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У С Т А В 
 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА 

 

„АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ФОТОГРАФИ” 
/АПФ/ 

 

 

 Този Устав е приет на Учредителното събрание на членовете-учредители на 
сдружението, проведен на 26 март 2016 г. в град София, Република България. 

 

 Ние, учредителите на сдружение с нестопанска цел в обществена полза 
„Асоциация на професионалните фотографи”, наричани по-нататък за краткост 
АПФ, решихме да приемем този устав, както следва: 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Чл.1 Сдружението е доброволна неполитическа организация с нестопанска цел в 
обществена полза на физически лица, която има за предмет на дейност 
формулиране, предложения за бъдещо регламентиране, ефективна колективна 
закрила на професионалните, социалните интереси и авторските права на 
фотографите. 
 Чл.2 Сдружението е открито за членство на всички лица, които споделят целите 
и средствата му и отговарят на изискванията, установени с настоящия Устав. 
 Чл.3 Сдружението се изгражда и осъществява дейността си в съответствие със 
законите на Република България, приложимите норми на ЕС и настоящия Устав. 
 Чл.4 Сдружението може да бъде колективен член в други организации в страната 
и в чужбина с подобен на определения по-горе предмет на дейност след решение на 
Управителния съвет, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му. 
 Чл.5 Сдружението разходва имуществото си за утвърждаване на културните и 
технологичните достижения в областта на фотографията, за подпомагане личностната 
професинална реализация на професионалните фотографи и за публична защита на 
техните професионални права. 
 

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ 
 Чл.6 Наименованието на сдружението е „Асоциация на професионалните 

фотографи”; на английски език - “Association of Professional Photographers”. 
 Чл.7 Седалището и адресът на управление на сдружението е в Република 
България, гр. София, жк Дружба, бл. 94, ет. 1, ап. 1 

 

 

ІІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ. СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 
 Чл.8 Основни цели на сдружението са: 
 А. Утвърждаване на професията „фотограф” и изграждане на положителния й 
образ в обществото; 
 Б. Генериране на идеи и на инициативи за публична колективна защита на 
професионалните интереси и авторските права на фотографите; 
 В. Подпомагане на обмяната на информация между членовете на сдружението 
относно упражняване на фотографската професия; 
 Г. Подготовка и изработване на мотивирани предложения за законова и 
регламентация на правата и задълженията на професионалните фотографи; 
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 Д. Улесняване на професионалните контакти и връзките между професионалните 
фотографи и различни фотографски организации; 
 Е. Дейности за подготовка на изграждане на фонд за нуждаещи се членове при 
болест, нетрудоспособност, трудова злополука и т.н. 
 Ж.  Дейности за поддържане и обогатяване на архива на асоциацията и 
подготовка за изграждане на музей на фотографията в България. 
 З/ Други, незабранени от законите в страната цели, определени с решение на 
Общото събрание; 
 Чл.9 Средствата, чрез които сдружението ще постигне своите цели са: 
 А/ Изработване, структуриране, въвеждане, контрол за спазване и 
популяризиране на професионалните изисквания за признаване на качеството 
„професионален фотограф”; 
 Б/ Изработване, популяризиране и поддържане на „Етичен кодекс” на 
професионалния фотограф; 
 В/ Разработване на стандарти за работа на професионалните фотографи и 
изграждане на положителен образ в обществото на асоциацията и позиционирането й 
като обществен гарант за професионализъм на всеки един от членовете й; 
 Г/ Иницииране и поддържане на връзки с чуждестранни организации на 
професионални фотографи, асоцииране, обмяна на опит, пътуващи изложби, 
международно и транс-гранично сътрудничество като предпоставка за разработване 
на големи проекти в областта на фотографското изкуство; 
 Д/ Учредяване на годишни награди в областта на фотографията, организиране на 
изложби, семинари и други подобни публични прояви; 
 Е/ Повишаване на първоначалната и последващата професионална 
квалификация на фотографите през цялото време на практикуване на фотографската 
професия; 
 Ж/ Създаване на двуезичен интернет-сайт на сдружението – на български език и 
на английски език; 
 З/ Утвърждаването на фотографията като наука и изкуство, разработване на нови 
учебни планове, курсове, семинари и обучения и превръщането й във все по-желана 
от студентите специалност; 
 И/ Популяризиране на фотографията като дейност, професия и изкуство, 
провеждане на информационни и рекламни кампании, свързани с фотографията и с 
професионалните фотографи; 
 Чл. 10 Сдружението е организация за дейност в обществена полза. 
Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в частна полза. 

