УСТАВ
на
РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО ВИНАРСКА КАМАРА
I. СТАТУТ И СТРУКТУРА.
Чл.1. (1). РЕГИОНАЛНАТА ЛОЗАРО ВИНАРСКА КАМАРА (РЛВК) е СДРУЖЕНИЕ - юридическо
лице с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност, което е учредено в съответствие с
разпоредбите на Закона за виното и спиртните напитки, вр. чл. 38, ал. І, т. 5 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(2). Юридическото лице с нестопанска цел е носител на всички права и задължения, които не са
свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.
(3). РЛВК не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на
дейност в частна полза.
Чл. 2. Регионалната лозаро винарска камара обхваща лозаро винарски район, включващ землищата,
винопроизводителите и търговците на грозде и вино от Западнотракийски регион, в границите определени от
Националната Лозаро Винарска Камара, на Общо събрание от 29 август, 2000 година.
Чл. 3. (1). Регионалната лозаро винарска камара има помощни органи - районни структури, чрез които
осъществява по места, дадените й права.
(2). Юридическото лице с нестопанска цел може да има клонове. Управителят на клона представлява
юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.
(3). Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа
неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ
номер.
Чл.4. Членове - учредители на Сдружението са присъствалите на учредителното събрание, съгласно
приложен списък, представляващ неразделна част от протокола на Учредителното събрание.
II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.
Чл.5. (1) Сдружението с нестопанска цел е с наименование "РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА
КАМАРА “ТРАКИЯ”, наричано по - долу, за краткост "СДРУЖЕНИЕТО" или “КАМАРАТА” .
(2). Наименованието може да бъде изписвано допълнително и на английски език.
(3) Сдружението може да има и графичен знак, регистриран по съответния ред.
Чл.6. (1) Сдружението е със седалище гр. Пловдив, определено с решение на Националната Лозаро Винарска Камара и с адрес на управление на дейността - гр. Пловдив, ул. Гладстон №1, ДОМ НА ТЕХНИКАТА.
(2) Сдружението се регистрира за неопределен срок от време.
III. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.
Чл.7. (1) Регионалната лозаро - винарска камара има за цел подпомагане и защита на общите интереси
на своите членове, и защита и контрол, в обществен интерес, на произхода, качеството и автентичността на
произвежданите и търгуваните продукти и развитие на лозарството и винопроизводството.
(2). Регионалната лозаро-винарска камара има следните функции:
1). приема професионални правила за лозарство и винопроизводство, които се утвърждават от
НЛВК;
2). Взаимодейства с общинските съвети, централните и териториалните органи на
изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на
програми и проекти, включително и по въпросите на благоустройството и развитието на земеделските
и лозарските райони и населените места;
3). дава предписания на собствениците, които са оставили насажденията си необработени, за
провеждане на необходимите антиерозийни и растителнозащитни мероприятия и за обработка на
лозовите насаждения;
4). дава становище при промяна на предназначението на земеделска земя, която е била
определена за лозарство;

5). формира регионални дегустационни комисии за извършване на органолептична оценка на
вина, гроздови ракии и винено бренди;
6). издава сертификат за произход на грозде на производителите на грозде и сертификат за
произход на качествени вина с наименование за произход на производителите на вино, и сертификат за
автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди.
7). приема професионални правила в съответствие с изискванията на закона и подзаконовите
нормативни актове, с които се определят нормите за целесъобразно засаждане и обработка, за реда на
засаждане, за единна растителна защита на лозята, за гроздобер, за преработка и правилна обработка
на вината, както и други професионални изисквания, важни от гледна точка на защитата на качеството.
8). контролира спазването на професионални правила и при констатиране на нарушаването им,
може да задължи нарушителя да извърши или да не извършва определени действия.
9). Предлага на министъра на земеделието и горите (за земите от държавния поземлен фонд) и
на съответните общински съвети ( за земите от общинския поземлен фонд), да предоставят земи от
съответните фондове, за развитие на лозарство, за срок не по - малък от 35 години.
10). изпълнява и други функции, възложени със закон и/ или подзаконови нормативни актове .
Чл.8. (1) Камарата, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият
заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на
съдържанието му.
(2) Поне веднъж годишно юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експертсчетоводител.
(3). Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност изготвя
доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на
организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на
средства;
3. финансовия резултат.
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ИМУЩЕСТВО.
Чл.9./1/ Камарата се самоиздържа, като реализира приходи от:
1. дарения, завещания, спонсорство;
2. собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска и експертно - консултантска дейност, от права върху
индустриална собственост, от авторски и други сродни права;
б) съвместно използване, с трети лица, на собствена база и имущество.
в) лихви и дивиденти, ако има такива.
г) членски внос.
3. такси по чл.64 от ЗВСН
/2/Получените приходи се изразходват за финансиране целите на Камарата и нейната самоиздръжка.
Свободните средства, се изразходват по решение на Управителния съвет.
Чл. 10. /1/. Камарата може да регистрира и дружества по Търговския закон.
(2). Юридическите лица с нестопанска цел могат да извършват допълнителна стопанска дейност само
ако е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за
постигане на определените в устава цели.
(3) Предметът на стопанската дейност се определя от Общото събрание и се записва в устава на
сдружението.
Чл.11. (1). Свободните парични средства на Камарата могат да се влагат в банкови депозити и/или да
се изразходват за придобиване на ценни книжа, движими вещи или недвижими имоти и вещни права, както и
да се използват по какъвто и да било друг, подходящ начин за реализиране на приходи за самоиздръжка.

