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У С Т А В  

на 

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. (1) ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ 

(ОНОК) е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. 

(2) ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ (ОНОК)  е 

отделно от членовете/партньорите си и отговаря за задълженията си със своето 

имущество. Членовете/партньорите на сдружението отговарят за неговите 

задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени 

вноски/такси. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ  ( ОНОК ). 

 (2) Името се изписва на немски език по следния начин: 

BULGARISCHER  VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE  (BSV) 

(3) Името се изписва на английски език по следния начин: 

BULGARIAN GERMAN SHEPHERD DOG SOCIETY  (BSDS) 

По-долу за краткост се използват: Обединението, ОНОК, Дружеството, 

Сдружението. 

СЕДАЛИЩЕ 

Чл.3. Седалището на ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В 

БЪЛГАРИЯ (ОНОК) е в Пловдив, а адресът на неговото управление се определя с 

решение на управителния съвет. 

ЦЕЛИ 

Чл.4. (1) Обединението е водещото и най-старо развъдно дружество за породата 

немско овчарско куче в България, учредено на 14.11.1992 г. в Пловдив. То е 

мирогледно и политически неутрално. Дейността му е безкористна, то не преследва 

преди всичко свои икономически цели. Средствата на Дружеството могат да бъдат 

използувани само за уставни цели. Членовете/партньорите в качеството си на 

такива, не получават никакви субсидии от средствата на Дружеството. Нито едно 
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лице не трябва да се облагодетелства чрез разходи, чужди на целите на ОНОК или 

чрез несъразмерно високи заплащания. 

(2) Обединението е учредител и член на Българска федерация по кинология (БФК) 

от 13.03.1993 г.  и е член на Световния съюз на обединенията за немски овчарски 

кучета  (WUSV) в Германия от 05.09.1994 г. и като такъв се съобразява в работата 

си с техните устави и правилници. 

(3) ОНОК осъществява дейността си съобразно законите в Република България, 

своя Устав и правилници, както и Решенията на ръководните си органи. 

(4) Дружеството може да членува в национални и международни организации, 

сдружения и други, имащи отношение към кинологията*, кинофилията** и към 

Немската овчарка в частност, след решение на управителния съвет. 

Чл.5. ОНОК си поставя следните цели: 

(1) Установяване, поддържане и подобряване на породните характеристики на 

породата „Немско овчарско куче“, съгласно Стандарт № 166 на Международната 

киноложка федерация - Fédération cynologique internationale (FCI), съгласно устава 

на БФК. Запазване, укрепване и развитие на вродените качества за всестранното 

приложение на немската овчарка, повишаване на психическите и физическите и 

способности, и издръжливост. 

(2) Водене на всяка необходима за целите на селекционното развъждане и 

популационния контрол документация, съгласно приложимото законодателство, 

правилниците на ОНОК и WUSV. Осигуряване на максимално голяма част от 

популацията на немските овчарски кучета в България документирана информация 

за произход, като се привличат техните развъдчици, стопани и любители в 

дейността на ОНОК. 

(3) Контрол на развъждането, стопанисването и обучението на немските овчарски 

кучета на територията на България. 

(4) Подкрепа на научни изследвания в областта на развъждането, генетиката, 

наследствеността и животинската психология, както и свързани с отглеждане, 

стопанисване и лечение. 

(5) Ръководство, контрол и насърчаване на отглеждането на немски овчарски 

кучета, подходящи и необходими като работни кучета в селското стопанство и 

органите на властта, армията и полицията, като кучета за охрана на лица и 

собственост, кучета за помощ в хуманитарни организации, кучета водачи на 

незрящи, кучета асистенти, кучета за компания. 

(6) Ежегоден отбор на животните за разплод. 

(7) Провеждане на свои и поддържане на признати от БФК и WUSV мероприятия, 

свързани със селекцията и развъждането и демонстрация на постижения в 

обучението. 

(8) Подготовка на опитни съдии за атестация на разплодниците, на развъдната 

работа и на обучението. 
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(9) Стимулиране на членовете да упражняват спорт с кучета и съдействие за 

развитието на този спорт. 

(10) Подпомагане и насърчаване на отглеждането на немски овчарски кучета за 

лица в неравностойно социално положение, подпомагане на социалната им 

интеграция и личностна реализация. 

