Устав на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”

УСТАВ
НА
СДРУЖЕНИЕ
„ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Наименованието на сдружението е “ТРАДИЦИОННИ СУРОВОСУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”.
Чл. 2. (1) Седалището на сдружението е в град София.
(2) Адресът на управление се определя от Националния съвет.
Чл. 3 (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ”, наричано по-нататък „Сдружението”, е доброволно сдружение на
производители на един или повече от следните видове сурово-сушени месни продукти с
традиционно специфичен характер:
1. Луканка «Троянска»;
2. Луканка «Смядоска-специална»;
3. Луканка «Търновска»;
4. Луканка «Панагюрска»;
5. Луканка «Трапезица»;
6. Луканка «Чумерна».
(2) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” е
доброволно сдружение на производители на един или повече от следните видове
сурово-сушени деликатеси от нераздробено месо с традиционно специфичен характер:
1. Говежда и биволска кайсер пастърма;
2. Телешка кайсер пастърма;
3. Говежда и биволска пастърма, обикновена;
4. Свинка кайсер пастърма;
5. Овча и козя пастърма без кости;
6. Овча и козя пастърма с кости;
7. Филе "Елена";
8. Кайзерован свински врат «Тракия»;
9. Роле «Трапезица».
(3) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” е
юридическо лице с нестопанска цел.
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(4) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
осъществява дейност в частна полза.

Чл. 4. (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” осъществява своята дейност в съответствие с:
1. Регламент (ЕО) No. 509/2006 на Съвета от 20 март 2006г.,
2. Регламент (ЕО) No. 1216/2007 на Комисията за приемане на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) No. 509/2006;
3. Закона за прилагането на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз;
4. Закона за хранитe;
5. Закона за ветеринарно-медицинската дейност;
6. Наредба 16 от 14.09.2007 за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделски продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за
съответствие с продуктовата спецификация и водени на регистри на
производителите и контролиращите лица;
7. други нормативни актове, регламентиращи произвоството и търговията с храни с
традиционно-специфичен характер;
8. устава на Сдружението.
(2) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ” ще
работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните,
Националната ветеринарно-медицинска служба, организациите на потребителите и
другите организации на месопроизводителите.
Чл. 5. Всяко писмено изявление от името на Сдружението съдържа:
1. неговото наименование;
2. седалище и адрес на управление;
3. данни за неговата съдебна регистрация;
4. код по БУЛСТАТ;
5. данни за банкови сметки.
Чл. 6. Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
има свой печат, емблема, значка и символи, които се одобряват от Националния съвет.
Чл. 7. Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
се създава за неопределено време.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Раздел първи. Цели
Чл. 8. Основни цели на Сдружението са:
1. разработване на продуктови спецификации на сурово-сушени месни продукти с
традиционно спецефичен характер, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от устава;
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2. разработване на изменения на продуктови спецификации на сурово-сушени
месни продуктите с традиционно специфичен характер, посочени в чл. 3, ал. 1 и
2 от устава;
3. съхранение на традициите при производството на сурово-сушени месни
продукти, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от устава;
4. заявяване за регистрация на сурово-сушени месни продукти, посочени в чл. 3,
ал. 1 и 2 от устава, като храни с традиционно специфичен характер при
условията и реда на Регламент (ЕО) No. 509/2006;
5. представляване и защита на правата и интересите на производителите на суровосушени месни продукти с традиционно специфичен характер по чл. 3, ал. 1 и 2
от устава на национално и европейско ниво;
6. представляване и защита на своите членове пред Министерството на
земеделието и храните, други държавни органи и органи на ЕС, както и пред
други български, чуждестранни и международни организации;
7. зачитане на интересите на потребителите на сурово-сушени месни продукти с
традиционно специфичен характер.
