
УСТАВ на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН 
ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ-ККЧТБ" 

ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 12.02.2005 г. гр.СОФИЯ 

Глава Първа : ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 
Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите 
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното 
събрание. 
ККЧТБ приема устава и Правилниците на Българската републиканска федерация по кинология, 
наричана за кратко БРФК и на Международната федерация по кинология FCI и съобразява 
дейността си с тях. Сдружението осъществява своята дейност въз основа на законите на 
Република България, Устава и правилниците си. 
Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество. 
Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението. 

Чл.2 
Наименованието на сдружението е "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ-ККЧТБ". 
Името на клуба може да бъде изписано и с пълна или частична абревиатура – ККЧТБ. 
Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е 
регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат 
посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението. 

Чл.3 
Седалището на сдружението е в гр. София. 
Адресът на управление е в гр. София, ул.”Фредерик Жолио Кюри”№9 

Чл.4 
" КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ ", наричан за кратко ККЧТБ се учредява за 
неопределено време. 

Чл.5 
Сдружението се учредява и самоопределя като организация за осъществяване на дейност в 
частна полза. 

Глава Втора : ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чл.6  Основни цели на сдружението са: 
Да обединява собствениците на кучета от породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР и нейните любители; 
Да пази,развива и разпространява кучетата от породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР в чист вид, в 
съответствие със Стандарта на породата,правилниците на БРФК и МФК; 



Да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си и породата 
в обществото; 
Да развива и подобрява екстериорните данни,както и полезните ползвателни качества на 
кучетата от породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР. 

Чл.7  Основни задачи на сдружението за постигане на целите: 
Повишаване на качеството на екстериора, както и работните качества на кучетата от порода 
ЧЕРЕН ТЕРИЕР, чрез целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, обучение и внос на 
ценни екземпляри; 
Да води на отчет в обща “Развъдна книга” всички кучета с доказан произход от породата ЧЕРЕН 
ТЕРИЕР и “Регистър” за такива с недоказан произход съгласно правилата на МФК. 
Да организира специализирани изложби, състезания и семинари, свързани с породата, както и 
да участва в организирани от БРФК мероприятия. 
Обучаване и обявяване пред БРФК на съдии за породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР; 
Да организира структури на регионален принцип. 
Да установи и подържа връзки с чуждестранни и международни сдружения свързани с 
породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР 

Чл.8  Средства за постигане на целите: 
Създаване и приемане на следните правилници и други вътрешни нормативни актове за 
дейността си, съобразени с Устава и правилниците на БРФК и МФК; 
Правилник за развъждане и селекция 
Правилник за дейността на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ 
Правилник за отглеждане и закрила на кучетата от породата 
Извеждане на млади кучета и водене на документация за клубните мероприятия; 
Организиране и провеждане на клубни изложби и клубни прегледи; 
Добиване и разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете на 
клуба, стандарта на породата и други материали, свързани с правилното отглеждане и 
развъждане на кучета от породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР; 
Повишаване на качеството на екстериора, както и работните качества на кучетата от порода 
ЧЕРЕН ТЕРИЕР, чрез целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, обучение и внос на 
ценни екземпляри; 

Глава Трета : ЧЛЕНСТВО 

Чл.9 
Членството в клуба е доброволно. 

Чл.10 
Член на клуба може да стане всяко пълнолетно физическо лице, който се интересува от 
породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР и признава Устава и Правилниците на клуба. 
Не могат да бъдат приемани за членове лица които се издържат от незаконна търговия с кучета 
или боеве с кучета. 



Чл.11 
За придобиване на статут на член в "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ, 
кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет на клуба. Молбата се разглежда на 
заседание на УС и се внася за одобряване на първото насрочено ОС. В периода до датата на ОС 
кандидат членът се ползва с всички права и задължения на редовните членове. При отказ на 
членство УС е длъжен да мотивира в писмен вид решението и да го връчи на неприетия член в 
30 дневен срок, въпреки това молбата се представя за разглеждане на първото насрочено ОС. 

Чл.12 
Учредителите на сдружението са негови членове по право. 

