У С Т А В
на сдружение “ СДРУЖЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ”
София, 07.02.2008 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредяване
Чл. 1. Сдружение “ СДРУЖЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ”, наричано по-нататък в устава само “Сдружението”, е учредено на
учредителното събрание, състояло се на 07.02.2008 г. в гр. София.
Статут
Чл. 2. /1/ Сдружението е доброволна и независима организация с нестопанска цел,
определена за осъществяване на дейност в частна полза, която се създава по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
/2/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете. То отговаря за
задълженията си със своето имущество.
/3/ Членовете на сдружението са отговорни до размера на предвидените в устава
имуществени вноски. Членовете на сдружението не отговарят лично за неговите задължения.
/4/ Действията на учредителите, извършени от името на сдружението до деня на
вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили и преминават по
право върху сдружението от момента на възникването му. При извършването на сделките се
указва, че сдружението е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят
солидарно за поетите задължения.
Наименование
Чл. 3. /1/ Наименованието на сдружението е: “ СДРУЖЕНИЕ НА
АМЕРИКАНСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ”. Наименованието на
сдружението се изписва на латиница, както следва: “AMERICAN PHARMACEUTICAL
MANUFACTURERS’ ASSOCIATION” AmPharMA”.
/2/ Пълното наименование на сдружението и неговата емблема /знак/, заедно със
седалището и адреса на управление, както и данни за неговата регистрация, включително и
БУЛСТАТ номер, се поставят върху всички негови документи на съответния език.
Седалище
Чл. 4. Седалището на сдружението е в София, район Изгрев, кв. Изток, ул.”Фредерик
Жолио Кюри” 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26.
Цели на сдружението, средства за постигане на целите, предмет на дейност
Чл. 5. /1/ Сдружението има за цели:
1. да допринася за защита и осигуряване на човешкото здраве и човешкия живот,
като съдейства за доставката на качествени медицински продукти за профилактика,
диагностика и лечение на болестите, като
2. изразява и популяризира общите интереси на членовете си;
3. защитава и работи за добрата репутация на фармацевтичните индустрии от САЩ;
да прави достояние приносът им в развитието на фармацията; да насърчава всяко
сътрудничество, водещо до подобряване на здравето и благосъстоянието на българските
граждани; да подкрепя съответните правителствени институции и организации в това
отношение;

4. поддържа и развива дейности, свързани с фармацевтичното и медицинското
изследване в България, с оглед приемане на международните стандарти;
5. представлява и подкрепя членовете си при защита на техните интереси, свързани с
индустриалната и интелектуална собственост, професионална етика, спазването на нормите,
правилата и стандартите при производство на фармацевтични продукти и да допринася за
развитието на съвременна законова и нормативна база в България;
6. работи като самоуправляваща се организация, която се стреми да осигури честна
конкуренция сред нейните членове при спазване на принципите на етиката при рекламни
дейности;
7. създаде официален механизъм за непрекъснато взаимодействие между
сдружението и властите в България, посолството на САЩ в България, медиите и други
сродни организации;
8. насърчава инвестициите на фармацевтичните компании от САЩ, като обръща
вниманието на съответните власти за пречките и трудностите, които спъват развитието и
предполагат евентуални поправки на съществуващите законови норми;
9. действа като официален канал за комуникация между членовете си и обществото
по всички въпроси свързани с тяхната дейност, като за тази цел използва средствата за
обществена информация;
10. изгради активни връзки с други национални, европейската и световни
организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит;
/2/ За постигане на целите си сдружението ще използва следните средства:
1. популяризиране и внедряване на международните стандарти, критерии и
спецификации, свързани с фармацевтичните продукти, тяхното производство и
разпространение;
2. поддържане връзка с компетентните власти, представяне на възгледи и становища
при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до
фармацевтичния бизнес;
3. развиване и приспособяване на съответните нормативни документи, правила и
принципи за изграждане на професионални отношения, основаващи се на етични стандарти,
характерни за фармацевтичната индустрия;
4. оказване на съответната помощ и защита при накърняване правата и интересите на
членовете на сдружението;
5. поддържане на регистър на членовете си;
6. организиране на срещи, семинари, лекции, квалификационни курсове и др.