Раздел втори. Средства

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Чл. 9. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
изследване на традициите при производството на сурово-сушени месни
продукти, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от устава;
повишаване на квалификацията на технолозите и другите лица, заети в
производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен
характер, посочени в чл. 3, ал.1 и 2 от устава;
утвърждаване на правила на професионална етика в областта на производството
на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен характер,
посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от устава;
организиране дегустации на сурово-сушени месни продукти с традиционно
специфичен характер, произвеждани от членове на сдружението;
решаване на технологични и други спорове, които могат да възникнат във
връзка с производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно
специфичен характер чрез създаване на независима Арбитражна комисия към
Сдружението;
разработване и изпълняване програми за промоция на сурово-сушени месни
продуктите с традиционни специфични характеристики, включително и
промоционални програми по чл. 35- 37 от Закона за прилагането на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Раздел трети. Предмет на дейност

Чл. 10. (1) Положителните финансови резултати от своята дейност Сдружението
няма да разпределя като печалба в ползва на своите членове.
(2) Предметът на дейност на Сдружението е:
1. изследвания на традициите за производството на сурово-сушени месни
продукти;
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2. организиране информационни, обучителни и промоционни прояви за съхранение
на традиционната технологична култутура за производство на сурово-сушени
месни продукти с традиционно специфични характеристики;
3. подпомагане на квалификацията на технолози и лица, заети в производството на
сурово-сушени месни продукти с традиционно специфични характеристики;
4. подпомагане на развитието на научните и научно-приложните изследвания в
областта на производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно
специфични характеристики;
5. подпомагане на професионалното обучение в областта на сурово-сушените
месни продукти с традиционно специфични характеристики;
6. защита срещу неправилна или подвеждаща употреба на наименованията на
сурово-сушени месни продукти, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от устава;
7. организиране дегустации на сурово-сушени месни продукти с традиционно
специфичен характер, произвеждани от членове на сдружението.
Чл. 11. За постигане на своите цели Сдружението може да извършва
допълнителна стопанска дейност като:
1. информационни, изследователски и обучителни услуги;
2. придобиване и управление на движима и недвижима собственост, както и
ограничени вещни права;
3. сдружаване с трети лица за извършване на съвместна дейност;
4. друга дейност, която не е забранена със закон.
Чл. 12. Приходът от дейностите по чл. 10 и чл. 11 се използва само за
постигането на целите на Сдружението.
ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО
Чл. 13. Членството в Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” е доброволно.
Чл. 14. Членовете се ползват със статута, уреден в този устав.
Чл. 15. Всеки член има право да произвежда сурово-сушени месни продукти с
традиционно специфичен характер, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от настоящия устав.
Чл. 16. Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа
самостоятелност.
Чл. 17. (1) Членовете се приемат въз основа на писмено заявление с решение на
Националния съвет.
(2) Решението на Националния съвет се съобщава писмено на кандидатите за
членове.
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(3) Решението на Националния съвет за отказ за приемане на кандидата може да
бъде оспорено пред Общото събрание на Сдружението, което се произнася по реда на
чл. 28, ал. 1, т. 5 от Устава.
Чл. 18. (1) Членството в Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” се прекратява при:
1. молба за доброволно напускане при условия, че молителят е изпълнил
задълженията си към Сдружението, произтичащи от членството;
2. прекратяване на юридическото лице на съответния член;
3. смърт или поставяне под запрещение на физическо лице – член;
4. прекратяване на Сдружението;
5. отпадане;
6. изключване.
(2) В случаите на ал. 1, т. 1-4 членството се прекратява по решение на
Националния съвет
(3) Общото събрание изключва член на Сдружението с мотивирано решение,
когато:
1. нарушава системно устава на Сдружението;
2. извърши действие и/или бездействие, което накърнява престижа и интересите на
Сдружението ;
3. системно не плаща членски внос;
4. системно не спазва приетите от сдружението технически спецификации.