 (11) Осигуряване на единно представителство и защита интересите на любителите 

и развъдчиците на немски овчарски кучета, което да  бъде достъпно за всички и 

разпростира своята дейност по цялата територия на страната. 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.6. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са: 

(1) Насърчаване отглеждането на ползвателни кучета с добри заложби.  

(2) Подкрепа на селекционните и генетични изследвания, на научни разработки в 

областта на храненето, стопанисването и борбата с болестите. 

(3) Спортна дейност и телесно закаляване на стопани и любители на немски 

овчарски кучета. Грижа за добрите отношения помежду им. 

(4) Разяснителна работа и агитационна дейност за породата, преди всичко по 

отношение на многостранните възможности за използуване на кучетата, 

изработване на  рекламни материали и сувенири с тази тематика, като придобитите 

средства се използуват за уставни цели. 

(5) Събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към немското овчарско 

куче, както и към неговото развъждане и обучение. 

(6) Насърчаване и обучение на членовете на ОНОК при развъждането, 

отглеждането и стопанисването. Издаване на рекламни и просветни статии и други 

материали за тази порода, нейното развъждане и използване. 

(7) Непрестанна борба с всички законови средства срещу организирането и 

провеждането на боеве с кучета и срещу незаконната търговия с кучета. 

(8) За провеждането на дружествените задачи и за постигане на поставените цели 

Обединението издава съответните правилници и други вътрешни документи чрез 

своя управителен съвет. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл.7. Сдружението ще осъществява дейност в  полза на членовете си – в частна 

полза. 

СРОК 

Чл.8. Сдружението се учредява за неопределен срок. 
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ТАКСИ И ФИНАНСОВА ГОДИНА 

Чл.9. (1) Финансовата година за ОНОК е календарната година. 

 (2) Годишните и встъпителните такси се определят от управителния съвет. Водачи  

на служебни кучета  и овчари, както и младежи под 18 години, плащат намалена с 

50 % годишна такса. Годишната такса за текущата година се заплаща до 31 март. 

 (3) Новопостъпващите членове и партньори, заедно с годишната такса трябва да 

внесат и встъпителна такса, чийто размер се определя от управителния съвет. 

Заплащането им е в пълен размер, независимо от датата на подаване на 

заявлението. 

 (4) Плащането на годишна и встъпителна такса става след одобрението на 

заявлението за членство/партньорство от УС и встъпването на заявителя като член 

или партньор. Почетните членове са освободени от плащането на такси. 

ЧЛЕНСТВО/ПАРТНЬОРСТВО 

Чл.10. (1) За да постигне целите си, ОНОК ръководи и координира обединените 

усилия на: 

а) Членове – редовни, почетни; 

б) Партньори. 

(2) Член/партньор може да бъде всеки развъдчик или приятел на породата. 

Членството/партньорството е доброволно, безкористно, лично и непрехвърлимо, с 

изключение на имуществените задължения. 

(3) Членство не получават: 

1. Лица, членове на киноложки организации, които са противопоставени на 

Международната Федерация по Кинология (FCI) и Световния съюз на 

обединенията за немски овчарски кучета (WUSV). 

2. Лица, занимаващи се с търговия и/или посредничество при търговия с кучета. 

(4) Организации като членове/партньори: Юридически лица, институции и други 

сдружения могат да встъпят като членове/партньори, но те трябва да назоват името 

на свой представител. 

 (5) За почетни членове се обявяват с решение на УС дългогодишни членове, които 

имат особени заслуги към делото на приятелите на немското овчарско куче. 

Встъпване в ОНОК - придобиване на членство/партньорство 

Чл.11. (1) Встъпването в ОНОК чрез придобиване на членство или партньорство е 

доброволен акт. 

 (2) Учредителите стават членове на Сдружението по право. Нови членове се 

приемат по тяхно заявление до управителния съвет, след минимум две (2) години 

срок на партньорство. Партньори се приемат по тяхно заявление до управителния 
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съвет. Кандидатите юридически лица представят със заявлението решението на 

управителните си органи за членство/партньорство в сдружението. 

(3) Заявлението за встъпване в ОНОК като член/партньор е по образец и се 

изпраща до адреса на управление или се попълва на сайта на обединението 

(www.bsv.bg). 

(4) Изпратеното/попълненото заявление е обвързващо и задължава за плащането на 

встъпителната такса и такса за текущата година, след като заявителят бъде приет за 

член или партньор от УС и бъде уведомен на посочения от него имейл. 