(2) Камарата, разходва имуществото си за постигане на поставените й задачи от Закона за виното и
спиртните напитки и подзаконовите актове по приложението му.
Чл.12. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността,
насочена за постигане на целите, определени по реда на Закона за виното и спиртните напитки, Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и подзаконовите нормативни актове по приложението им.
(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган
на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решения.
(3). Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може
да сключва сделки с лицата по ал. 2, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители
или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на
юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при
общи условия, публично обявени.
(4). Всеки от членовете може да кредитира със собствени средства и/или да предоставя на Камарата, за
ползване под наем или за обслужване, движими вещи, недвижими имоти и/или вещни права, като запазва
собствеността си върху тях. В този случай, отношенията между съответния учредител и Сдружението, се
уреждат с отделен договор.
Чл.13./1/ Камарата набавя срeдства и от встъпителни, годишни и други допълнителни имуществени
вноски от членовете си.
/2/ Размера на вноските се определя от Общото събрание.
/3/ По решение на Общото събрание, могат да се образуват целеви фондове, като начина на тяхното
набиране и ред на използване се определят с решението за образуването им.
V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО.
Чл.14. (1). РЛВК изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се
представлява от Председателя на Управителния съвет.
(2). Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на членовете му.
(3). Общото събрание се открива и ръководи от председател - член на Управителния или Контролния
съвет, по чието предложение се избира протоколчик.
(4). Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и протоколчика.
(5). Общото събрание на РЛВК се състои от лицата по чл. 57 от ЗВСН, или от по един техен
представител или пълномощник. Един делегат има право само на един глас, а пълномощникът може да
представлява само едно лице. Преупълномощаване не се допуска.
(6) Лицата определени по чл. 55, ал. ІІ от ЗВСН, могат да участват в работата на общото събрание на
РЛВК със съвещателен глас.
Чл.15. Общото събрание:
1. Изменя и допълва настоящия устав; Изменения и/или допълнен устав се заверява от председателя на
сдружението.
2. Когато е необходимо, определя размера за допълнителни годишни вноски от членовете на
сдружението;
3. Приема членове на сдружението и определя размера на членския внос;
4. Приема годишна програма, годишни отчети и баланса, щатното разписание и проекто-бюджета за
следващата година;
5. Взема решение за участие в други сдружения с нестопанска цел и/или за регистриране на търговски
дружества;

