УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) „Български национален аероклуб”, наричано за краткост в този устав сдружението,
е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) Български национален аероклуб е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
обществено полезна дейност, обединяващо на доброволни начала дружества със статут на
клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с
въздушен спорт.
(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето
имущество.
(4) Членовете на сдружението отговарят за негови задължения само до размера на
предвидените в настоящия устав вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ”,
като наименованието на английски език се изписва така: „NATIONAL AERO CLUB OF
BULGARIA”.
(2) Наименованието на сдружението и неговата емблема (лого) заедно с данни за седалището,
адреса на управление, регистрация, БУЛСАТ се поставят на всички документи на
сдружението.
Чл.3. Седалището и адресът на управление на сдружението е: Република България, гр. София
1147, бул. „Евлоги Георгиев” № 97
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ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 4. Целите на сдружението са:
(1)Да съдейства за развитието, утвърждаването и популяризирането на всички въздушни
спортове и сродните им дейности в страната и в чужбина.
(2) Да подпомага спортисти, треньори, деятели на спорта, които са социално слаби или
инвалиди.
(3) Да създаде алтернативна ангажираност на младежите повлияни от негативни обществени
явления.
(4) Да защитава интересите на юридическите лица членове на сдружението, както и на
физически лица (спортисти, ръководители и технически персонал) членуващи в тях.
Представлява ги пред държавните органи на национално и регионално ниво, като по смисъла
на чл. 14 от Закона за младежта и спорта изпълнява функциите на федерация по въздушни
спортове.
(5) Да защитава и координира действията на своите членове пред компетентните органи,
осъществяващи дейност и контрол по въздухоплаването.
(6) Да представлява членовете си пред други организации с нестопанска цел в страната и в
чужбина, както и пред Международната авиационна федерация FAI (Federation Aeronautique
Internationale).
(7) Да организира, провежда, подпомага регионални и национални състезания по въздушни
спортове, както и международни такива в страната и чужбина, съгласно статутите и
Спортния кодекс на Международната авиационна федерация (FAI), да създава условия за
учебно-тренировъчна и състезателна дейност.
(8) Да регистрира национални рекорди по въздушни спортове.
(9) Предлага на Международната авиационна федерация (FAI) за регистриране световни
рекорди на български спортисти па въздушни спортове съгласно изискванията на FAI.
(10) Регистрира, води отчетност, категоризира и извършва методическо ръководство на съдии
по въздушни спортове от национална и международна категория.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 5. Средствата с които сдружението ще постига своите цели са:
(1) Ще взаимодейства на всички равнища с държавните органи, общините и обществени
организации, които имат отношение към въздушните спортове, както и с други сдружения със
сродни цели и дейност.
(2) Ще поддържа тясно сътрудничество с Международната авиационна федерация (FAI) и ще
участва в международни и национални прояви, свързани с дейността й, както и с други
международни организации със сходни цели и дейности.
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(3) Ще събира и поддържа информационна база данни за състезатели, треньори и съдии по
въздушни спортове и ще организира попълването и използването й от български и
чуждестранни информационни източници.
(4) Ще използва информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране
дейността на сдружението и постигане на целите му.
(5) Ще привлича експерти по спортни, технически, научни, правни, икономически и други
въпроси, свързани с дейността на сдружението.
(6) Ще организира срещи, курсове и семинари по проблемите и постиженията, свързани с
въздушните спортове.
(7) Ще създава, използва и управлява фондове за постигане на целите си при спазване на
специфичните законови разпоредби за създаването и разходването им.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва
имуществото си за развитие и утвърждаване на физическата култура и спорта в областта на
въздушните спортове, както и за подпомагане спортисти, треньори, съдии, деятели на спорта,
които са социално слаби и / или инвалиди.
(2) Собствеността и доходите на сдружението трябва да бъдат използвани единствено за
постигане на неговите цели и никаква част не може да бъде изплащана пряко или непряко
като дивидент или печалба на членовете на сдружението.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Предмет на дейност на сдружението е: привличане към въздушните спортове на
любители и симпатизанти от всички възрасти. Организиране и администриране на
регионални, национални и международни състезания по въздушни спортове и разпределяне
на награди. Организиране на учебно-тренировъчни и възстановителни лагери, школи и
курсове. Подпомагане на спортисти, треньори и съдии при участието им в международни
състезания в чужбина. Организиране, техническо осигуряване, създаване на условия за
поставяне на национални и световни рекорди по въздушни спортове от български спортисти.