подобни;
7. участие в международни организации с подобни цели и дейности;
8. разпространение в устна, писмена и графична форма на мненията, възгледите и
становищата на членовете си, адресирани към професионалното общество и обществеността;
организирани публикуването на периодични издания, книги и брошури, които да допринасят
за постигането на неговите цели;
9. предприемане и на други разрешени от закона действия, които допринасят за
постигането на целите на сдружението.
/3/ Предмет на дейност:
За постигане на целите си, финансиране на дейността и за съхраняване и
увеличаване на имуществото си, сдружението може да извършва допълнителна стопанска
дейност, с предмет на дейност както следва:
организиране на национални и международни научни прояви, организация на
курсове за обучение и семинари; издаване на периодични издания; рекламна дейност, както
и всяка друга дейност в съответствие с целите на сдружението, разрешена от закона;

/4/ Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда,
определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Всякакви приходи
на сдружението ще се използват само за постигането на целите и, както е посочено по-горе, а
членовете и нямат право на каквато и да е печалба или дивиденти.
Чл. 6 /1/ Сдружението може да учредява фондации, да бъде учредител и да встъпва
като член в други сродни организации с нестопанска цел в страната и в чужбина.
/2/ Сдружението може да участва с финансови средства и/или имущество в
български, чуждестранни и смесени търговски дружества съобразно действащото
законодателство.
II. ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. /1/ Членуването в сдружението е доброволно.
/2/ Член на сдружението може да бъде всяка научноизследователска фармацевтична
компания, синтезираща, формулираща и опаковаща медицински продукти, представена в
България, която е регистрирана в САЩ, или е дъщерно дружество на компания,
регистрирана в САЩ, или е дъщерно дружество на компания, контролирана от компания,
регистрирана в САЩ, или чиито продукти са с произход предимно от САЩ (над 50%), която
е предложена от най-малко трима члена – учредители на сдружението, приема устава на
сдружението и е приет от Управителния съвет въз основа на подадена молба до него с
единодушие, и плаща редовно членския си внос.
/3/ За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в
устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
/4/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
/5/ При прекратяване на членството по собствено желание или при изключване,
имуществените отношения между сдружението и напускащия или изключен член се уреждат
въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване на
членството.
Приемане на членове. Прекратяване на членството по собствено желание
Чл. 8. /1/ Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет.
/2/ Кандидатът за член трябва да бъде снабден с комплект от устава и другите
устройствени документи на сдружението.
/3/ Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба до Управителния съвет,
съдържаща заявление, че познава и приема устава и другите устройствени документи на
сдружението и желае да бъде приет за член на сдружението. Към молбата кандидатът
представя и препоръки от трима члена - учредители на сдружението.
/4/ Управителният съвет разглежда молбата и се произнася по нея най-късно на
второто си редовно заседание след получаването й.
/5/ Прекратяване на членството в сдружението става по решение на Управителния
съвет въз основа на писмена молба за доброволно напускане, отправена до Управителния
съвет в срок най-малко три месеца преди напускането. Управителният съвет разглежда
молбата и се произнася по нея на първото си редовно заседание, но не по-късно от три
месеца от датата на подаването й.
Права на членовете
Чл. 9. Членовете имат право:
1. да участват в управлението на сдружението;
2. да избират и да бъдат избирани в органите на сдружението;

3. да бъдат информирани за дейността на сдружението и за състоянието на
отчетността;
4. други права съгласно закона, този устав или решенията на Общото събрание на
сдружението.
Задължения на членовете
Чл. 10. Членовете на сдружението са длъжни:
1. да плащат членски внос;
2. да внасят имуществени и други вноски, когато това е предвидено в устава;
3. да пазят доброто име на сдружението, да пропагандират целите и дейността му и
да го подпомагат според възможностите си;
4. да пазят доброто си име, да не нарушават законите и общоприетите правила;
Изключване
Чл. 11. Член на сдружението, който наруши разпоредбите на устава или
задължително решение на Общото събрание на сдружението, може да бъде изключен от
Общото събрание.
Основания за изключване
Чл. 12. /1/ Член на сдружението може да бъде изключен поради невнасяне на
установените парични или имуществени вноски и за груби или системни нарушения на
устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на сдружението.
/2/ Изключването на основанията по предходната алинея следва да се констатира по
документи.