(5) За възражения към дадена кандидатура, рашаваща дума има УС на ОНОК. 

Отказът за членство/партньорство към кандидат се аргументира. 

Права и задължения на членовете/партньорите 

Чл.12. (1) Дотолкова, доколкото в устава не се регламентира нещо друго, всички 

членове и партньори имат еднакви права и задължения, но никакви претенции към 

имуществото на Обединението. Последното важи и за напусналите и изключените 

членове и партньори. Прекратяването на членството/партньорството не 

освобождава от неуредени задължения към ОНОК. Евентуални печалби трябва да 

се използуват само за уставни цели от киноложко или кинофилско  естество. 

Членовете/партньорите не получават никакви дялове от печалбата, както и никаква 

материална подкрепа от Обединението. 

 (2) С попълването и подаването чрез сайта или с изпращането на заявлението за 

членство/партньорство, кандидатите за членове/партньори признават и приемат 

устава и произтичащите от него правила и се подчиняват на приетите от органите 

на ОНОК решения и актове, както и на клаузите на устава и правилниците. 

(3) Всеки окончателно приет член, чиито права не са прекратени, има право на глас 

в общото събрание (редовно, извънредно) и право да бъде избран на всякаква 

длъжност в ОНОК и постът му да бъде потвърден, ако за това няма никакви 

сериозни пречки.               

(4) Всеки член/партньор има право: 

1. Да бъде информиран за  дейността на Обединението 

2. Да ползва имуществото на Обединението само доколкото това е свързано с 

упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива 

възложени с решение на тези органи;  

3. Да ползва всички създадени или наети от ОНОК съоръжения;  

4. Да иска съвет от УС по всеки въпрос, имащ отношение към развъждането и 

стопанисването на немската овчарка, доколкото не се касае за въпроси от 

търговски или личен характер; 

5. Да се ползва от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите 

на този Устав; 

(5) Членовете/партньорите на сдружението са длъжни: 
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а) Да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на  

ръководните органи на Сдружението, както и да не уронват престижа и доброто 

име на ОНОК и/или негови членове/партньори; 

б) Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяването на 

целите му; 

в) Да издигат авторитета на Сдружението, да помагат за увеличаване на неговото 

имущество и да не извършват действия, които противоречат на целите му и/или го 

злепоставят; 

г) Да внасят в срок предвидените в настоящия устав, правилниците и други 

вътрешни документи на Обединението имуществени вноски/такси; 

д) Да вписват своите кучета само в “Родословна книга за немски овчарски кучета” 

или регистри водени от ОНОК, когато е необходимо да дават само 

регистрационния номер от Родословната книга или регистрите водени от ОНОК и 

признатите от БФК, WUSV и ОНОК знаци и отличия; 

е) Да подкрепят само признатите от БФК, WUSV и FCI отличия и награди в 

страната и чужбина, както и само признатите от БФК, WUSV и FCI мероприятия; 

ж) Да уведомяват УС веднага за промяна на адреса си; 

з) Да не споменават за оплаквания и обвинения, отнасящи се против 

членове/партньори на Обединението при мероприятия, събрания или чрез 

оповестяване/публикация в медия, и да пазят в тайна поверителни документи и 

съобщения; 

и) Към задачите на членовете/партньорите спадат и усилията за всестранно 

подпомагане на Обединението и привличане на нови приятели на немското 

овчарско куче;   

Чл.13. Членските/партньорските права и задължения, с изключение на 

имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, 

съответно при прекратяване; 

Чл.14. За задълженията на Обединението, неговите членове/партньори носят 

отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени 

вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество 

над този размер. 

Прекратяване на членство/партньорство 

Чл.15. Членството/партньорството в сдружението се прекратява: 

а)  при напускане, с едностранно писмено волеизявление, изпратено на официалния 

имейл на ОНОК (office@bsv.bg). Общи съобщения на няколко члена/партньора са 

невалидни;  

б) със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на 

юридическата личност на член/партньор на сдружението; 
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в) при изключване, с решение на УС, изпратено на имейла на изключения. В деня 

на напускането или изключването се прекратяват всички членски/партньорски 

права, но остават в сила възникнали по време на членството/партньорството 

задължения; 

г) с прекратяване на сдружението; 

д) при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски/такси. 