Чл.13 
Членуването в клуба се прекратява при напускане, изключване, смърт или поставяне под пълно 
запрещение, за юридическите лица с решението за прекратяването им, а също така и при 
прекратяване на сдружението. 
Напускането става едностранно с писмена молба до управителния съвет на клуба, подадена 
минимум един месец преди негово заседание. 
Решение за изключване от клуба се разглежда на заседание на УС и се внася за вземане на 
решение от Общото събрание. Предложение за изключване може да направи всеки член на 
сдружението, предложението трябва да бъде внесено и мотивирано в писмен вид до 
Управителния съвет. Управителния съвет е длъжен да го включи в дневния ред на първото 
насрочено Общо събрание. Общото събрание е длъжно да разгледа всяко предложение за 
изключване и да излезе с решение. 
Изключването от клуба се налага в следните случаи: 
при неплащане на годишният членски внос в определения срок, включително и след двукратна 
писмена покана за плащане през 30 /тридесет/ дни, отправена до забавилия плащането член. 
Забавилият плащането член не се изключва, ако с писмена молба до Управителният съвет е 
поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това; 
системно нарушаване и незачитане на Устава и Правилниците на сдружението; 
при неетично поведение и при констатирани действия срещу интересите на клуба и неговия 
престиж, както и към даден негов член. 
Глава Четвърта : ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 14. Всеки член на клуба има следните права: 
Да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на клуба и членовете 
му; 
На един глас в общото събрание; 
Да представя или да бъде представян съгласно Чл. 31 ал.(2) 
Безплатно да използва клубна информация и да я изисква; 
Да прекъсне членството си; 
Да избира и да бъде избиран в управата на клуба. 

Чл. 15. Всеки член е задължен: 
да спазва устава и другите разпоредби на клуба; 
да заплаща редовно и в срок членския си внос; 
да присъства лично или чрез представител на събранията на клуба; 



да участва в клубните мероприятия; 
своевременно да информира при промяна на адреса и телефона си, както и при промяна на 
собствеността върху кучетата, името, адреса и телефона на настоящите им собственици. 

Глава Пета : РЕГИОНАЛНИ КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 16 
Регионалният клон на сдружението е организиран на териториален принцип от членовете на 
сдружението. 

Чл. 17 
Във всяко населено място може да се изгражда само по един клон на сдружението, който носи 
наименованието на сдружението и прибавя към него името на населеното място, като 
последното може да се изпише с пълна или частична абревиатура. 

Чл. 18 
За основаване на клон на сдружението са нужни минимум трима членове. 

Чл. 19 
Откриване на клон се извършва по искане на членовете на сдружението, счита се за 
съществуващ след приемането му за такъв от УС и потвърждаването от Общото събрание на 
"КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ. 

Чл. 20 
Целите и задачите на клона, както и средствата за постигането им са идентични с тези, приети с 
настоящия устав, като развиват дейността с кучетата от порода ЧЕРЕН РУСКИ ТЕРИЕР 
самостоятелно и в тясно сътрудничество с длъжностните лица на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН 
ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ и с всички други киноложки организации действащи в региона. 

Чл. 21 
Ръководството на клона се осъществява от Управител, който се избира с мандат за две години 
от членовете си. 

Чл. 22 
Задължителна документация на всеки клон: квитанционна книга, протоколи от заседанията ОС 
на клона, документация от провежданите киноложки мероприятия. 

Чл. 23 
На заседанията на УС на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР - БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ клонът се 
представлява от управителя с право на един глас, а когато управителят е възпрепятстван - от 
писмено упълномощено от него лице, член на клона . 

Чл. 24. Правомощия на управителя на клона: 
представлява клона на сдружението на УС на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР - БЪЛГАРИЯ "- 
ККЧТБ с право на един глас 



представлява клона на сдружението в населеното място, където се намира седалището пред 
местните власти и организации 

Чл. 25. Задължения на управителя на клона. 
води документацията на клона 
оказва необходимото съдействие на длъжностните лица на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР - 
БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ при изпълнение на задълженията им в региона за който е регистриран 
клона. 
информира членовете на клона за всички решения на УС. 
подържа връзка с киноложките сдружения в региона. 

Глава Шеста : УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО  

Чл.26 
Ръководните органи на клуба са Общото събрание и Управителния съвет. 

Чл.27 
Общото събрание е върховен орган на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР - БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ. 
Редовно Общо събрание се свиква веднъж годишно от УС по негова инициатива, а когато това 
не е сторено по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място по 
регистрация. 
Извънредно общо събрание може да се свика по всяко време по искане на Управителния съвет 
или по писмено искане на 1/3 от членовете на сдружението, отправено до УС. 
Общото събрание се провежда на определено на заседание на УС място или седалището на 
"КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ 
Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран от ОС председател, който води 
протокола. Решенията от заседанията се вписват в протоколна книга, която се съхранява от 
Секретар- касиера на сдружението. 

