УСТАВ
НА
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ
На 02.06.1999 г., в гр. София представители на юридически и физически
лица, единодушно основаха НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ
АГЕНТИ /НОМА/ - сдружение с нестопанска цел, и приеха и подписаха този
Устав.
/Отм. преамбюл 31.07.2014 г./
СТАТУТ И ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.1. (1) Сдружението е независима, доброволна, неполитическа
организация с нестопанска цел за частни цели, учредена за неопределен
срок.
(2) /Изм. 31.07.2014 г./ Сдружението е юридическо лице. Сдружението не
отговаря за задълженията на членовете си и членовете му не отговарят за
задълженията на Сдружението.
Чл.2. (1) /Изм. 31.07.2014 г./ Наименованието на Сдружението е
НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (НОМА).
(2) /Изм. 31.07.2014 г./ Седалището и адресът на управление на
Сдружението е: Република България, гр. София, п.к. 1336, ул. „Андрей
Германов“ № 11.
Чл.3. /Изм. 31.07.2014 г./ (1) Основните цели на Сдружението са:
1. Да разяснява, разпространява и информира за основните принципи,
техническото и правно регулиране в дейността на митническите представители
(агенти) в България;
2. Да внася в компетентните държавни и международни органи
предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба,
уреждаща митническия режим за създаване по съответния законов ред на
правила, защитаващи митническите представители/агенти и потребителите на
митнически услуги.
3. Да предприема действия за защита срещу нелоялната конкуренция
между митническите представители.
(2) /Нова 20.02.2019 г./
Средствата за постигане на целите са:
Организиране на съвместни срещи и семинари между членовете;
Популяризиране и разпространение на информация между членовете;
Организиране на обучения; Следене и популяризиране на новостите в областта
на митническото представителство и информиране на членовете; Предлагане
на процедурни промени пред съответните органи; Изготвяне и водене на
официална кореспонденция със съответните органи и да информира
членовете и други средства.
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ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.4. /Изм. 31.07.2014 г./ (1) Членовете на Сдружението могат да бъдат
само български юридически лица и дееспособни физически лица, които по
занятие извършват дейност като митнически представители/агенти, приемат
целите на Сдружението и настоящия Устав и плащат определения членски
внос.
(2) /Изм. нова ал. 31.07.2014 г./ Друг вид членове - Асоциирани членове на
Сдружението могат да бъдат всички лица, които отговарят на условия, приети с
Решение на Управителния съвет. Асоциираните членове нямат право на глас в
ОС на Сдружението.
(3) /Изм. нова ал. 31.07.2014 г./ Друг вид членове - Колективни членове на
Сдружението могат да бъдат браншови организации на физически или
юридически лица, които по занятие извършват различни бизнес дейности.
Колективните членове трябва да отговарят на условия, приети с Решение на
Управителния съвет. Колективните членове нямат право на глас в ОС на
Сдружението.
Чл.5. (1) /Изм. 31.07.2014 г./ Нови членове се приемат от Управителния
съвет на Сдружението въз основа на писмена молба с изрично заявление, че
приемат целите на Сдружението, ще работят за тяхното постигане и приемат
разпоредбите на този Устав. Юридическите лица, кандидатстващи за членове
на Сдружението посочват в молбата си изрично свой представител във връзка с
членството си в Сдружението. Приемането на Устава от всеки нов член се
извършва чрез полагането на подпис от законен представител или изрично
упълномощен такъв върху оригинала от Списък на членовете на сдружението,
неразделна част от действащия Устав, съхраняван от Управителния съвет.
(2) /Изм. нова ал. 31.07.2014 г./ Председателят на Сдружението уведомява
новите членове на Сдружението за приемането им писмено, по електронен път
или по друг начин чрез посочените от тях в молбата за кандидатстване контакти.
Чл. 5а. /Изм. нова чл. 31.07.2014 г./ (1) Посочените в Устава учредители на
Сдружението автоматично запазват качеството си на негови членове, когато
отговарят на условията за членство. Те се вписват в Списък на членовете на
Сдружението, изготвен и поддържан от Председателя на Сдружението.
(2) Списъкът на членовете на Сдружението се актуализира от
Председателя на Сдружението като се вписват приетите нови членове и се
посочват датата на решението за приемането им и техния представител,
съобразно чл. 5, ал. 1., както и всички настъпили изменения в данните или
представителството на членовете на Сдружението, за които е направено
съответното уведомление от страна на член на Сдружението.
(3) Ако с течение на времето е необходимо, при допълване на Списъка
на членовете се добавят нови страници, които се номерират последователно.
Чл.6. (1) Членовете на Сдружението имат право:
1. Да избират и бъдат избирани в Управителните органи на Сдружението.
2. Да участват в Общото събрание на Сдружението.
3. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес.