(4) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски, системно
неучастие в дейността на сдружението или в случай че съответният член в продължение
на три поредни години не произвежда никой от традиционни сурово-сушени месни
продуктите, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от този устав се констатира с писмен акт на
Контролния съвет на Сдружението.
(5) Общото събрание взема решението по ал. 3 с мнозинство от три четвърти от
всички членове.
(6) Решението на Общото събрание по ал. 3 може да се обжалва пред
компетентия съд.
(7) Прекратяването на членството води до загубване на правата, предоставени
въз основа на този устав.
(8) При прекратяване на членството, независимо от основанието, Сдружението
не дължи връщане на имуществени вноски на лицето, чието членство е прекратено. В
случаите на чл. 18, ал. 1, т. 1, 5 и 6 лицето, чието членство е прекратено е длъжно да
изпълни имуществените си задължения към Сдружението не по-късно от един месец от
узнаването за прекратяването. След изтичането на този срок, лицето с прекратено
членство дължи законна лихва.
Чл. 19. (1) Членовете на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” са длъжни:
1. да спазват настоящия устав;
2. да съдействат за постигането на целите на Сдружението, както и за финансовото
и организационното укрепване на сдружението;
3. да заплащат определения встъпителен и годишен членски внос;
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4. да не използват членството си в Сдружението за цели и по начин,
противоречащи на статута и устава на сдружението;
5. при производството на традиционни сурово-сушени месни продуктите по чл. 3,
ал. 1 и 2 от настоящия устав да спазват технологичните спефицикации, приети от
органите на сдружението;
6. да сключват договори за контрол с контролиращи лица, одобрение от
сдружението;
7. да подават декларации за обема на производство на традиционни сурово-сушени
месни продукти, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от настоящия устав;
8. да уведомяват писмено Националния съвет при прекратяване на производството
на определен вид на сурово-сушен месен продукт с традиционно специфичен
характер не по-късно от един месец от прекратяването.
(2) Членовете на Сдружението имат право да използват означението за храна с
традиционно специфичен характер съгласно Регламент 509 на ЕС само за означаване на
продукти, произвеждани в съответствие със спецификациите, приетите от органите на
сдружението.
Чл. 20. Член на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” може да бъде всеки производител на традиционни сурово-сушени месни
продукти, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 на този устав, в съответствие с правото на ЕС,
националното законодателство и техническите спецификация, приети от сдружнието.
Чл. 21. Всеки член на Сдружението има право:
1. да гласува в Общото събрание;
2. да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;
3. да участва в разглеждането на въпроси, отнасящи се до дейността на
Сдружението или/и някои членове на сдружението;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да дава становище при налагането на санкции;
6. да напусне доброволно Сдружението;
7. да участва с право на глас в Технологичният комитет за произвежданите от него
традиционни сурово-сушени месни продукти.
8. да ползва означението „Храна с традиционно специфичен характер”.
Чл. 22. Всеки член може да се ползва от имуществото и информацията на
Сдружението и от резултатите от дейността му при условия и ред, определени от
Общото събрание в съответствие с този устав.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел първи. Общи правила
Чл. 23. Органи на управление на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” са Общото събрание, Националният съвет и Контролният съвет.
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Чл. 24. С оглед на дейността на Сдружението Общото събрание и Националният
съвет могат да създават и други помощни органи, които не са предвидени в този устав.
Чл. 25. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и
органи на Сдружението.
Чл. 26. (1) Решенията на Националния съвет са задължителни за всички членове
и помощни органи на Сдружението, освен за Контролния съвет и Арбитражната
комисия.
(2) Писмените предписания на Контролния съвет са задължителни за членовете
на Сдружението и помощните органи на сдружението, към които са адресирани.
(3) Решенията на помощните органи, приети в изпълнение на техните уставни
права и задължения, са задължителни за членовете на Сдружението.
(4) Актовете на Председателя на Сдружението, издадени въз основа и в рамките
на устава, решенията на Общото събрание и на Националния съвет, са задължителни за
членовете на сдружението и за помощните органи, освен за Контролния съвет и
Арбитражната комисия.