Чл.28 
В компетенциите на ОС влизат: 
изменения и допълнения на Устава; 
избиране и освобождаване на членовете на УС; 
избира Председател на сдружението и УС; 
приемане и изключване на членове; 
вземане на решения относно откриване и закриване на клонове; 
вземане на решения за участие в международни организации; 
вземане на решение за преобразуване и прекратяване на сдружението; 
приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
приема бюджета на сдружението; 
взема решения относно дължимостта, размера и начините на плащане на встъпителния и 
годишен членски внос или на имуществените вноски и др; 
приема отчета за дейността на УС; 



отменя решения на другите органи на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ, 
включително ако противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на сдружението; 
взема и други решения, предвидени в устава. 
Правата по ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. 
Решенията по тези точки се вземат с 2/3 мнозинство от всички членове на сдружението. 
Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението. 
Решенията на органите на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ, които са 
взети в противоречие със закона, устава или преходно решение на ОС могат да бъдат 
оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на сдружението или негов орган, 
отправено в тридневен срок от узнаването им, но не по-късно от един месец от датата на 
вземане на решението. 

Чл. 29 
За законно се счита ОС което е свикано в съответствие с ЗЮЛНЦ, на което присъстват 50% плюс 
един от членовете на клуба. При липса на кворум, събранието се отлага с 1 час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред и се счита за легитимно, независимо от броя на 
присъстващите членове. 

Чл.30 
Редовното ОС се провежда след писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа, 
мястото за провеждане, по чия инициатива то се свиква и материалите за същото. 
Поканите се изпращат до членовете чрез препоръчани писма с обратна разписка. 
Текстът на поканата се обнародва във Държавен Вестник и се поставя на мястото за обявления 
в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди 
насрочения ден. 

Чл.31 
Всеки от членовете на клуба има право на един глас в ОС. 
Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа 
на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

Чл.32 
Член на ОС няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, роднини 
по права линия без ограничения, както и за роднините му по съребрена линия - до четвърта 
степен или по сватовство - до втора степен включително. 

Чл.33 
ОС осъществява контрол върху цялостната дейност на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -
БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ и финансовата му дейност. 

Чл.34 
Управителният съвет се състои от минимум петима членове, които се избират от ОС за срок от 
три години. 



Чл.35 В състава на УС влизат Председателя на сдружението, зам. 
председател, секретар – касиер, главен селекционер и управителите на 
клонове 
могат да съществуват следните длъжности - председател на съдийската комисия, отговорник 
по спортната дейност, избирани с решение на ОС, както и допълнителни длъжности и комисии 
с решение на УС. 
Председателя на УС е и Управител на Сдружението 

Чл.36 УС осъществява оперативно-изпълнителски и 
координационни функции и ръководи дейността на клуба за 
периода между общите събрания. 
представлява "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ и определя обема на 
представителната власт на отделни негови членове; 
осигурява изпълнението на решенията на ОС; 
разпорежда се с имуществото на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ при 
спазване изискванията на устава и решенията на ОС; 
подготвя и внася в ОС проект за бюджет; 
подготвя и внася в ОС отчет за дейносттта на клуба; 
внася отчет за финансовата дейност на сдружението в ОС; 
приема вътрешни актове, задължителни за всички членове на сдружението; 
назначава и определя броя на комисиите. Комисиите са помощен орган на Управителния 
съвет. Техните решения са задължителни за членовете на клуба. 
приема правилник за дейността на клуба; 
избира ликвидатор на сдружението; 
взема решение за членство на сдружението в БРФК; 
изпълнява задълженията предвидени в устава. 

Чл.37 
Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Редовни заседания на УС се свикват 
не по рядко от на всеки три месеца. Председателят е длъжен да свика заседанието на УС при 
писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в 
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При 
отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от зам. Председателя или друг 
упълномощен от председателя или зам. Председателя член на УС. 
УС може да взима 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 председателстващият 
заседанието. 
Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по свикване на ОС, по чл. 14, 
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и с 2/3 мнозинство от членовете на УС. 
УС може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде 
подписан без забележки и възражения за това от 2/3 от членовете на УС. 



Чл.38 
За заседанията си УС води протокол. Решенията се вписват в протоколна книга. УС е длъжен да 
води счетоводна документация 

Чл.39 
УС отчита дейността си пред ОС. 

Чл.40 
Председателят на УС : представлява "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ 
пред всички държавни органи и обществени организации и пред БРФК; заверява документите, 
издадени от сдружението, ръководи и координира дейността на клуба. 

Чл.41 
Заместник председателят работи съвместно с председателя и може да представлява клуба и да 
заверява документи при писмено упълномощаване от председателя, когато същият е 
възпрепятстван. 
Съхранява протоколната книга от решенията на Управителния съвет. 

Чл.42 
Касиер-секретарят: събира членския внос; отчита приходите и разходите всеки месец пред УС и 
един път годишно пред ОС; подготвя съобщения, покани за мероприятията на клуба; води 
счетоводството на клуба. съхранява протоколната книга от Общото събрание. 

Чл.43 
Главният селекционер е отговорник по ръзвъдната дейност. В работата си се ръководи от 
Правилника за развъждане и селекция на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- 
ККЧТБ и следи за изпълнението му от отделните развъждачи. 