 

 

IV. ПРИХОДИ И ИМУЩЕСТВО 
 Чл. 11 Сдружението формира своите приходи и имущество от:  
- постъпления от встъпителни вноски; 
- постъпления от месечни вноски на учредителите за формиране на годишен членски 
внос, който се определя за всяка календарна година с решение от УС; 
- индивидуални и колективни дарения и спонсориране; 
- доброволни имуществени вноски; 
- други източници, незабранени от закона. 
 Чл.12 Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки в 
лева и в евро и не повече от 1000 (хиляда) лева „на каса”. Председателят извършва 
разходи, одобрени от Управителния съвет. 

 

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 Чл.13 Членството в сдружението е доброволно. 
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 Чл.14 В сдружението членуват дееспособни физически лица, отговарящи на 
следните условия: 
А. лица, практикуващи като основна професията „фотограф”; 
Б. фотографи на свободна практика, отговарящи на критериите за професионализъм; 
В. почетни членове със заслуги към фотографията; 
Г. учащи в областта на фотографията; 
 Чл.15 Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет въз 
основа на: 
(1). Мотивирана писмена молба за членство и декларация, че кандидатът приема 
устава на сдружението и се задължава да спазва същия; 
(2). Препоръки от двама редовни членове на асоциацията; 
(3). Предоставяне по техен избор на разположение на асоциацията на 10 авторски 
творби в дигитален формат с опис и протокол, които да се използват за Фонд за 
историята на българската фотография, архив и реклама на асоциацията, както и за 
портфолио на съответния член. 
 Чл.16 Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията на 
сдружението. 
 Чл.17 Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху 
други лица при смърт. 
 Чл.18 Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските 
права е лично и не може да бъде предоставяно другиму, освен в случаите, предвидени 
в този Устав.  
 Чл.19 Членовете на сдружението имат следните права: 
 а) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;  
 б) да участват в Общото събрание на сдружението лично или чрез писмено 
упълномощен представител, като един член може да представлява най-много един 
друг член; 
 в) да бъдат информирани за дейността на сдружението и да искат отчет за 
дейността му от ръководните органи на същото; 
 г) да внасят писмени мотивирани предложения за вземане на решения от 
Общото събрание и управителния съвет, да правят предложения за изменение и 
допълнение на устава, както и по други въпроси, свързани с дейността на 
сдружението; 
 д) да поставят на обсъждане всякакви въпроси, свързани с предмета, целите и 
средствата на сдружението, да внасят писмени мотивирани предложения за тяхното 
решаване и да търсят съдействие във връзка с решаването им в полза на 
сдружението; 
 е) да направят доброволна имуществена вноска; 
 ж) да напускат доброволно сдружението с тримесечно предизвестие; 
 з) всеки член има право да бъде професионално защитен; 
 и) всеки член има право на членска карта; 
 й) имат право да посочват, че са членове на Асоциацията в реклами, в статии, на 
собствената си интернет страница, визитни картички и т.н. 
 к) да се позовават на резултатите от дейността на Асоциацията съгласно 
разпоредбите на този Устав. 
 Чл.20 Членовете на сдружението са задължени: 
 а) да спазват устава и решенията на Общото събрание и другите ръководни 
органи; 
 б) да съдействат за постигане целите на сдружението и осъществяване на 
дейността му; 
 в) да заплащат встъпителна вноска в размер, определен в този Устав при 
подаване на заявлението за приемане като член и годишен членски внос в размер и 
срок, определени от Управителния съвет за всяка календарна година; 
 г) да не използват членството си по какъвто и да е начин за постигане на цели, 
противоречащи на устава; 
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 д) да пазят и издигат авторитета на сдружението в страната и в чужбина; 
 е) да участват в дейността на Асоциацията и да работят за осъществяване на 
целите й; 
 ж) почетните членове не дължат такса, а при учащите тя задължително е 
редуцирана от Управителния съвет до 50% от таксата за редовни членове; 
 Чл.21 Членството в сдружението се прекратява с решение от Управителния 
съвет: 
 а) при подадена писмена молба за доброволно напускане с тримесечно 
предизвестие по реда на чл.15 от настоящия устав; 
 б) със смъртта или с поставянето на член на организацията  под запрещение;  
 в) при изключване на член; 
 г) при невнасяне на встъпителна вноска и/или годишен членски внос след 
изрично писмено предизвестие и изтичане на едномесечен срок на предизвестието 
или системно неучастие в дейността на сдружението, констатирано с решение на 
Управителния съвет; 
 д) при прекратяването на дейността на сдружението. 
 Чл.22 Изключването на член на сдружението се извършва от Управителния съвет 
с решение, прието с обикновено мнозинство от всички негови членове и предложено от 
Председателя на Управителния съвет на сдружението, когато:  
 а) член на сдружението не плаща членския си внос в определения от Общото 
събрание срок, освен при наличие на основателни обективни причини и след 
отправяне на писмена покана за издължаване в подходящ срок, съгласно реда по 
предходния член; 
 б) член на сдружението има поведение, което прави по-нататъшното му членство 
несъвместимо с авторитета, името, целите и задачите на сдружението. 
 Чл.23  Решение на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред 
Общото събрание лично от изключвания член. Общото събрание взема окончателно 
решение с мнозинство от 2/3 от присъствуващите членове при кворум 50% плюс един 
от всички членове. 