(5) Актовете на Арбитражната комисия и на нейните органи са задължителни за
органите на Сдружението, както и за членовете на Сдружението, за които се отнасят.
Раздел втори. Общо събрание
Чл. 27. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

1.
2.
3.

Чл. 28. (1) Общото събрание:
приема нов устав, изменя и допълва действащия устав;
взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението и за
разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите;
приема бюджета на Сдружението;
приема отчета за дейността на Националния съвет;
отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението, освен тези на Арбитражната комисия;
взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими
имоти на Сдружението;
взема решения за участие в други организации;
определя контролиращи лица, които да контролират съответствието с
одобрените спецификации при производството на традиционни сурово-сушени
месни продукти;
взема и други решения, които не са предоставени в компететността на други
органи на Сдружнието..
(2) Общото събрание
избира и освобождава Председателя на Сдружението;
избира и освобождава членовете на Националния съвет;
избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
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4. избира и освобождава председателя и членовете на Арбитражната комисия.
(3) Правата по чл. 28 ал. 1 и ал. 2 не могат да се възлагат на други органи на
сдружението.
Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
Сдружението.
(2) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие с
регламент на ЕС, закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да
бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на
Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не
по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Националния съвет по негова
инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в седалището на
Сдружението или на друго място по решение на Националния съвет.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на Общото събрание и по чия ициатива то се свиква.
(3) Поканата се изпраща до членовете и се поставя на мястото за обявления в
офиса на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
най-малко един месец преди датата на Общото събрание или се публикува в същия срок
в Държавен вестник.
Чл. 31. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове на Сдружението.
(2) 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, колкото и членове на Сдружението
да се явят.
Чл. 32. (1) Всеки член на Сдружението има право на един глас.
(2) Едно физическо лице може да представлява не повече от трима членове на
Сдружението въз основа на писмено пълномощно.
Чл.33. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от
присъстващите членове на Сдружението.
(2) Решения по чл. 28, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите членове.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може
да се вземат решения.
Раздел трети. Национален съвет
Чл.34. (1) Националният съвет е управителен съвет на Сдружението.
(2) Съставът на Националният съвет се определя от Общото събрание
(3) Председателят на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” е по право член на Националния съвет .
(4) За членове на Националният съвет могат бъдат избирани:
R8

Устав на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”
1. представители на производители на всяка от ТРАДИЦИОННИ СУРОВОСУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИте, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от настоящия
устав;
2. експерти в производството на ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ;
3. експерти в областта на защитата на интелектуалната собственост.
(5) Членовете на Националния съвет се избират за срок от три години. Броят на
мандатите не се ограничава.
(6) До избирането на нов състав на Националния съвет, старият продължава да
изпълнява функциите си.
Чл. 35. (1) Националният съвет:
1. приема и изключва членове;
2. взема решение за откриване и закриване на клонове;
3. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
4. избира от своя състав заместник-председател или заместник-председатели;
5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на
устава, както и решава кои длъжности в Сдружението ще се заемат от щатни
служители и определя тяхното трудово възнаграждение;
7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
9. определя реда и организира извършването на дейността и представителството на
Сдружението и носи отговорност за това;
10.определя адреса на управление на Сдружението;
11.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат
в правата на друг орган;
12.определя ликвидатора на Сдружението при прекратяването му;
13.приема правила за организацията на дейността на Националния съвет;
14.одобрява предварително договорите с контролиращите лица;
15.определя размера и начина на внасяне на членския внос и другите имуществени
вноски;
16.изпълнява задълженията, предвидени в устава.
(2) Националният съвет:
1. по предложение Технологичния комитет утвърждава спецификациите за
производството на сурово-сушени месни продукти с традиционно специфичен
характер, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от настоящия устав, както и изменения на
спецификациите.