6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права;
7.Избира Комисия по етика;
8. Избира и сменя членове на Управителния и Контрольора. Избира и сменя Председателя на
Управителния съвет на Сдружението.
9. Освобождава членовете на Управителния и Контрольора от имуществена отговорност.
10. Взема решение за прекратяване на Сдружението.
11. Взема решения по всички други въпроси, поставени му от закона и устава.
12. Приема отчета за дейността на УС.
13. Тълкува настоящия устав и приема други вътрешни актове.
14. Може да решава които и да било въпроси от компетентността на останалите органи на
Сдружението.
Чл.16./1/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват представители на повече от половината
от членовете му.
/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Чл.17./1/ Общото събрание се състои от по един представител на всеки член на Сдружението.
/2/ Всеки представител има право само на един глас.
Чл.18. (1) Общото събрание се свиква по всяко време когато обстоятелствата налагат това, от
Председателя, от Управителния съвет, от Контролния съвет или по искане на не по-малко от 1/10 от членовете
на Камарата, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай
управителният съвет в месечен 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) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото
събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4). Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината представителите на
членовете на Сдружението. Ако не се явят нужното число представители, събранието се отлага за един час
по-късно, при същия дневен ред и се счита законно, колкото и представители да се явят.
(5). Гласуването е явно, освен ако Общото събрание не реши да е тайно.
(6). Протоколите от събранието се подписват от Председателя на събранието и секретаря.
VI. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
Чл.19. (1). Управителен орган на Камарата е Управителния съвет.
(2). Управителният съвет се състои най - малко от три лица - членове на Сдружението, сред които и
Председателя избиран от Общото събрание. Членовете на УС се избират за срок до 5 години. Заседанията на
Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината членове, а решенията се вземат с
обикновено мнозинство от присъстващите.
(3). Юридическите лица – членове на УС, се представляват на заседанията на последния, от физическо
лице определено съгласно устава/ дружествения договор на представлявания член на Сдружението. Когато, по
каквито и да било причини, физическото лице – представител не може повече да участва в заседанията на УС,
съответното юридическо лице посочва нов свой представител в УС.
(4). На свое заседание, членовете на УС могат да изберат зам. председатели.
(5). Членовете на Управителния съвет носят солидарна имуществена отговорност за вреди и
щети,виновно причинени на Камарата.
Чл.20. Председателят на Управителния съвет на Камарата:
1. Представлява Сдружението пред всички органи, организации, юридически и физически лица, в
страната и чужбина, включително и в съдебните производства с правото да ангажира адвокатска защита на
интересите на Сдружението.
2. Организира изпълнение на решенията на Общото събрание и УС;
3. Взема оперативни решения относно дейността на Сдружението;

4. Организира стопанисването и опазването на имущество на Сдружението;
5. Сключва трудови и граждански договори и контролира работещите по тях;
6. Отговаря за изработването на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване
от Общото събрание.
7. Изготвя Правилник за вътрешния ред в Сдружението и определя щатното разписание, със
съответните длъжностни характеристики.
8. При продължително отсъствие, поради отпуска, командировка или заболяване, с писмена заповед,
делегира правомощията си на член от Управителния съвет.
9. Заверява Устава на Сдружението.
Чл.21.(1). Всеки от членовете на Управителния съвет, може да бъде изключен или освободен преди
изтичането на мандата му, ако:
1. С действията си нарушава нормативните разпоредби или решения на Общото събрание;
2. Злепоставя интересите на Камарата и уронва доброто й име;
3. Не се справя със задълженията си;
4. Приеме де изпълнява функции несъвместими с участието му в УС;
5. Сам поиска това.
(2). Не могат да бъдат избирани за член на УС, лица, които са:
1. Лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
2. В брак, в родство по права линия, или са братя и сестри с други членове на Управителния или Контролния съвети.
3. Лица, които не присъстват на Общото събрание за избора, освен ако последното не реши друго.
(3). В състава на Управителния съвет е желателно да се включват лица с агрономическо и юридическо
образование.
(4). Когато физическо лице е член на Сдружението и на Управителния съвет и по каквато и да било
причина, не може повече да участва в заседанията на последния, Управителния съвет продължава да действа в
намален състав до провеждане на ново Общо събрание, когато се попълва състава му. Ако членовете на УС са
останали по малко от трима, се свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, за попълване на състава
му.
(5). Когато юридическо лице е член на Сдружението и на Управителния съвет и бъде изключено или
освободено от участие в Сдружението, физическото лице - негов представител в УС го напуска и последния
продължава да заседава в намален, но законен състав.
Чл. 22. (1). Управителният съвет:
1. управлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови
членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с движимото имущество на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща
полза, и носи отговорност за това;
7. организира воденето на книгите на камарата
8. организира издаването на сертификати
9. следи за изпълнението на задълженията на членовете на камарата и за защита не техните интереси;
изключва и освобождава членове на сдружението.
10. ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на членовете
на камарата и се грижи за защитата на професионалните им права
11. взема мерки за подпомагане на изпаднали в затруднение лозари и винари.
12. определя адреса на сдружението;
13. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг
орган;
14. изпълнява задълженията, предвидени в устава и закона.