 

 

VI. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ  
 Чл.24 В сдружението могат да се правят доброволни парични и/или имуществени 
вноски. 
 Чл.25 Доброволните имуществени вноски се правят със съгласие на 
Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от всички негови членове. 
 Чл.26 (1) Встъпителните вноски на физическите лица се определят от 
Управителния съвет. 
 (2) При учредяването на сдружението се събира учредителна встъпителна вноска 
от учредителите в размер на 50 (петдесет) лева от всеки. 

 

 

VII. ОРГAНИ НА УПРАВЛЕНИЕ  
 Чл.27 Органи на сдружението са:  
 а) Общото събрание на членовете; 
 б) Управителният съвет; 
 Чл.28 (1) Общото събрание на членовете е върховен орган на сдружението. 
 (2) В Общото събрание участвуват всички пълноправни членове на сдружението, 
като всеки има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от 
един друг член на Общото събрание въз основа на нарочно писмено пълномощно за 
всяко отделно заседание. Преупълномощаване не се допуска. 
 Чл.29 Член на Общото събрание няма право на глас, когато се решават въпроси, 
отнасящи се до:  
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 а) него, неговия съпруг(а), негов роднина по права линия без ограничения, по 
съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен 
включително;  
 б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи вземането или 
възпрепятстването на решения.  
 Чл.30 Права на Общото събрание.  
 а) изменя и допълва устава  
 б) приема други вътрешни актове;  
 в) избира и освобождава членовете на управителния съвет;  
 г) разглежда и се произнася по жалби за приемане и изключване на членове; 
 д) взема решение за откриване и закриване на клонове; 
 е) взема решения за участие в други организации; 
 ж) взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението с 
мнозинство 2/3 от всички членове;  
 з) приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
 и) приема годишния бюджет на сдружението;  
 й) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 
 к) приема отчета за дейността на управителния съвет; 
 л) отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на 
закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 
 м) взема решения за придобиване, управление, разпореждане или обременяване 
с тежести с недвижимо имущество, с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 
присъстващите при режима на Глава трета от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 
 н) определя и променя седалището и адреса на управление на дружеството; 
 о) взема и други решения, предвидени в устава. 
 Чл.31 Правата по букви : а), в), ж), и), к), л) и н) на предходния член не могат да 
се възлагат на други органи на сдружението. 
 Чл.32 Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол само 
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Спорът относно 
законосъобразността или съответствието с устава на решенията на Общото събрание 
могат да се повдигат пред съда по регистрация на сдружението от всеки член на 
сдружението или от негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването 
им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 
 Чл.33 Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със 
закона, устава или предхождащо ги решение на Общото събрание, могат да бъдат 
оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на 
сдружението или на негов орган. Искането се отравя в едномесечен срок от 
узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.  
 Чл.34 Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. То се свиква от 
Управителния съвет или от Председателя еднолично по тяхна инициатива, както и по 
искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай 
Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то 
се свиква от съда по регистрация въз основа на писмено искане на заинтересованите 
членове. 
 Чл.35 (1) Свикването на Общото събрание се извършва съгласно Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел с писмена покана, изпратена по електронната 
поща чрез интернет и поставена на мястото за обявления на адреса на управление 
или в електронния сайт на сдружението най-късно една седмица преди насрочения 
ден. Текстът на поканата се изпраща едновременно на всеки от членовете на 
сдружението на предварително заявена и декларирана от него електронна поща. 
 (2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждането и данни по чия инициатива се свиква Общото събрание.  
 Чл.36 Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината 
от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на 
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същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се 
явят. 
 Чл.37 Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на 
присъстващите, с изключение на решенията по чл. 30, букви а), ж) и н), за които се 
изисква квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на сдружението. Други 