Чл.16. Член/партньор на ОНОК може да бъде изключен с решение на 

Управителния съвет, когато: 

-       нарушава предвидените в чл. 12(5) задължения; 

- извършва други действия, които правят по-нататъшното му 

членство/партньорство в сдружението  несъвместимо с доброто име и/или целите 

на ОНОК. 

Чл.17. Отпадането се счита за настъпило, с решение на УС, когато член/партньор 

на Обединението:  

а) не е платил годишна и/или встъпителна такса; 

б) не е платил навреме годишна такса или друго плащане, произтичащо от устава, 

правилниците или други вътрешни документи на ОНОК; 

в) е встъпил в друга организация за немски овчарски кучета на територията на  

България; 

г) горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет, който съобщава за 

отпадането на имейла на съответния член/партньор и го отразява в документацията 

на сдружението. 

Чл.18. При прекратяване на членството/партньорството, сдружениетото не дължи 

връщане на направените имуществени вноски/такси. Прекратилия членството си 

член/партньор на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени 

вноски за периода на членството/партньорството му. 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.19. Органи на управление на Обединението за немски овчарски кучета са: 

 (1) Общо събрание (редовно/извънредно); 

 (2) Управителен съвет; 

 (3) Председател  

ОБЩО СЪБРАНИЕ (РЕДОВНО/ИЗВЪНРЕДНО) 

Чл.20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. 
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Компетентност на общото събрание 

Чл.21. Общото събрание е най-висшия орган на ОНОК и има правомощия да : 

а) изменя и допълва устава; 

б) избира и освобождава председателя на ОНОК; 

в) избира и освобождава членовете на управителния съвет, по предложение на 

председателя; 

г) гласува освобождаването от отговорност на членовете на УС и на председателя; 

д) взема решение за преобразуване или прекратяване на Обединението; 

е) приема бюджета на сдружението, когато такъв е предложен от УС; 

ж) приема отчета за дейността на управителния съвет;              

з) отменя решения на другите органи на ОНОК, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на обединението; 

и) избере заслужил и многогодишен председател за почетен председател, с право 

на участие и глас в УС и общото събрание. 

21.1. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на 

сдружението  

Свикване 

Чл.22. Редовно общо събрание се провежда веднъж годишно, ако някаква 

основателна причина не пречи за това. Общото събрание се свиква от УС по негова 

инициатива и поканата за това се публикува в сайта на ОНОК – www.bsv.bg, най-

малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, 

датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то 

се свиква. Общото събрание се провежда на подходящо място в Пловдив или 

дистанционно на електронен адрес за видеоконферентна връзка през интернет 

платформа за видеоконферентни разговори, която осигурява пряко и визуално 

участие. За целта се изпраща линк до всички членове за регистрация в интернет 

платформата за видеоконферентна връзка и участие в общото събрание. 

Чл.23. Ако е необходимо, извънредно общо събрание може да бъде свикано по 

всяко време от председателя на ОНОК, по негова инициатива или по инициатива на 

управителния съвет. Поканата за това се публикува в сайта на ОНОК – www.bsv.bg, 

най-малко една седмица преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа 

дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия 

инициатива то се свиква. Извънредното общо събрание се провежда на подходящо 

място в Пловдив или дистанционно на електронен адрес за видеоконферентна 

връзка през интернет платформа за видеоконферентни разговори, която осигурява 

пряко и визуално участие. За целта се изпраща линк до всички членове за 

регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в 

общото събрание. 
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Чл.24. При дистанционно електронно провеждане на общото събрание (редовно 

или извънредно), участието се удостоверява и легитимира пред председателя на 

ОНОК. При упълномощаване е необходимо оригинал на пълномощното да бъде 

получен в офиса на обединението, най-късно ден преди започване на общото 

събрание. При проверка на кворума членовете на УС и членовете се регистрират 

чрез визуализиране и заявяване на името си и името на редовния член член, който 

представляват. Председателят на обединението проверява визуализираните на 

екрана лица, както и дали имат право да участват, получено ли е нужното 

пълномощно (когато е необходимо) и ги включва в списък с участници. Списъкът с 

участниците се заверява от председателя и протоколчика на събранието.          

Чл.25. Към датата на обнародване на поканата по чл. 22 и чл. 23, писмените 

материали, свързани с дневния ред на заседанието , трябва да са на разположение 

на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при 

поискване. 

Кворум и гласуване 

 Чл.26. (1) Само членовете на ОНОК имат право на глас. Всеки член с право на 

глас има един (1) глас.  