Глава Седма : ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  

Чл.44 
Имуществото на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ се състои от : правото 
на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски 
на всеки от членовете, вземания и други права и фактически отношения в зависимост от 
действащите нормативни актове. 
Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на 
членски внос. Размерът на членският внос се определя от ОС за всяка следваща година. 
Членският внос за текущата година се внася до края на месец февруари на същата. 
Новоприетите членове заплащат встъпителна вноска при подаване на молба за членство, а 
членски внос до 7(седем) дни след провеждането на ОС на което са били приети. 
Издаване и разпространение на учебни и информационни материали за породата ЧЕРЕН 
ТЕРИЕР 
Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и 
юридически лица и да сключва договори за спонсорство. 



Чл. 45. 
Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на "КИНОЛОЖКИ 
КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ Всички направени разходи се документират от 
касиера и се контролират от УС и от ОС на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- 
ККЧТБ. 
Закупуване на канцеларски и други материали за осигуряване нормалната работа на 
деловодството и клубните експерти. 
Заплащане на хонорари на експерти и помощен персонал при провеждане на клубни 
мероприятия. 
Подръжка на клубния информационен орган. 
Организация на клубни мероприятия. 
Изготвяне, издаване и разпространение на учебни, информационни и рекламни материали, 
пряко касаещи породата ЧЕРЕН ТЕРИЕР. 
Заплащане на членски внос и дължими такси към други организации. 

Глава Осма : УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И 
ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ  

Чл. 46 
Членовете на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР - БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ уреждат свързаните с 
дейността на сдружението спорове и разногласия помежду си в дух на приятелство. В случай, 
че те не могат да решат спора помежду си УС може да натовари конкретно лице /арбитър/, 
като посредник при решаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен чрез посредничеството, 
то страните по него се обръщат към посочен от тях арбитър и се задължават да приемат 
неговото решение. Споровете между членовете на Сдружението и органи на Сдружението се 
разглеждат и решават от Общото събрание. 

Чл. 47 
/1/.УС има право да налага наказания на членовете на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -
БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ, които са нарушили Устава или Правилниците на Сдружението, или с 
поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни 
мерки: 
предупреждeние; 
забрана за участие в клубни мероприятия 
забрана за вписване в книгата за развъждане 
изключване от сдружението. 
Наказанията по т.1 и т. 2 имат временен характер и се налагат при нарушение на клубната 
етика , в зависимост от тежестта на провинението, те не могат да бъдат за повече от една 
година. 
Наказанието по т. 3 се налага при първо и еднократно нарушаване на Правилника за 
развъждане и селекция . 
Наказанието по т.4 се налага когато член на сдружението е получил три или повече наказания 
за срок от 1 година - когато е извършено повторно нарушение на Правилника за развъждане и 
селекция и при грубо незачитане на Устава и Правилниците на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН 



ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ. За всяко наложено наказание УС уведомява писмено наказания в 
30(тридесет) дневен срок. 
Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 
/един/ месец пред УС на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя. Ако 
заинтересованият не е удоволетворен въпросът се разглежда и решава от ОС. 
Заинтересованото лице има право да се отнесе и към по горна инстанция, само след като 
жалбата му се разгледа от УС. 

Глава Девета : ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.48 "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ се 
прекратява: 
с решение на върховния си орган; 
с решение на окръжния съд по седалището, когато не е учредено по законния ред; извършва 
дейност, която притиворечи на закона или е противна на обществения ред и добрите нрави; 
е обявено в несъстоятелност. 

Чл.49 
Ликвидацията на сдружението се извършва от УС или от определено от него лице. 
Относно неплатежоспособността, съотвенто несъстоятелността, редът за ликвидация и 
правомощията на ликвидатора се прилагат, съответно разпоредбите на Търговския закон. 

Чл.50 Имущество след ликвидация: 
Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от 
УС на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ. Ако решение не е било взето до 
прекратяването, то се взема от ликвидатора. 
Ако лицата по ал. 1 са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по 
седалището на сдружението. 
Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя и 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 възнаграждение. 
Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3 отговарят за 
задълженията на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ след прекратяване до 
размера на придобитото. 

Чл.51 
Заличаване на"КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ: след разпределяне на 
имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ 
ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ от СГС. 



Глава Десета : ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.52 
"КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ има свои емблема и печат. Емблемата е 
силует на ЧЕРЕН ТЕРИЕР обърнат на ляво на фона на картата на България. Печатът изобразява 
същото, но е с кръгла форма. 

Чл.53 
Всички ръководни длъжности в клуба работят на доброволни начала. Изключение може да се 
допусне само с решение на УС на "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- ККЧТБ. 

Чл.54 
Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл.55 
Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат 
разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително 
събрание на сдружение с нестопанска цел "КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР -БЪЛГАРИЯ "- 
ККЧТБ, състояло се на 12,02,2005 г. в гр. София 
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