СРОК
Чл. 8. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Устав на БНАК с всички изменения към 19.03.2016 година, приет на Общо събрание с решение № 07.
3

ЧЛЕНСТВО
Чл. 9. Членовете на сдружението могат да бъдат само дружества със статут на клубове,
регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с
най – малко едни въздушен спорт и които желаят да допринесат за постигане на целите на
сдружението и да участват в дейността му при условията на този устав.
Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет на сдружението, в която
декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав. Кандидатите
юридически лица представят заедно с молбата и заверени преписи от всичките си
регистрирани документи ( съдебни решения, удостоверения за актуална съдебна регистрация,
БУЛСТАТ, данъчен номер). Към молбата се прилага и решение на компетентния орган на
дружеството ( съгласно устройствения му акт ) за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет приема нови членове, съгласно подадена молба и приложените
документи.
(4) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 11. Членовете имат следните права:
(1) Да участват н управлението на сдружението.
(2) Да бъдат информирани за дейността на сдружението.
(3) Да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване
на дейност предмет на сдружението и постигане на целите му, както и когато това е
възложено с решение на управителните му органи.
(4) Да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този
устав.
Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
(1) Да спазват разпоредбите на настоящия устав и да изпълняват решенията на ръководните
органи на сдружението.
(2) Да участват в дейността и работят за постигане на целите на сдружението.
(3) Да издигат авторитета на сдружението, спомагат за увеличаване на имуществото му и не
извършват действия, които противоречат на целите му и/или го злепоставят.
(4) Да внасят в срок предвидените в настоящия устав имуществени вноски – встъпителна,
редовна годишна и извънредна – чийто размер се определя от Общото събрание.
Чл. 13. Членствените права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими
и не преминаван върху други лица при прекратяване на членството на юридическите лица.
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Чл. 14. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера
на предвидените в настоящия устав имуществени вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява:
(1) С едностранно писмено предизвестие, отправено от член юридическо лице по решение на
същото взето съгласно устройствения му акт, до Управителния съвет на сдружението, като
прекратяването настъпва в месечен срок след депозиране на предизвестието пред
Управителния съвет.
(2) С прекратяване или обявяване в несъстоятелност на член – юридическо лице.
(3) С изключването при условията и по реда на настоящия устав.
(4) С прекратяване на сдружението.
(5) С отпадане на условията по чл. 18 от настоящия устав.
Чл. 16. Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:
(1) Не изпълнява предвидените в чл. 12 от този устав задължения.
(2) Извършва действия, накърняващи интересите или доброто име на сдружението, които
правят по – нататъшното му членство несъвместимо с предмета и целите на сдружението.
(3) Използва членството си в сдружението за користни цели.
Чл. 17. Отпадането на член от сдружението се счита настъпило по решение на Общото
събрание в следните случаи:
(1) При неплащане на встъпителна вноска в срока определен от Учредителното Общо
събрание.
(2) При просрочване плащането на редовната годишна вноска за срок повече от два месеца.
(3) При просрочване плащането на извънредна вноска, съгласно решение на Общото събрание
повече от два месеца.
(4) При системно неучастие в дейността на сдружението и неприсъстване на повече от три
последователни заседания на Общото събрание.
Чл. 18. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направени
имуществени вноски.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 19. Органи на управление на сдружението са:
(1) Общото събрание, което е върховен орган на сдружението.
(2) Управителен съвет, който е управителен орган на сдружението.
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ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 20. (1) Общото събрание на сдружението се състои от представители на юридически
лица, членове на сдружението.
(2) Всяко юридическо лице, което е член на сдружението, участва в Общото събрание с трима
свои представители, избрани нарочно за това съобразно правилата на устройствения му акт.
Всяко от тези лица е член на Общото събрание на сдружението с равни права.
(3) Представителите на юридическите лица, избрани от тях по съответния ред за членове на
Общото събрание на сдружението, нямат право да преупълномощават трети лица, като
участват лично в Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 21. Общото събрание.
(1) Изменя и допълва устава.
(2) Приема документи, свързани с устройството и дейността на сдружението.
(3) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
(4) Приема и изключва членове на сдружението, както и взима решения за отпадане на
членове.
(5) Взима решение за откриване и закриване на клонове.
(6) Взима решение за участие в други организации.
(7) Взима решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
(8) Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението.
(9) Приема бюджета на сдружението.
(10) Взима решения относно дължимите встъпителна, редовна годишна и извънредни вноски,
като определя размера им и срокове за тяхното внасяне.
(11) Утвърждава отчета за дейността на Управителния съвет.
(12) Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, на
устава или на други вътрешни правила и актове, регламентиращи дейността на сдружението.
(13) Избира председател и двама съпредседатели, които представляват сдружението заедно и
поотделно пред трети лица, държавни органи, организации, кредитни институции, с права да
разкриват банкови сметки, теглят суми и се разпореждат с тях.
(14) Взима решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона
или настоящия устав.
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СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на сдружението.
(2) Заседанието се провежда в населеното място по седалището на сдружението.
(3) Управителния съвет свиква отчетно Общото събрание до края на м. 02 всяка календарна
година, с предварително изброен дневен ред.