решения, изрично уредени в този устав, се вземат с предвиденото в съответните 
членове на устава мнозинство. 
 Чл.38 Управителният съвет се състои от пет члена, избрани от Общото 
събрание, за срок от 3 (три) години. 
 Чл.39 (1) Управителният съвет избира между членовете си Председател на 
сдружението и Секретар. 
 (2) Сдружението се представлява от Председателя. 
 Чл.40 Управителният съвет има също така и следните права:  
 а/ определя обема на конкретните задължения на отделни негови членове по 
изпълнението на настоящия устав и приема правилата и реда за извършване на 
общественополезна дейност в свой правилник, който подлежи на вписване в 
публичния регистър при Министерство на правосъдието; 
 б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
 в/ разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на 
закона и устава; 
 г/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за годишен бюджет;  
 д/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 
 е/ определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, 
включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това; 
 ж/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не 
спадат в правата на друг орган; 
 з) изпълнява задълженията, предвидени в устава и възложени му от Общото 
събрание; 
 и) назначава и освобождава административно - технически персонал срещу 
възнаграждение; 
 й) определя ликвидатор. 
 Чл.41 Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три 
месеца. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на заседание по 
писмено искане на една трета от членовете на УС. Ако Председателят не свика 
заседание на Управителния съвет в едномесечен срок от искането, то може да се 
свика от всеки от заинтересованите членове на Управителния съвет при спазване на 
реда, установен в закона и в настоящия устав. 
 Чл.42 Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват 
най-малко трима от членовете му. При отсъствие на Председателя заседанието се 
ръководи от един от членовете на УС, след избор с мнозинство на присъстващите 
членове. 
 Чл.43 Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от 
присъстващите негови членове освен в случаите на чл.32, ал.ІV от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). 
 Чл.44 По изключение Управителният съвет може да взема решения и 
неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и 
възражения за това от всички членове на Управителния съвет, освен в случаите на 
чл.32, ал.ІV от ЗЮЛНЦ. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 Чл.45 Сдружението се прекратява в следните случаи:  
 а) по решение на Общото събрание;  
 б) с решение на съда по седалище на сдружението, когато: 
 - не е учредено по законния ред; 
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 - извършва дейност в противоречие със закона, с обществения ред или с добрите 
нрави; 
 - бъде обявено в несъстоятелност. 
 Чл.46 При прекратяване се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от 
управителния орган или от определен от него ликвидатор.  
 Чл.47 По отношение на реда на ликвидация правомощията на ликвидатора, както 
и в случаи на неплатежоспособност и несъстоятелност, се прилагат правилата, 
предвидени в Търговския закон.  
 Чл.48 (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на 
кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението. 
 (2) При ликвидация на сдружението след удовлетворяване на кредиторите му не 
може да се извършва разпределение на останалото имущество между членовете му. 
 (3) Общото събрание може да предостави останало след ликвидацията 
имущество на друго юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна 
дейност, което има нестопански цели, близки до тези на АПФ. 
 Чл.49 След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска от 
съда по седалище на сдружението заличаване на вписването на юридическото лице 
на сдружението. 

 

 

IX. CPOK 
 Чл.50 Сдружението се образува за неограничен срок. 

 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл.51 (1) Протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото 
събрание задължително се подписват от Председателя и от протоколчика, когато 
последния е член на сдружението. Когато Председателя не присъства на заседанието, 
протокола се подписва от най-малко трима членове на Управителния съвет. 
 (2) Протокола от Учредителното събрание се подписва от всички учредители. 
 (3) Сдружението води и поддържа книги, в които вписва протоколите от 
заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание. 
 (4) Всяка година Управителния съвет на сдружението изготвя годишен отчетен 
доклад за общественополезната дейност, който представя до края на м. февруари в 
централния регистър при Министерството на правосъдието. В централния регистър в 
същия срок се предоставя и годишния финансов отчет за предходната година. 
 Чл.52 За всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се прилагат 
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 
 
 Следват подписи на учредителите: 
 