Представителство
Чл. 13. Юридическите лица – членове на сдружението се представляват от лицата,
които видно от съответния документ (решение на Българската търговско-промишлена палата
или на фирменото отделение на съда - в зависимост от юридическата форма на
представителството в България) имат право да представляват члена в България, или от други,
изрично упълномощени от тях лица.
III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи
Чл. 14. /1/ Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
/2/ Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
Общо събрание
Чл. 15. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Чл. 16. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава председателя, заместник-председателя и членовете на
управителния съвет;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. приема бюджета на сдружението;
5. приема отчета за дейността на управителния съвет;
6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
7. взема и други решения, предвидени в устава.
/2/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на
сдружението.
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.

/4/ 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 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.
/5/ Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията 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.
Свикване на общото събрание
Чл. 17. /1/ 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 месечен
срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено
от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането
на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се изпраща лично на всеки един член или на неговия представител в
България най-малко един месец преди насрочения ден.
Кворум
Чл. 18. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. 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 да се явят.
Гласуване
Чл. 19. /1/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.
/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на 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.
/3/ Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание
въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Вземане на решения
Чл. 20. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решения по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 3 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите, а
по чл.16, ал.1.т.2 с мнозинство повече от половината от всички членове.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да
се вземат решения.
/4/ По време на заседанието на Общото събрание се води протокол от секретарпротоколист на събранието. Секретар-протоколистът на събранието се грижи за пълно и
точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от
гласуванията и взетите решения.
Управителен съвет
Състав на Управителния съвет

Чл. 21. /1/ Управителният съвет се състои от представители на всички членове на
сдружението и е в състав най-малко от три лица. Членовете на управителния съвет се
избират за срок от 5 години.
/2/ Председателят и заместник-председателят на сдружението се избират за срок от
една година, като не могат да имат повече от два последователни мандата.
/3/ Председателят и заместник-председателят на УС не може едновременно да е
председател или заместник-председател на други организации или сдружения на
фармацевтичната индустрия.
Правомощия на управителния съвет
Чл. 22. Управителният съвет:
1. одобрява изпълнителния секретар на сдружението.
2. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на
отделни негови членове;
3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
устава;
5. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи
отговорност за това;
8. определя адреса на сдружението;
9. приема вътрешни актове;
10. приема и изключва членове;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове;
12. взема решение за участие в други организации;
13. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
15. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат
в правата на друг орган;
16. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Заседания на управителния съвет
Чл. 23. /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на
Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните
членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от
определен от Управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове.
/3/ 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.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 36, ал. 2
и чл. 22, т. 4 и 7 - с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от
всички членове на управителния съвет.
Председател, заместник-председател, изпълнителен секретар на сдружението
Чл. 24. /1/ Председателят осъществява общото ръководство на работите на
сдружението. Той организира дейността сдружението и изпълнява функциите, предвидени с
устава или възложени му от Общото събрание или Управителния съвет. Председателят
представлява сдружението пред трети лица.
/2/ При отсъствие на председателя на сдружението, то се представлява от заместникпредседател, определен от Управителния съвет да изпълнява временно неговите функции.
/3/ Изпълнителният секретар е лице, назначено на работа в сдружението, което
отговаря за оперативното управление на дейностите й. Той организира дейностите на
организацията и изпълнява функциите, уточнени в Устава, или възложени му от
Управителния съвет.
/4/ Изпълнителният секретар е упълномощен да подписва документи на
сдружението, включително договори, сделки и финансови документи, за което е взето
решение от Управителния съвет.
/5/ Изпълнителният секретар е упълномощен да оперира с банковите сметки на
сдружението и да подписва платежни документи заедно с Председателя на сдружението.
/6/ Изпълнителният секретар:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. отговаря за договорите за наемане на работа или услуги, поръчани от
сдружението;
3. разрешава всякакви въпроси, възложени му от Управителния съвет.
IV. ФИНАНСИ
Плащания към сдружението
Чл. 25. /1/ Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос. Те заплащат
допълнителни вноски, само ако са гласували за тях или ако по друг начин са поели такова
задължение доброволно.
/2/ Размерът и дължимостта на годишния членски внос се приема и изменя от
Управителния съвет на сдружението.
Чл. 26. Първоначално размерът на годишния членски внос се определя от
Учредителното събрание.