4. Да напуснат доброволно Сдружението.
5. Да вземат участие в разпределението на останалото след
удовлетворяване на кредиторите на Сдружението имущество при ликвидация,
след решение на Общото събрание.
(2) Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да спазват Устава на Сдружението и решенията на Общото събрание и
Управителния съвет.
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2. Да съдействат за постигане целите на Сдружението.
3. Да заплатят встъпителен членски внос и редовно да плащат годишния
членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание.
4. Да не използват по какъвто и да е начин Сдружението за цели,
противоречащи на Устава му и на закона.
5. Да съобразяват дейността си с решенията на Общото събрание и
Управителния съвет.
6. /Изм. нова ал. 31.07.2014 г./ Да уведомяват своевременно Председателя
на Сдружението за всички настъпили изменения в индивидуализиращите си
данни, адреса или лицето, което ги представлява във връзка с членството в
Сдружението.
Чл.7. Членството в Сдружението се прекратява на едно от следните
основания:
1. С молба до Управителния съвет за доброволно напускане.
2. При обявяване в несъстоятелност и при ликвидация - за юридическите
лица, а за физическите лица - при смърт или при поставяне под пълно
запрещение.
3. При изключване.
Чл.8. (1) Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на
Управителния съвет в следните случаи:
1. При системно нарушаване на Устава на Сдружението.
2. При невнасяне на встъпителния членски внос или при неплащане на
редовния членски внос в определените от Общото събрание срокове.
3. /Изм. нова т. 31.07.2014 г./ Когато с действията и поведението си
нарушава правилата за лоялна конкуренция, уронва престижа и доброто име
на Сдружението.
4. /Изм. нова т. 31.07.2014 г./ Когато дейността му като митнически
представител/агент не отговаря на основните цели на Сдружението.
5. Когато нарушава нормативните актове, уреждащи митническия режим в
страната, установено със съответен акт на компетентен държавен орган.
(2) /Изм. 20.02.2019 г./ Решението на Управителния съвет за изключване
подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в
едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това, но не покъсно от една година от датата на вземането на решението.
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 9. (1) Сдружението се основава като единна организация без
структурни звена.
(2) /Изм. нова ал. 31.07.2014 г./ Органи на Сдружението са:
- Общото събрание;
- Управителен съвет;
Чл. 10. (1) /Изм. 31.07.2014 г./ Общото събрание е върховен орган на
Сдружението и в него участват всички негови членове по чл.4
(2) /Изм. 31.07.2014 г./ Членовете на Сдружението - юридически лица,
участват в Общото събрание чрез законния си представител или чрез изрично
упълномощено с писмено пълномощно лице. Преупълномощаване не се
допуска.
Чл. 11. (1) Общото събрание на Сдружението се провежда най-малко
един път годишно.
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(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в
населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в
последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи
писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по
седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове
или натоварено от тях лице.
(3) /Изм. 31.07.2014 г.; изм. 24.01.2019г./ Общото събрание се свиква с
писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се публикува на
електронния сайт на организацията най-малко 30 дни преди определената
дата на събранието. Поканата може да се изпрати до всеки член чрез лично
връчване на получателя или чрез електронно писмо, адресирано до
предоставения контакт, или чрез препоръчано писмо с обратна разписка в
посочения срок. В поканата се посочва датата, часа, дневния ред и мястото за
провеждане на Общото събрание.
(4) /Отм. 31.07.2014 г./
(5) /Изм. 31.07.2014 г./ Общото събрание се счита законно, ако всички
членове са редовно поканени и присъстват най-малко половината от тях. При
липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя членове,
които присъстват.
Чл. 12. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при 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.13. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинството от
гласовете на присъстващите.
(2) Решенията за изменение или допълнение на Устава, за прекратяване
или преобразуване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от
присъстващите членове на Сдружението.
(3) /Изм. 31.07.2014 г./ Гласуването се извършва явно.
(4) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и
надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.
Чл.14. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава.
2. Взема решения за прекратяване на Сдружението или за сливането му
или участието му в учредяването на друга организация с идеална цел.
3. Разглежда и решава жалби против Управителния съвет за изключване на
членове и приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и
проектобюджета на Сдружението за следващата година.
4. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или
имуществените вноски.
5. /Изм. 20.02.2019 г./ Избира, освобождава членовете на Управителния
съвет и Председателя на Сдружението.
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6. Взема решение за придобиването или отчуждаването на недвижими
имоти или вещни права върху тях, необходими за осъществяване дейността на
Сдружението.
7. Взема решение за учредяване на търговски дружества.
8. Взема решение за създаване на парични фондове със средства на
Сдружението и реда за използването им.
9. /Нова т. 20.02.2019 г./ Взема решение за откриване на позиции за
назначаване на служители, наети за подпомагане дейността на Председателя,
и за определяне възнаграждението им.