(2) Партньорите могат да правят предложения за обсъждане на общото събрание, 

които трябва да са предварително изпратени на официалния имейл на ОНОК, но 

нямат право на присъствие и глас в него.  

(3) Всеки член може да бъде представляван на общото събрание от друг член по 

силата на писмено пълномощно, което трябва да бъде получено в офиса на ОНОК 

най-късно в деня, преди датата на общото събрание. Всеки член може да 

представлява само един друг член. Преупълномощаване не се допуска.  

(4) Общото събрание се счита за законно и може да взема решения независимо от 

броя на членовете, присъстващи или представени на събранието.  

(5) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.  

Чл. 27. При равен брой гласове “За” и “Против”, определящ е гласът на водещия 

събранието. 

Конфликт на интереси  

Чл.28. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси 

отнясящи се до: 

1. Него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена 

линия - до четвърта степен или по сватовство – до втора степен. 

2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 

възпрепятства вземането на решения. 
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Протокол 

Чл.29. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се 

заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които 

отговарят за верността на съдържанието му. 

 (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите на Общото 

събрание, се съхранява в архива на Обединението. 

 (3) Всеки член присъстващ на Общото събрание има право да следи за точното 

отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

Контрол 

Чл.30. Решенията на Общото събрание са задължителни за всички 

членове/партньори и органите на ОНОК. Те подлежат на съдебен контрол относно 

законосъобразността им и съответствие с Устава. Всеки член на Сдружението, 

управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на 

сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото 

събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен 

срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на 

приемането му. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл.31. (1)  Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 5 години, 

по предложение на председателя и се състои от 3 члена на ОНОК, включително 

председателя. За членове на УС могат да бъдат избирани само физически лица, 

отговарящи на поне още едно (1) от следните условия, освен първото:  

а) С безупречна репутация и висок морал;  

б) С поне 15 годишен опит в отглеждането и/или обучението на немски овчарски 

кучета, или подходящо образование – животновъдно, ветеринарно, биологично;  

в) С опит и научни интереси в областта на кинологията.  

(2) – Правомощия  

УС има всички правомощия за управление и администриране на ОНОК в 

съответствие с приложимото законодателство, този устав и решенията на общото 

събрание. По-специално, правомощията на УС включват, но не се ограничават до 

следното:  

а) да реализира целите, заложени в този устав;  

б) да изпълнява решенията на общото събрание;  

в) да гарантира, че се спазват правилниците на ОНОК;  
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г) да назначава постоянните комисии и да създава временни комисии и работни 

групи, да утвърждава работата и програмата на комисиите и работните групи и да 

им възлага конкретни задачи;  

д) да изготвя свои и да одобрява специалните правилници, изготвени от комисиите;  

е) да поддържа и актуализира списъка на съдиите;  

ж) да изготвя и поддържа актуален списък с имена на развъдници;  

з) да урежда спорове между членове и партньори;  

и) да взема решения по въпроси, свързани с международни и национални изложби, 

състезания, тестове и титли;  

к) да вземе решение за приемане на членове и партньори и за предупруждение  или 

изключване на членове и партньори;  

л) да определя размера на компенсацията за извършена работа.                 

Чл.32. Край на членството в управителния съвет.  

(1) Мандатът на член на управителния съвет приключва със:  

а) Смърт;  

б) Оставка;  

в) Изключване от общото събрание;  

г) Изтичане на неговия мандат.  

(2) Ако член на управителния съвет нарушава правилата на ОНОК, законовите 

разпоредби, обществения ред или накърнява добрите нрави, той може да бъде 

отстранен от другите членове на УС, докато следващото Общо събрание не отмени 

това или не вземе решение за неговото изключване.  

(3) Членът на управителния съвет, чието отстраняване се предлага, има право да 

бъде изслушан. Управителният съвет може да изслуша всяка друга заинтересована 

трета страна, ако е необходимо.  

(4) Членовете на управителния съвет са свободни да подадат оставка по всяко 

време чрез писмено предизвестие, съгласно начините за официална комуникация с 

ръководството на ОНОК, описани в този устав.  

(5) Ако се освободи позиция за член на управителния съвет, изборът на член на УС 

за вакантното място става на първото следващо заседание на общото събрание. 