2. одобрява проекти за заявки за регистрация на сурово-сушени месни продукти с
традиционно специфичен характер при условията и по реда на Регламент (ЕО)
No. 509/2006 на Съвета от 20 март 2006г., Регламент (ЕО) No. 1216/2007 на
Комисията за приемане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО)
No. 509/2006 при спазването на Закона за прилагането на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и на Наредба 16 от
14.09.2007 за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия
относно земеделски продукти и храни със защитени географски означения и
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традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата
спецификация и водене на регистри на производителите и контролиращите лица
3. при сигнал или по своя преценка може да иска от съответните контролиращи
лица да извършват извънредни проверки на членове на Сдружението за спазване
одобрените спецификации при производството на сурово-сушени месни
продуктите с традиционно специфични характеристики. Проверките по
възложение на Националния съвет са за сметка на Сдружението.
(3) Националният съвет:
1. избира заместник-председател или заместник-председатели на Националния
съвет, нарични по-нататък заместник-председател или заместник-председатели;
2. определя състава на помощните органи съгласно устава;
Чл. 36. (1) Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от
Председателя.
(2) Националният съвет заседава най-малко три пъти годишно.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Националния съвет при
писмено искане на една трета от членовете му.
(4) Ако Председателят не свика заседание на Националния съвет в седмичен
срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Националния
съвет.
(5) При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от
Националния съвет заместник-председател.
Чл. 37. (1) Националният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 35,
ал. 1, т. 1, 2, 6, 7, 8, 12 и 14 и тези по чл. 35, ал. 2, т. 1 и 2 с мнозинство от 2/3 (две трети)
от всички членове на Националния съвет.
(3) Националният 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 Националния съвет.
Чл. 38. По решение на Националния съвет, председателите на колективните
помощни органи на Националния съвет, ако не са членове на Националния съвет, могат
да участват на заседанията на Националния съвет с право да дават становища и да
правят предложения по въпроси, свързани с дейността на съответния помощен орган.
Раздел четвърти. Председател на Сдружението
Чл. 39. Председателят на Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ
МЕСНИ ПРОДУКТИ” се избира за срок от три години. Той представлява Сдружението
пред трети лица в страната и чужбина.
(2) При невъзможност на Председателя, Сдружението се представлява от
заместник предсседател, определен с решение на Националния съвет.
(3) Председателят на сдружението:
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1. Подписва документите, издадени от името на Сдружението;
2. Организира изпълнението на решенията на ОС и НС;
3. След одобрение на щатното разписание от НС назначава, освобождава и
упражнява дисциплинарна власт по отношение на щатния персонал за извършване
на оперативната дейност на Сдружението и определя възнаграждението;
4. Eжегодно представя на членовете на НС отчет за работата на щатния персонал
Раздел пети. Контролен съвет
Чл. 40. (1) Контролният съвет се състои от трима до петима членове които
отговарят на изискванията, посочени в чл. 34, ал. 4, т. 1 и 2..
(2) Мандатът на Контролния съвет е три години. До избирането на нов
Контролен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
(3) Членовете на Контролния съвет избират председател на Контролния съвет
измежду от състава на съвета.
Чл. 41. (1) Контролният съвет осъществява контрол върху:
1. дейността на Националния съвет;
2. дейността на помощните органи на Сдружението,
3. финансовото управление на Сдружението;
4. спазването на устава.
(2) При сигнал или по своя преценка Контролният съвет може да иска от
съответните контролиращи лица да извършват извънредни проверки на членове на
Сдружението за спазване одобрените спецификации при производството на суровосушени месни продукти с традиционно специфични характеристики. Проверките,
възложени от Контролния съвет, са за сметка на Сдружението.
(3) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание.
