искането се адресира
до Управителния съвет и се отправя най-късно 2 /два/ дни след
получаването на известието за свикването на Общо събрание.
Чл. 45. Клубовете могат сами да реализират приходи от
дейности, непротиворечащи на Закона и този устав.

XII. КЛОНОВЕ
Чл. 46. Могат да се учредяват клонове за осъществяване и
подпомагане дейността на БНАПД в съответния район на
страната.
Чл. 47. (1) Клонът изпълнява целите и дейностите на
БНАПД в съответния район. Членовете му са членове на
Асоциацията.
(2) Клон се създава по решение на Управителния Съвет на
БНАПД. Членовете на клона са членове на БНАПД. В
решението си Управителният съвет определя и управител на
клона.
Чл. 48. (1) Управителят на клона ръководи дейността на
БНАПД в съответното населено място. Той е длъжен да
представи на Управителния съвет на Асоциацията адрес и
телефон за връзка и да посочи допълнително лице, чрез което да
се осъществява връзката. Управителят на клона е длъжен да
уведомява Управителния съвет на БНАПД при всяка промяна на
своя адрес и телефон или на тези на допълнителното лице за
връзка в седемдневен срок от промяната.
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(2) Управителят на клона е длъжен да дава информация за
членовете на организацията в клона на Управителния съвет на
БНАПД в срок до 15 февруари на следващата година.
Чл. 49. Управителят на клона представя на Управителния
съвет на БНАПД годишен отчет за приходите и разходите на
клона преди годишното Отчетно-изборно събрание.

XIII. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 50. БНАПД финансира дейността си чрез:
1. Членски внос.
2. Собствена стопанска дейност, свързана с предмета на
основната дейност и целите на Асоциацията, осъществявана по
определен от Закона и настоящия Устав ред е рекламна и
издателска дейност; еко и подводен туризъм; дейности, свързани
с подводното културно наследство, провеждане на обучение,
консултантски услуги и др.
3. Спонсорство, дарения и завещания.

XIV. СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛИ НА БНАПД
Чл. 51. (1) Асоциацията има за седалище град Варна.
(2) Адресът на управление на Асоциацията е: гр. Варна 9000, ул. "Братя Шкорпил" №3.
(3) Официалната интернет страница на Асоциацията е
www.BNAUA.org.
Чл.52. Асоциацията има свои емблема, печат и бланка.
Чл.53. Емблемата, значката и бланката на Асоциацията
съдържа следните елементи: стилизирано изображение на
водолазна маска, оградена в кръг и с абревиатура на
БНАПД
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Асоциацията на кирилица или латиница във вътрешността на
кръга.
Чл.54. Печатът на Асоциацията е кръгъл и съдържа
елементите по чл.53.
Чл.55. Всяко писмено изявление от името на БНАПД
трябва да съдържа наименование, седалище и адрес, БУЛСТАТ.

XV . ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ИМУЩЕСТВОТО И ЗАЛИЧАВАНЕ
Чл. 56. (1) Българската национална асоциация по подводна
дейност може да прекрати своето съществуване по решение на
Общото събрание на членовете си, взето с квалифицирано
мнозинство от 2/3 /две трети/ на присъстващите.
(2) След прекратяването на БНАПД се извършва
ликвидация.
Чл. 57. Освен по решение на Общото събрание,
Асоциацията
може да бъде прекратена и с Решение на
Окръжния съд ако:
1. В продължение на 3 /три/ месеца остане с по-малко
членове, отколкото са нужни според устава за образуване на
управителния съвет.
2. Дейността й противоречи на Закона, Устава му или
нарушава държавния и обществен ред.
3. Стане неплатежоспособна.
Чл. 58. (1) При прекратяване дейността на БНАПД общото
събрание назначава един или повече ликвидатори и определя
срок на ликвидацията. За ликвидатори могат да бъдат назначени
и лица, които не са членове на БНАПД.
(2) Ликвидаторите имат правата и задълженията на
управителен съвет. БНАПД се представлява от ликвидатора, а
БНАПД
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когато са назначени няколко ликвидатори - от определено от
общото събрание или съда лице.
(3) Ликвидаторите довършват текущата дейност на БНАПД,
превръщат имуществото в пари, събират вземанията и
изпълняват задълженията на Асоциацията.
(4) Ликвидаторите са длъжни да уведомят съответната
данъчна администрация за започналата ликвидация в 7-дневен
срок от датата на прекратяването на Асоциацията.
Чл. 59. (1) Имуществото, останало след изпълнението на
задълженията, се предава по Решение на съда на юридическо
лице със същата или близка дейност, а в случай, че няма такова на общината, в която е седалището на БНАПД.
(2) Имуществото по предходната алинея не може да се
разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се
прехвърля на ликвидатор с изключение на дължимото му се
възнаграждение.
Чл. 60. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е
длъжен да поиска заличаване вписването на БНАПД от
окръжния съд по седалището на Асоциацията.

XVI. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Устав е приет на Събрание на Българската
национална асоциация по подводна дейност, състояло се на
18.12.1999 г. във Фестивален и конгресен център - гр. Варна,
изменен и допълнен от Общото събрание на Българската
национална асоциация по подводна дейност, проведени на
01.12.2001 г., на 02.04.2005г. на 24.04.2010г. и на 24.03.2012
год.,06.04.2013год
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Председател на УС на Сдружение „Българска национална
асоциация по подводна дейност”:
Илия Раев
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