НАЧИН НА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 23. Освен по инициатива на Управителния съвет, Общото събрание се свиква и по искане
на заинтересовани членове на сдружението, отправено до Управителния съвет. При така
направено искане, ако Управителния съвет не свика общо събрание в месечен срок, то се
свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите
членове или натоварено от тях лице.
Чл. 24. (1) Поканата за общо събрание трябва да бъде писмена и да съдържа дневния ред,
датата, мястото и часа на провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква то.
(2) Поканата трябва да е получена от всеки член на сдружението най – малко четиринадесет
дни преди провеждането на Общото събрание срещу подпис, или с препоръчано писмо с
обратна разписка, по имейл с потвърждаващ обратен имейл от получателя ( всеки член да
декларира писмено имейла си ) или по друг начин, категорично установяващ получаването.
Ако някой член е променил адреса си и не е уведомил за това Управителния съвет, счита се,
че поканата, изпратена на стария му адрес е редовно връчена.
Чл. 25. Към датата на обявяване на поканата по предходния член, всички писмени материали,
свързани с Дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на всеки член
на сдружението на официалния сайт на БНАК, публикувано 15 дни преди провеждането или
на твърд насител, при поискване на адреса на управление на БНАК.

КВОРУМ
Чл. 26. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове на Общото събрание, избрани по реда на чл. 20 от настоящия устав.
(2) При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час по – късно и се
провежда на същото място и при същия дневен ред. В този случай може да се проведе, счита
се за редовно, колкото и членове на Общото събрание да се явят и присъстват.
(3) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се
отразяват имената на присъстващите членове на Общото Събрание, избрани по реда на чл. 20
от този устав, подписва се от тях, заверява се от председателя на събранието и от лицето
изготвящо протокола за заседанието и се прилага към протокола за заседанието на Общото
събрание.
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ГЛАСУВАНЕ
Чл. 27. При гласуването всеки член на Общото събрание на сдружението, избран по реда на
чл. 20 от този устав има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 28. Член на Общото събрание на сдружението няма право да гласува при решаване на
въпроси, отнасящи се до:
(1) Него, негов съпруг или роднина 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, член на изпълнителен или контролен орган,
или по друг начин може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ
Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство – половината
плюс един глас от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 21, точка 1 и точка 7 от този устав се взимат с квалифицирано
мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Чл. 30. Общото събрание не може да взима решения, които не са включени в обявения
поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛИ
Чл. 31. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води4 протокол, който се подписва от
председателстващия заседанието и от лицето изготвило протокола, които отговарят за
верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмени материали по
свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване в
протокола на заседанието и взетите негови решения.
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КОНТРОЛ
Чл. 32. (1) Всеки член на сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират
съда по регистрацията на сдружението, да се произнесе относно законността на решение на
Общото събрание или съответствието му с настоящия устав. Това следва да се извърши в
едномесечен срок от узнаването на решението, но не по – късно от една година от датата на
приемането му.
(2) Учредява Контролна комисия, която да контролира работата на Управителния съвет и
разходването на средствата на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 33. Управителният съвет се състои от 5 ( пет ) до 11 ( единадесет ) лица – членове на
Общото събрание на сдружението. Решението за общия брой на членовете на Управителния
съвет се взима от Общото събрание с обикновено мнозинство.
МАНДАТ
Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок от 5 ( пет ) години, като неговите членове
могат да бъдат преизбирани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 35. Управителният съвет:
(1) Определя обема на представителната власт на членовете си, както и техните функции.
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(3) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и
настоящия устав.
(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 да това.
(7) В 30 дневен срок от избора си Управителния съвет приема Правилник за дейността си.
(8) Взима решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на
Общото събрание на сдружението.
(9) Определя лице, което да води регистър на спортните лицензи на FAI, в който се вписват
данните на спортистите с действителни за годината лицензи.
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(10) Взима решения за създаване на комисии като помощни органи на сдружението, които не
са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и с
правилник за съставянето и работата им, приет на Общото събрание.
(11) Управителният съвет има право на свое заседание да приема нови членове на
сдружението.

ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 36. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива,
но не по – рядко от веднъж на 3 ( три ) месеца, както и по писмено искане на всеки от
неговите членове. Ако председателя не свика заседание в седемдневен срок от писменото
поискване, то се свиква от всеки заинтересован член на Управителния съвет.
Чл. 37. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете
на Управителния съвет. 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.
(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за
това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния
съвет.
(3) Относно протоколите на заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на
чл. 31 от настоящия устав.
Чл. 38. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово
отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 39. Управителният съвет взима решенията си с мнозинство от присъстващите. Решенията
по чл. 35, точки 3 и 6 от настоящия устав и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ се взимат от
Управителния съвет с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ
Чл. 40. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание
решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със Закона, с настоящия устав
или предходното решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен
срок от узнаването, но не по – късно от една година от датата на взимането на решението.
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ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 41. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, с
които да увредили имуществото и / или интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 42. (1) Председателя на Управителния съвет се избира от Общото събрание, представлява
сдружението съгласно този устав и извършва оперативна дейност за постигане целите на
сдружението.
(2) С решение на Управителния съвет председателят може да възлага на други членове на
Управителния съвет да изпълняват определени функции.
Чл. 43. Председателят на Управителния съвет няма право лично да извършва разпоредителни
действия с недвижими имоти на сдружението и да ги обременява с тежести.

КЛОНОВЕ
Чл. 44. С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват
клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.
Чл. 45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител и извършват дейности,
определени с решение на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се
определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на Управителя на
клона.
Чл. 46. Клоновете водят книги за дейността си и най – малко веднъж годишно Управителят
на клона представя пред Управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и
изразходените средства.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 47. Имуществото на сдружението се състои от: право на собственост и други вещни права
върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от
законодателството на Република България.

ПАРИЧНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 49. (1) Паричните вноски на членовете се определят по размер от Общото събрание на
сдружението, което посочва в решението си начина и сроковете за внасянето им.
(2) Всички членове на сдружението – учредители и приети по – късно – внасят встъпителна
вноска в размер , определен от Общото събрание.
Устав на БНАК с всички изменения към 19.03.2016 година, приет на Общо събрание с решение № 07.
11

(3) Извън встъпителната вноска всеки член на сдружението внася и редовна годишна вноски в
размер, ред и срокове, определени от Общото събрание.
(4) По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от
присъствалите, членовете на сдружението внасят и извънредна парична вноска за покриване
на загуби по годишния баланс или при други изключителна важни и належащи нужди на
сдружението.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 50. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност в областта на
въздушните спортове, пряко свързана с постигане целите на сдружението, както следва:
изграждане и стопанисване на спортни обекти, бази и съоръжения и тяхната експлоатация;
мениджърска дейност; представителство, посредничество и агентство; консултантски услуги
и търговия със спортни артикули, машини, съоръжения и пособия, летателни средства,
трансфер на спортисти, рекламна дейност.
(2) Приходите от стопанската дейност ще се използват само за постигане на целите на
сдружението.
(3) Извършването на дейността по алинея 1 се подчинява на условията и реда, определени със
законите, които я регулират.
(4) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на
основната му дейност, предвиден в настоящия устав, и няма да разпределя печалба в полза на
своите членове.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 51. (1) Сдружението може безвъзмездно да изразходва имущество и парични средства и
да осъществява дейности, насочени за реализиране на целите му, по реда на настоящия устав
и ЗЮЛНЦ.
(2) За безвъзмездно изразходване на имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взима мотивирано решение с квалифицирано мнозинство
от 2/3 ( две трети ) от всички негови членове.
(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и
финансовите си възможности, съгласно определения ред и правилата за осъществяване на
дейността си. Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се
вписва в централния регистър.
(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с
юридически лица, в които посочените лица са управители, или могат да наложат или
възпрепятстват взимането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на
сдружението или са сключени при общи условия и публично обявени.
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ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
Чл. 52. (1) В срок до 28-ми февруари на всяка година Управителният съвет изготвя Годишен
финансов отчет и го представя за одобрение от Общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието, посочено в
чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
(3) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в централния
регистър информация за дейността си през предходната година, съпроводена с изискуемите се
документи по чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 53. Общото събрание и Управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите
от всички проведени заседания. Председателстващият съответното заседание и лицата,
изготвили протокола за него ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на
съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 54. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 55. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание.
(2) Сдружението се прекратява с решение на Окръжния съд по седалището му в случаите на
чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 56. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите по чл. 13, ал. 4 и чл. 14,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от съда по седалището на сдружението.
(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните
парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след
това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да
прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
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Чл. 57. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите , се предоставя по
решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено
полезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото
не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното
сдружение.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 58. Сдружението има емблема, която представлява спускащ се белоглав орел с разперени
криле и надпис под него БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ с изписване на
български, и на английски език NATIONAL AERO CLUB OF BULGARIA.
Чл. 59. ( изменен от Общото събрание с решение № 7 от 19.03.2016 г. ) Този устав е приет от
Учредителното събрание на Българския Национален Аероклуб на 14.07.2001 г., допълван и
променян от Общите събрания на 20.07.2002 година, 29.05.2004 година, 04.04.2009 година, на
21.04.2012 година и на 19.03.2016 година, като настоящият текст е с направени на 19.03.2016
година промени и допълнения и е подписан от делегатите на Общото събрание.
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