Чл. 42. (1) Контролният съвет може:
1. да иска от Общото събрание да отмени решения на Националния съвет, които
противоречат на закона, устава или/и на решение на Общото събрание;
2. да иска от Арбитражната комисия да отмени решения на помощните органи на
Сдружението, когато противоречат на закона, устава, решенията на Общото
събрание или/и на решенията на Националния съвет;
3. да сезира Националния съвет и Общото събрание за установени нарушения на
устава и техническите спецификации от членовете на Сдружението.
(2) С цел да не настъпят отрицателни последици, Контролният съвет може да
спира изпълнението на решенията на Националния съвет и на помощните органи на
Сдружението до произнасянето на съответния орган.
(3) Правилата на ал.1 т. 2 и ал. 2 не се прилагат по отношение на решенията на
Арбитражната комисия.
(4) Контролният съвет може да дава писмени предписания за отстраняване на
нарушения на устава и закона, които са задължителни на членовете и помощните
органи на Сдружението.
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Чл. 43. За свикването и провеждането на заседания и вземането на решения,
както и за всички други неуредени въпроси, отнасящи се до Контролния съвет, се
прилагат правилата за Нацоиналния съвет.
Раздел шести. Почетен комитет
Чл. 44. (1) Членове на Почетния комитет са лица с особени заслуги за
производството и/или научните изследвания на сурово-сушени месни продукти с
традиционно специфичен характер.
(2) Националният съвет отправя покана до подходящи лица да бъдат членове на
Почетния комитет.
(3) Лицето, приело поканата по предходната алинеа става член на Почетния
комитет. Приемането на поканата се извършва писмено пред Председателя на
Сдружението.
Чл. 45. (1) Имената на членовете на Почетния комитет се вписват в специална
почетна книга.
(2) Статутът на членовете на Почетния комитет се определя от Националния
съвет.
Чл. 46 Решенията по чл. 44. ал. 2 и чл. 45 се приема с мнозинство от ¾ (три
четвърти) от членовете на Националния съвет.
Раздел седми. Помощни органи
Чл. 47. (1) Към Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” се изграждат следните помощни органи:
1. Технологичен комитет;
2. Арбитражна комисия.
(2) Според дейността на Сдружението, Националният съвет може да създава и
други помощни органи, като определя статута и състава им.
(3) В съответствие с устава на Сдружението съставът на помощните органи се
избира за срок до три години, съставът на Арбитражната комисия се избира без срок.
(4) Помощните органи се отчитат пред Националния съвет. Арбитражната
комисия не се отчита.
Чл. 48. Технологичният комитет подпомага дейността на Националния съвет при
разработването на продуктови спецификации на съответните видове сурово-сушени
месни продукти с традиционно специфичен характер, както и изменения на
продуктовите спецификации.
Чл. 49. (1) Подготвените от Технологичния комитет проекти за продуктова
спецификация за съответния вид сурово-сушени месни продукти с традиционно
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специфичен характер и се утвърждават от Националния съвет на Сдружението, след
което Председателят на Сдружението ги подписва.
(2) Членовете на Сдружението могат да бъдат представлявани в Технологичния
комитет само от лица с више образование със степен магистър по технология на месото
и технологичен стаж по специалността не по-малък от пет години. Едно лице може да
представлява най-много трима членове на Сдружението въз основа на нотариално
заверено пълномощно.
(3) Технологичният комитет разработва, поддържа и предлага изменение на
продуктовите спецификации на сурово-сушените месни продуктите с традиционно
специфични характеристики.
(4) Технологичният комитет избира свой председател, който координира
дейността им.
(5) Технологичният комитет осъществява своята дейност при условия и ред,
определени с правилника за дейността на Сдружението, утвърден от Националния
съвет..
Чл. 50. (1) Общото събрание приема устройствен правилник и процедурни
правила на Арбитражната комисия, която разглежда и решава на технологични и други
спорове, които могат да възникнат във връзка с производството на сурово-сушени
месни продукти с традиционно специчен характер.
(2) Председателят и членовете на Арбитражната комисия се избират от Общото
събрание на Сдружението.