(2). Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е
длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако
председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един
от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи
от определен от управителния съвет негов член.
(3). Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
(4). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна 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.
(5). Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията на
сдружението и по ал. първа, т. 3 и 6 от настоящия член, както и за изключване на членове - с единодушие от
всички присъстващи.
(6). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът
за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния
съвет.
(7). На заседанията на УС могат да бъдат канени и изслушвани специалисти и други лица, по въпроси
касаещи дейността и организацията на Сдружението.
VII. КОНТРОЛЬОР.
Чл.23./1/ Контрольорът, е един член и се избира, за срок до 5 години, без ограничение в броя на
мандатите.
Чл.24./1/ Контрольорът следи за спазване на разпоредбите на закона и на настоящия Устав, както и за
опазване на интересите и имуществото на Сдружението.
/2/ За изпълнение на функциите си, Контрольорът има право на достъп до всяка вътрешна информация
касаеща дейността на Сдружението.
Чл.25./1/ В 7(седем) дневен срок, от констатиране на нарушение, което е причинило или би довело до
имуществени вреди за Камарата, Контрольорът е длъжен да изготви писмен доклад до Управителния съвет, а
когато нарушението е извършено от негов член - уведомяват членовете на Камарата или свикват Общо
събрание.
/2/ Членовете на Контролния съвет, носят солидарна имуществена отговорност за констатирани и
недокладвани нарушения, водещи до имуществени вреди за Сдружението.
Чл.26.(1). Не могат да бъдат предлагани и избирани за Контрольори лица, които са:
1. Лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
2. В брак, в родство по права линия, или са братя и сестри с други членове на Управителния или
Контролния съвети;
Чл. 27. /1/.Комисия по етиката се конституира въз основа на произведен избор.Той се отразява в
съответното решение на Общото събрание.
/2/.Не могат да бъдат предлагани и избирани за членове на Комисията по етика лица, които са:
1.Лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
2.В брак, в родство по права линия, или са братя и сестри с други членове на Управителния или
Контролния съвети;
3.Заемали в предходната година отчетническа или материалноотговорна длъжност в камарата,
или заемат такава в настоящата година, или са били членове на Управителния съвет.
/3/.Комисията по етика със решения се произнася по въпроси, свързани със спазването на правилата на
добрата производствена и търговска практика, по различни прояви на нелоялна конкуренция, по въпроси
свързани с правилното етикетиране и означаване на лозаро-винарската продукция и фалшифицирането на
лозаро-винарските продукти.
/5/. Комисията по етика посредничи и съдейства за разрешаването на спорове между членове на
камарата и инициира процедури за наказателни или гражданско правно преследване на нарушителите на
ЗВСП и другите подзаконови нормативни актове уреждащи тази материя.

Чл.28. Доколкото в настоящия раздел не е посочено друго, за нерешените въпроси се прилагат
правилата за Управителния съвет.
VIII. ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Чл.29./1/ Физическо лице, без значение от своето гражданство и/или националност, със значителен
принос за дейността на Камарата, може да бъде избрано за неин почетен председател, без управленчески
функции, за срок до 5 години.
/2/ Почетния председател се избира с мнозинство от 2/3 от присъствалите на Общото събрание, по
предложение на Управителния съвет. Той няма право на глас, освен ако не е член на Камарата.
/3/ Почетният председател е носител на почетния знак (почетна грамота) на Камарата.
IХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА.
Чл.30./1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Всички членове на Камарата са равноправни.
/2/ Членове на Камарата могат да бъдат:
1. Собственици на лозя и маточници, които са разположени на територията на регионалната лозаровинарска камара, обединени в лозаро-винарски дружества с обща площ не по-малко от 2000 дка;
2. юридически и физически лица, производители на лозов посадъчен материал;
3. лица, които не попадат в кръга на лицата по т. 1 и обработват лозя, които се намират на територията
на регионалната лозаро-винарска камара, членове на лозаро-винарски дружества;
4. лозаро-винарски кооперации, осъществяващи дейността си на територията на регионалната лозаровинарска камара;
5. производители на вина и лозаро-винарски продукти с общ обем на производство не по-малко от 100
хил. л годишно, които осъществяват дейността си на територията на регионалната лозаро-винарска камара;
6. търговци на грозде, вина и лозаро-винарски продукти, които в рамките на една календарна година са
изкупили не по-малко от 200 т грозде или 150 хил. л вино;
7. лица с агрономическо образование;
8. лица, които съдействат или допринасят за развитието на лозарството, производството и търговията с
вина в Република България.
Чл.31./1/Приемането на нови членове се извършва от Общото събрание на Камарата по предложение
на УС въз основа на писмена молба, към която се прилагат доказателства за характера и основанието на
извършваната от тях дейност - учредителен акт и удостоверение за регистрация, декларация, че приемат
условията на настоящия Устав, доказателства, че отговарят на условията по чл. 54 от ЗВСН.
/2/ Ако УС намери, че кандидата не отговаря на изискванията за членство, му съобщава това писмено,
като излага мотивите си. В този случай, кандидата може да се обърне чрез УС към Общото събрание. Ако
Общото събрание, не го приеме, кандидатът може да подаде нова молба за приемане, не по - рано от 1 година
след отказа.
Чл.32. Членове на Камарата са длъжни да изпълняват решенията на Общото събрание, освен ако те не
противоречат на разпоредбите на закона.
Чл.33. (1). За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава
имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
(2). Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не
преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.34. Камарата няма представителни функции и не може да представлява никоя от членуващите в нея
организации, извън предмета на целите и дейността си, освен ако не е упълномощена за това.
Чл.35. /1/. Членовете на Камарата имат право:
1.Да участват в постигането на целите и осъществяването на функциите и;
2.Да участват в работата на Общото събрание, като упражняват правото си на глас.
3.Да избират и да бъдат избирани в състава на органите за управление на камарата;
4.Да преглеждат протоколите от Общото събрание
5.Да се осведомяват за хода на работата на камарата
6.Да прави предложения свързани с дейността на камарата