Членски внос
Чл. 27. /1/ Членовете на сдружението плащат годишен членски внос. Членският внос
трябва да бъде заплатен в срок до 31 януари на годината, за която се дължи. Членоветеучредители внасят членския внос за годината на учредяването в срок до три месеца от деня
на постановяването на съдебното решение за вписването на сдружението.
/2/ Новите членове плащат членски внос за годината на приемането съразмерно с
оставащия до края й период.
Имуществени вноски
Чл. 28. Управителният съвет може да определя имуществени вноски само за
членовете, които доброволно са се задължили за това.
Дарения, завещания, завети
Чл. 29. /1/ Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да
правят дарения, завещания и завети в полза на сдружението във връзка с целите и дейността

му. Даренията, завещанията и заветите могат да бъдат правени с условия за използване по
определен начин в съответствие с целите на сдружението.
/2/ Когато дарителят, завещателят или заветникът желае да бъде учредена награда,
стипендия, специализиран финансов фонд или да бъде финансирана конкретна социална,
изследователска или друга програма и други подобни, той може да поиска наградата,
стипендията, фондът или програмата да носи неговото име или друго, определено от
дарителя наименование. Дарителят, съответно наследниците на завещателя или заветника,
имат право да проверяват дали имуществото се използва съгласно поставените и приети
условия.
/3/ Предмет на дарение, завещание или завет могат да бъдат пари, движими или
недвижими имоти, произведения на изкуството и културата, обекти на интелектуална
собственост и други ценности. Даренията и дарителите се вписват в специална книга.
/4/ Даренията, завещанията и заветите и условията, при които са направени се
приемат от Управителния съвет или определени от него длъжностни лица на сдружението.
Счетоводна отчетност
Чл. 30. Сдружението води счетоводна отчетност по установения в закона ред.
Управителният съвет е длъжен да организира и отговаря за воденето на правилна счетоводна
документация.
Счетоводен отчет
Чл. 31. /1/ На всяко редовно Общо годишно събрание Управителният съвет
представя точен годишен счетоводен отчет, който включва счетоводен баланс и отчет за
приходите и разходите за периода от последния предшестващ отчет, съответно от
учредяването на сдружението - за първия отчет.
/2/ Счетоводният отчет и балансът се придружават от доклад на Управителния съвет,
оформени според изискванията на устава, решенията на Общото събрание и закона, валидни
за съответния период и придружени от всякакви други документи, изисквани от закона.
Фондови сметки
Чл. 32. Средствата по фондовете на сдружението, създадени от него, се водят
отделно от останалото имущество, по правила, съответстващи на волята на лицата, които са
ги предоставили, утвърдени от Управителния съвет, освен ако такива правила са приети от
Общото събрание.
Възнаграждение на изборни длъжностни лица
Чл. 33. Изборните длъжностни лица на сдружението, които имат право на
възнаграждение, се определят от Общото събрание. Размерът на тяхното възнаграждение се
определя от Управителния съвет.
Преобразуване
Чл. 34. /1/ Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.
/2/ При преобразуването, вливането, сливането, отделянето или разделянето, се
прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Прекратяване и ликвидация
Чл. 35. /1/ Сдружението се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредено, ако в устава е предвиден такъв срок;
2. с решение на Общото събрание;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когато:
а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения
ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван
или на прокурора.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за
прекратяване и неговите последици.
/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава
ликвидатор.
Чл. 36. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него
лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 35, ал. 1,
т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на
Търговския закон.
Имущество след ликвидация
Чл. 37. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите
имущество се решава от Общото събрание на сдружението, доколкото в закона не е
предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от
ликвидатора.
/2/ Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото
преминава върху общината по седалището на сдружението. Общината е длъжна да използва
полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното
сдружение.
/3/ Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по
какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по
ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
/4/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3,
отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.
Заличаване на сдружението
Чл. 38. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска
заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището му.
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Непълнота на разпоредбите
Чл. 39. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Допълнения на устава
Чл. 40. Всяко предложено допълнение към този устав или учредителния протокол
трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това да го представи
със своите препоръки на годишното или на извънредното Общо събрание на сдружението.
Срок
Чл. 41. Сдружението се учредява за неопределен срок.
Този устав е приет единодушно от учредителите с решение на Учредително
събрание, състояло се на 07.02.2008 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
(Ил. Паунова)