 Чл.33. Възнаграждение на членовете на УС  

(1) Всички членове на УС работят на доброволни начала. Освен ако не е изрично 

решено друго от Общото събрание или в този Устав, членовете на УС нямат право 

да получават възнаграждение като компенсация за работата си. 
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Заседания 

Чл.34. УС заседава толкова често, колкото сметне за необходимо, по искане на 

председателя или на всеки един от членовете му. Поканата за заседанието трябва да 

съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на заседанието и по 

чия инициатива то се свиква, и се изпраща на имейлите на членовете на УС. 

Заседанието на УС се провежда на подходящо място в Пловдив или дистанционно 

на електронен адрес за видеоконферентна връзка през интернет платформа за 

видеоконферентни разговори, която осигурява пряко и визуално участие. За целта 

се изпраща линк до членовете на УС за регистрация в интернет платформата за 

видеоконферентна връзка и участие в заседанието.  

Чл.35. Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя или в 

случай на негово отсъствие, от определен от управителния съвет негов член.  

Чл.36. 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 ръководещия заседанието.  

Чл.37. Допълнителни правила за заседанията на управителния съвет могат да бъдат 

приети в правилника за работата му. 

Решения 

Чл.38. Всеки член на УС има един (1) глас. При равен брой гласове, решаващ е 

гласът на председателя.  

Чл.39. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.  

Чл.40. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината от неговите членове.  

Чл.41. Управителният съвет може да взима решения и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и 

възражения за това от всички членове на управителния съвет.  

Чл.42. Допълнителни разпоредби относно процеса на вземане на решения, правото 

на глас и процедурата, правилата за кворум и мнозинството на управителния съвет 

могат да бъдат приети в правилника за работата му. 

Протокол от заседанието  

Чл.43. За заседанието на УС се води протокол. Протоколът се одобрява и подписва 

от председателя и се публикува на сайта на Обединението – www.bsv.bg, ако УС е 

решил това. 
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Отговорност на членовете на  Управителния  съвет 

Чл.44. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за 

действията си , увреждащи имуществото и интересите на  Обединението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

Чл.45. (1) Общото събрание избира председателя за срок от пет (5) години. За 

председател може да бъде избрано само физическо лице, член на ОНОК, 

отговарящо на поне още две (2) от следните условия, освен първото :  

а) С безупречна репутация и висок морал;  

б) С поне 20 годишен опит в отглеждането и/или обучението на немски овчарски 

кучета, или подходящо образование – животновъдно, ветеринарно, биологично;  

в) С опит и научни интереси в областта на кинологията;  

г) С опит в ръководенето на организация с киноложка насоченост.  

(2) Председателят има право на не повече от два мандата, независимо 

последователно или не.  

(3) Общо събрание, на което ще се прави избор на председател, трябва да е обявено 

поне деветдесет (90) дни преди провеждането му. На него могат да се обсъждат 

кандидатури за председател само на лица, които са подкрепени от поне 10 члена на 

ОНОК, съгласно приложена подписка. Всеки член има право да подкрепи само 

един кандидат. Имената на кандидатите се публикуват на сайта на ОНОК 

(www.bsv.bg), минимум шестдесет (60) дни преди датата на събранието. Ако се 

прави избор и на УС, кандидатите трябва да представят списък с имената на 

лицата, които смятат да предложат за членове на УС, който се публикува на сайта 

на ОНОК (www.bsv.bg), минимум тридесет (30) дни преди датата на събранието.  

(4) Председателят е законен представител на ОНОК. Той отговаря за цялостното 

ръководство на управителния съвет и за ежедневното управление на ОНОК. 

Ежедневното управление трябва да осигури оперативното изпълнение на 

решенията, взети от общото събрание и управителния съвет. То обхваща всички 

действия, които са необходими и които поради степента си на важност и 

изискването за бързо решение не оправдават намесата на управителния съвет. 

Председателят ръководи заседанията на общото събрание. Ако той е трайно или 

временно възпрепятстван да изпълнява служебната си функция, тези заседания се 

ръководят от писмено упълномощен от него член на УС. Председателят има право 

да прави видео и/или аудио записи на всички срещи и разговори, които води в 

качеството му на представляващ ОНОК  

КОМИСИИ  

Чл.46.  Общи разпоредби:  

http://www.bsv.bg/
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(1) Управителният съвет утвърждава постоянни и създава временни комисии за 

консултативни цели (наричани по-долу „Комисии“).  

(2) Комисиите са отговорни пред управителния съвет и трябва да представят 

доклади за своята дейност.  