7.На достъп до данните от регистрите, които се водят при камарата.
8.Да искат обяснение от органите за управление на камарата, натоварени с изпълнителна
компетентност-за неизпълнение на приети решения;
Чл.36. Членовете на Камарата са длъжни:
1. Да спазват устава на камарата, като упражняват добросъвестно правата предоставени им с този устав
и закона и изпълняват точно задълженията си вменени им с този устав и закона;
2. Да изпълняват решенията на органите за управление на камарата;
3. Да извършат реално определените им с този устав вноски и членски внос в посочения от решенията
на Общото събрание размер;
4. Да не предприемат действия, с които биха увредили доброто име на камарата;
5. Да бъдат лоялни, както към камарата, в която членуват, така и в отношенията си с останалите
членове.
6. Да дават информация по въпроси свързани с неговата дейност
7. Да представя годишна декларация за реколтата и складовата наличност.
8. Да представя документи, които се изискват по решение на УС на камарата
9. Да осъществява дейността си в съответствие с правилата за добрата производствена и търговска
практика.
Чл.37. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните основания:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане, поради невнасяне на определените имуществени вноски или системно неучастие в
дейността на сдружението.
Чл.38./1/ Напускането с едностранно волеизявление, не подлежи на обсъждане и гласуване от Общото
събрание, но влиза в сила на 1-во число от месеца, следващ месеца през който е депозирано писменото
уведомление за напускане.
/2/ Неуредените имуществени отношения, ако има такива, между напускащия член и Сдружението, се
уреждат по взаимно съгласие, а при липса на такова - по общия исков ред.
Чл.39. (1). Изключването на член на Сдружението, става на заседание от Управителния съвет, в
присъствието и след изслушване на изключвания или на негов представител, ако се касае за юридическо лице.
Гласуването е явно, като за протокола, гласувалите могат да обяснят вота си. При гласуването, ако
изключвания е член на УС, той няма право на глас.
(2). Дадени поравно гласове “за” и “против” изключването, означават, че последното не се приема.
Решението за изключване следва да е мотивирано, като препис от същото се връчва на изключвания
незабавно.
(3). В седмодневен срок от вземане на решението за изключване, изключеният може да го обжалва
пред Общото събрание. Жалбата се подава чрез УС и се разглежда на първото Общо събрание. Обжалването
спира действието на решението за изключване. Решението на Общото събрание по отношение на
изключването е окончателно.
Х. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 40. (1) Сдружението може да се влива, слива, отделя и разделя. Камарата, като юридическо лице с
нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в
юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(2) След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за
задълженията, възникнали до преобразуването им.
(3) Членовете на сдружението, което се е сляло или вляло, стават членове на новото юридическо лице с
нестопанска цел, а членовете на сдружението, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически
лица с нестопанска цел, по техен избор.
Чл. 41. (1) Сдружението се прекратява:

нрави;

1. с решение на върховния си орган;
2. с решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 41, ал. 1, т. 2, той се
определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и
правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
Чл. 43. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е
невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото
лице с нестопанска цел.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта
степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват
вземането на решения.
Чл. 44. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение
на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност
със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е
седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя
имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с
нестопанска цел общественополезна дейност.
ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 45. До вписването в Централния регистър при министерството на правосъдието и
евроинтеграцията, Сдружението осъществява дейността си в личен интерес на членовете си и на лицата по
Закона за виното и спиртните напитки и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
Чл.46. Всички спорове между членовете се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дадат резултат,
компетентни да решават спора са съответните български съдилища.
Чл.47. За неуредените от този Устав, въпроси и взаимоотношения се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Чл.48. Настоящия Устав се прие на основание §1, ал. ІV от ПЗР на ЗЮЛНСЦ, на Общо събрание
състояло се на 31 март, 2011 год., в гр. Пловдив.

Председател на УС: ………………………………..
( К. Маджаров)