(3) По искане на заинтересованите лица Арбитражната комисия може да иска от
съответните контролиращи лица да извършват извънредни проверки на членове на
Сдружението за спазване добрените спецификации при производството на суровосушени месни продуктите с традиционно специфични характеристики. Проверките,
възложени от Арбитражната комисия, са за сметка на заинтересованите лица, поискали
извършването на извънредна проверка, освен ако арбитражната комисия определи
друго.
Раздел осми. Клонове
Чл. 51. (1) По мотивирано решение на Националния съвет Сдружението може да
създава клонове в съответствие с действащото законодателство.
(2) С решението по ал. 1 се определят:
1. регионът на действие на клона;
2. управителят на клона.
(3) Към съответния клон се създават общински, областни, съответно регионални
комитети на Сдружението, където са представени производителите от обхванатите от
сдружението сурово-сушени месни продукти с традиционно специфични
характеристики.
(4) Клоновете и съветите към тях извършват своята дейност при условия и ред,
определени в Правилника за дейността на Сдружението, утвърден от Националния
съвет.
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Устав на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти”
ГЛАВА ПЕТА
ИМУЩЕСТВО
Раздел първи. Общи правила
Чл. 52. (1) Членовете на Сдружението дължат встъпителен и годишен членски
внос и други имуществени вноски.
(2) Размерът, условията и редът за изплащане на членския внос и другите
имуществени вноски на членовете се определят от Националния съвет.
Чл. 53. (1) За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на
определените от Общото събрание имуществени вноски съгласно устава.
(2) Членовете не отговарят за задълженията на Сдружението.
Чл. 54. (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” може да разходва имущество за постигане на своите целите и по реда,
определени в този устав.
(2) отм.ОС 28.05.2010 г.
(3) отм.ОС 28.05.2010
Раздел втори. Целеви фондове
Чл. 55. (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” заделя между 10% и 20% от своя положителен финансов резултат след
данъчното облагане за фонд “Промоция на сурово-сушени месни продуктите с
традиционни специфични характеристики”.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват при условия и ред, определени от
Националния съвет, целево за промоционални програми на сурово-сушени месни
продуктите с традционни специфични характеристики, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от
устава.
Чл. 56. (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” заделя не по-малко от 20% от своя положителен финансов резултат след
данъчното облагане за фонд “Изследвания, информация и квалификация”.
(2) Средствата по ал. 1 се изразходват при условия и ред, определени от
Националния съвет, целево за изследователски, информационни квалификационни
дейности.
Чл. 57. (1) Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” заделя не по-малко от 30% от своя положителен финансов резултат след
данъчното облагане за фонд “Контрол на съответствието”.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват при условия и ред, определени от
Националния съвет, целево за планови и извънредни проверки, извършвани от
контролищи лица по въложение на органите на сдружението.
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ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 58. Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” се преобразува и прекратява с решение на Общото събрание.
ГЛАВА СЕДМА
ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТРАДИЦИОННИ
СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”
Чл.59(1) Органите на Сдружението
заседания.

водят протоколи в писмен вид на техните

(2) Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и
заверят достоверността на съдържанието му с подписите си.
Чл.60 (1) Националният съвет да изготвя доклад за дейността си веднъж годишно и
отчет за финансовите резултати.
(2) Докладът по ал. 1 се одобрява от Общото събрание.
(3) отм. ОС 28.05.2010 г.
Чл. 61. Сдружение „ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ
ПРОДУКТИ” поддържа страница в Интернет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в този Устав случаи се прилагат Законът за юридическите
лица с нестопанска цел
§. 2. Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на Сдружение
„ТРАДИЦИОННИ СУРОВО-СУШЕНИ МЕСНИ ПРОДУКТИ”, проведено на 05 юни
2009 година и изменен на 28.05.2010 г. на общо събрание на СТССМП в гр. Хисар.
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