Чл.47.  Постоянни комисии  

(1) Сдружението има следните постоянни комисии:  

а/ Развъдна комисия. Членовете на Развъдната комисия се утвърждават от УС по 

предложение на отговорника по развъждането на ОНОК, който се определя от УС 

и са общо трима на брой. Комисията е компетентна по всички въпроси на 

развъждането и отбора на животни за разплод, на оценяването при развъдни 

мероприятия /изложби , прегледи/, на обучението и дейността на специалистите по 

отбор на разплодниците (кьормайстори), както и на съдии за оценка на 

развъждането. Отговорникът по развъждане на Сдружението е председател на 

комисията и ръководи заседанията. Те се свикват в случай на нужда.  

б/  Комисия по обучението. Членовете на комисията по обучението се утвърждават 

от УС по предложение на отговорника по обучението на ОНОК, който се определя 

от УС  и са общо  трима на брой. Комисията е компетентна по всички въпроси на 

обучението на кучета, оценка на постиженията в обучението и дейността на 

съдиите оценящи обучението. Отговорника по обучението на Сдружението е 

председател на тази комисия и ръководи заседанията. Те се свикват в случай на 

нужда.   

(2) Тези постоянни комисии се състоят от по трима членове, назначени от УС, 

които могат да бъдат сменяни по всяко време. Членове на комисиите не могат да 

бъдат едновременно членове на управителния съвет. Едно физическо лице може да 

бъде член само на една постоянна комисия.  

(3) Всеки член на комисия има един (1) глас и трябва да гласува лично на 

заседанието на комисията. Не е разрешено гласуване чрез пълномощник. 

(4) Временни комисии могат да се създават в случай на нужда от УС и тяхната 

насоченост, ръководството им, броят членове и продължителността на работата им 

се определят от УС.                                             

ИМУЩЕСТВО 

Чл.48. Имуществото на Обединението се състои от правото на собственост и други 

права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, 

регламентирани в закона. 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 

Чл.49. Източниците на средства на ОНОК са: 

1. Годишни и встъпителни такси на членовете/партньорите; 
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2. Спонсориране; 

3. Дарения, завещания и други позволени от закона източници; 

4. Стопанска дейност предвидена в настоящия Устав; 

5. Организиране на изложби, състезания, спортна дейност; 

6. Вписване в регистри, издаване на удостоверения за произход/родословия. 

Стопанска дейност 

Чл.50. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:  

консултантски услуги, рекламна и издателска дейност, както и други стопански 

дейности свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона. 

(2) Сдружението ще ползува приходите от допълнителната стопанска дейност само 

и единствено за постигане на целите си. 

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда , 

определени със законите , които я регулират. 

(4) Сдружението не разпределя печалба. 

Разходване на имуществото 

Чл.51. Сдружението може да разходва имуществото и осъществява дейност, 

доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този 

Устав. 

НАКАЗАНИЯ 

Чл.52. (1) Наказанията в ОНОК са: 

а) Предупреждение; 

б) Изключване. 

(2) Наказанията се налагат от УС на ОНОК. 

(3) Причини за предупреждение: 

а) При незначителни нарушения на Устава, Правилниците и решенията на органите 

на управление на Обединението; 

(4) Причини за изключване: 

а) За груби нарушения на Устава, Правилниците и решенията на органите на 

управление на Обединението; 

б) За причиняване на  морален или материален ущърб на Дружеството; 

в) За поведение, противоречащо на другарския дух в рамките на Обединението или 

извън него. Към това спада грубото, непристойно държание към съдия, член на 
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комисия, член на УС или неоснователно, неоправдано обвинение към друг 

член/партньор; 

г) При неблагонадеждност в развъждането и при покупка и/или продажба на 

кучета; 

д) При даване на преднамерено неверни данни за записване в Родословната книга 

и/или в регистри, водени от ОНОК, или при мероприятия, при попълване на 

“Удостоверение за съешаване” и в други дружествени документи. Освен това при 

опит за заблуда на съдия, при забранена намеса за корекция на кучето 

/положението на опашката, ушите и др./ или други некоректни действия при 

изложбите или изпитите, при развъждането или при продажбата на кучета; 

е) При неплащане на дължими такси. Същото може да стане и с членове/партньори, 

които не са заплатили някаква услуга на ОНОК.; 

ж) При нечестни и неморални действия в и извън Обединението; 

(5) Решението за изключване може да се обжалва пред ОС. До произнасянето на 

върховния орган членът/партньорът не може да се възползва от правата си. 