(2) Правата на Общото събрание не могат да се възлагат на други
органи на Сдружението, с изключение на тези по ал.1,т.4, които могат да бъдат
възложени на Управителния съвет.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи
на Сдружението.
(4) /Изм. 20.02.2019 г./ Решенията на Общото събрание подлежат на
съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава и
могат да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на сдружението
от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата
на вземане на решението.
(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в
противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото
събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание с отправено до
него искане от член или орган на Сдружението в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
Чл.15. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се
подписва от Председателя на Сдружението и от Протоколчика.
Чл.16. Управителният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) членове,
избрани от Общото събрание с мандат 3 (три) години.
Чл. 17. (1) Управителният съвет управлява дейността на Сдружението,
организира изпълнението на решенията на Общото събрание и изпълнява
всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото
събрание. Той изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание годишен
отчет за дейността си и проект за бюджета на Сдружението за следващата
година.
(2) /Изм. 31.07.2014 г./ Управителният съвет се свиква на заседание поне
веднъж на три месеца.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет
при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не
свика заседание в едноседмичен срок, то може да се свика от
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заинтересуваните членове. При отсъствие на Председателя, заседанието се
ръководи от определен от Управителния съвет член.
(4) /Изм. 31.07.2014 г./ Управителният съвет може да взема решение, ако
на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
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) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на
Сдружението.
Чл.18. (1) /Изм. 31.07.2014 г./ Управителният съвет взема решенията си с
мнозинство от присъстващите, а решенията за определяне на ликвидатор,
разпореждане с имущество на Сдружението и по организиране дейността на
Сдружението с мнозинство от всички членове.
(2) Управителният съвет може да взема 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.
(3) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се
подписва от присъствалите членове и Протоколчика.
(4) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да
изпълнява функциите си.
Чл.19. /Отм. 20.02.2019 г./
Чл.20. /Отм. 31.07.2014 г./
Чл.21. (1) Председателят на Сдружението се избира пряко от Общото
събрание за срок от три години и е по право член на Управителния съвет.
(2) Сдружението се представлява от Председателя.
(3) /Изм. 20.02.2019 г./ Председателят ръководи оперативно работите на
Сдружението и решава въпросите, които не са от изключителна компетентност
на Общото събрание и Управителния съвет, включително назначава и
освобождава от длъжност работници и служители, наети за подпомагане
дейността му, при открити позиции съгласно чл.14, ал.1, т.9.
(4) /Отм. 31.07.2014 г./
Чл.22. Протоколите от заседанията на органите на Сдружението са
достъпни за всички членове, които могат да ги преглеждат и да искат преписи
или извлечения от тях.
ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИМУЩЕСТВО
Чл.23. (1) /Отм. 31.07.2014 г./
(2) Членовете на Сдружението плащат годишен членски внос в размер и
срокове, определени с решение на Общото събрание.
(3) Срокът за плащане на годишния членски внос е не по-късно от 31
март на годината, за която се дължи.
Чл.24. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещни права,
права върху интелектуална собственост, „ноу-хау" и всички други права, които
законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо
лице с нестопанска цел.
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(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки,
на името на Сдружението.
Чл.25. Средствата за осъществяване на дейността на Сдружението се
набират от:
1. Членски внос /встъпителен и годишен/.
2. Дарения и завещания.
3. Спонсорство от български и чуждестранни лица.
4. Парични награди.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.26. (1) Сдружението се прекратява с решение на Общото събрание
ако членския състав е по-малко от 3 /трима/ члена.
(2) Сдружението се прекратява от съда по регистрация когато:
1. Не е учредено по законния ред.
2. Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на
обществения ред или на добрите нрави.
3. Е обявено в несъстоятелност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27. (1) Общото събрание, по предложение на Управителния съвет,
одобрява с решение знака на Сдружението и печата.
(2) Общото събрание може да одобри и други символи на Сдружението,
предложени от Управителния съвет.
Чл.28. (1) По предложение на Управителния съвет Общото събрание
може да обявява изтъкнати български или чуждестранни юридически и
физически лица за почетни членове на Сдружението. Те не се включват в
членския състав на Сдружението, не плащат членски внос и могат да участват в
заседанията на Общото събрание само със съвещателен глас.
Чл.29. По предложение на Управителния съвет за особени заслуги
Общото събрание може да отличава свои членове или други лица с почетния
знак на Сдружението.
Чл.30. За всички въпроси неуредени от този Устав се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство и в частност Законът
за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият Устав е приет от Общото събрание, провело се на 19.10.2006
г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено на
31.07.2014 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание, проведено
на 20.02.2019 г.

Гр. София

Председател на НОМА: ________________________

20.02.2019 г.
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