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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Всички членове на Съюза са длъжни да правят имуществени вноски под формата на 

членски внос.  

Чл.2. Източници на имущество на НБС „НПАПЕ” са: имуществени вноски /встъпителни, 

редовни и допълнителни/, лихви по депозирани суми, лицензионни възнаграждения и от 

атестиране, приходи от собствени имоти и дейности, дарения и други източници, 

разрешени от закона. 

Чл.3. Допълнителни имуществени вноски се събират по решение на ОС. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 

 

Размер на членския внос 
Чл.4. (1). Членския внос се заплаща ежемесечно. 

(2). Членският внос може да се плати изцяло и по-рано от предвидените срокове. 

(3). Приет член внася дължимия членски внос от периода на приемането му. 

Чл.5. Членският внос е: встъпителен – за новоприети членове; редовен – изчислен за една 

финансова година и допълнителен – определен по реда на този Устав. 

Чл.6. (редактиран 16.09.2015г.) Встъпителната вноска е в размер на 400 лв. за юридически 

лица е платима в рамките на една календарна година, съответно 100 лв. за физически лица 

е платима в рамките на половин календарна година. Част от нея или цялата се внася заедно 

със заявлението за членство. 

Чл.7. Редовния членски внос за юридическите лица се определя като произведение от броя 

на обслужваните единици (асансьори, платформи или ескалатори) умножен по 0.20 лв. за 

единица. 

Чл.8. Редовния членски внос за физическите лица е в размер от 5 (пет) лв. на месец. 

 

Тарифа за стопанска дейност 

Чл.9. (1). Съюза извършва стопанска дейност при спазване на минимални тарифни ставки. 

(2). Минималните тарифи за услугите извършвани от съюза, се определят за текущата 

година и се публикуват в електронната страница на Съюза. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 

 

Чл.10. Средствата събрани от членски внос и стопанска дейност се разпределят за: 

- Оперативни разходи в размер на 50% (петдесет процента) от приходите; 

- Фонд „Развитие и подпомагане” в размер на 50% (петдесет процента) от 

приходите. 

 

РАЗХОДИ 

 

Чл.11. Оперативните разходи се разпределят за: 

- Разходи за възнаграждения; 

- Разходи за издръжка на офис; 

- Разходи за промоциране на дейността; 

- Други оперативни разходи. 

 

Чл.12. Средствата от фонд „Развитие и подпомагане”, се отпускат за: 

- Закупуване на нова или ремонт на техника необходима за дейността на 

членовете на съюза; 

- Подпомагане при финансово затруднение, свързано със заплащането на 
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трудовите възнаграждения на персонала; 

- Заплащане на адвокатски хонорари и такси, свързани с дейността на съюза и 

отделните му членове; 

- Организиране на одитиране и сертифициране свързано с дейността на съюза и 

отделните му членове; 

- Поддържане на единен електронен регистър на членовете и тяхната 

квалификация; 

- Организиране и провеждане на семинари, курсове и обучения; 

- Друга стопанска дейност свързана с целите на съюза 

 

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл.13. Право да кандидатстват за подпомагане от фонд развитие има юридическите лица, 

членове на съюза 

Чл.14.(1). Юридическите лица, членове на съюза подават до Управителния съвет заявление 

в свободен текст, в което описват необходимостта от отпускането на средства от фонд 

„Развитие и подпомагане”, причината/ите, поради която са изпаднали в тази необходимост 

и сроковете и начина за тяхното възстановяване. 

(2). Максималния размер на заявените средства може да бъде в размер до 6 (шест) месечни 

членски вноса за лицето заявило необходимост. 

(3). Управителния съвет в седем дневен срок се произнася за възможността и размера на 

отпускане на помощ. 

(4). Отпуснатите на средства от фонд „Развитие и подпомагане”, се възстановяват в срокове 

и по начин определен от Управителния съвет, който се съобразява с декларираните срокове 

и начин по ал. 1. 

Чл.15. Физическо лице, член на съюза, може да поиска финансиране от съюза за 

стартиране на стопанска дейност в областта на дейността на Съюза, по реда на чл. 14 от 

настоящите правила 

 

Допълнителни разпоредби 

 

§ 1. Настоящите правила могат да бъдат променяни по реда на тяхното приемане. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Настоящите правила са приети на Учредителното събрание на Съюза, провело се на 

20.03.2014 год. и влизат в сила незабавно. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

КЪМ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА 

 

§ 1. Изменението на чл. 6 от Настоящите правила влизат в сила от 01 октомври 2015г. 

 