(6) Започване на процедура – процедурата за налагане на наказание може да се 

инициира от всеки член/партньор или от УС на ОНОК.                    

а) отделният член/партньор може да отправи обвинения към друг член/партньор 

само пред УС на ОНОК. Управителният съвет разглежда само такива обвинения, 

които се отнасят до Устава, Правилниците, указания и други разпоредби на 

органите на управление на ОНОК или нарушават реда и интересите на ОНОК или 

негови членове/партньори; 

б) лични спорове не се разглеждат. За недоразумения от такъв род членовете могат 

да търсят помощта на съдилищата и други институции; 

в) Ако обвиненията  към някой член/партньор са очевидно безпочвени и не засягат 

интересите на Обединението, процедурата не се започва Ако при проверка се 

установи, че обвиненията са необосновани или недоказуеми, процедурата се 

прекратява. За това трябва да се уведомят обвиняващият и обвиняваният; 

 (7) Оповестяване на обвинението и предложение за оправдание: 

а) на обвинения  трябва да се съобщят повдигнатите срещу него обвинения в най-

съществените им пунктове, с настояването да даде обяснения и да назове 

доказателства, които биха могли да послужат за оправдаването му, в рамките на 

седем (7) дни от изпращане на съобщението на посочения от него имейл; 

б) ако въпреки съобщението по предходната точка, обвиненият не вземе отношение 

към обвиненията в определения седемдневен срок, може да се приеме, че отказва 

правото си на защита. В такъв случай при достатъчно основания, обвинения може 

да бъде наказан. 

(8) Процедурни правила. 

а) Не се обезщетяват разноските, направени от обвиняващия или от негов 

представител както и разноските, на обвиняемия или негов представител; 
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б) При наличие на достатъчно доказателства, УС може да налага наказания и без 

оповестяване на обвинението и предложение за оправдание.     

(9) Решения. 

а) При определяне на едно наказание трябва да се уведоми потърпевшия за 

наказанието и за причините за налагането му. Всички решения трябва да се 

формулират кратко и ясно, при което се разглеждат само най-съществените 

пунктове. Решенията за наказания на УС на ОНОК се съобщават на засегнатата 

страна със съобщение на посочения от нея имейл за връзка.  

б) ако намиращ се в процедура по изключване член реши сам да напусне 

доброволно, трябва да се вземе решение по въпроса дали въпросният член трябва 

да се впише в списъка на лицата, които не могат да бъдат приети отново в 

сдружението. Трябва да се реши също дали този член трябва да се съобщи 

поименно на меродавните организации, свързани с кинология или кинофилия.   

ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

Чл.53. Сдружението  може да се преобразува в друго юридическо лице с 

нестопанска цел. Преобразуването става с единодушие. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.54. Сдружението се прекратява: 

(1) С решение на общото събрание; 

(2) С решение на съответния съд, когато: 

а) не е учредено по законния ред; 

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на 

добрите 

нрави; 

в) е обявено в несъстоятелност. 

(3) Общото събрание, което трябва да вземе решение за прекратяване, трябва да е 

обявено най-малко три месеца преди датата на провеждане. 

(4) Решение за прекратяване на ОНОК се взема с мнозинство 2/3 от състава на 

общото събрание. 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.55. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията 

се извършва от управителния съвет на ОНОК, който предприема предвидените от 
Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото 
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имущество и удовлетворяване на кредиторите му, както и начина на разпределение на 
останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.              

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.56  Комуникация: 

(1) Комуникацията с ръководството на ОНОК става изключително чрез официалния имейл 

на Обединението (office@bsv.bg) или чрез друг имейл, посочен на сайта на ОНОК 
(www.bsv.bg). 

(2) Ако някакви условия налагат, комуникация може да се осъществява и по пощата, на 

адрес на офиса, обявен в официалния сайт на ОНОК (www.bsv.bg), при спазване на 

сроковете (когато е приложимо), определени в този устав или в други документи, издадени 
от органите на управление на Обединението. 

(3) Всяка информация от името на ОНОК, публикувана на официалния сайт на 

Обединението (www.bsv.bg) се счита за уведомление и всички членове и партньори, които 
тази информация засяга, се считат за уведомени от момента на публикуването. 

Чл.57. Възнаграждение на длъжностните лица в ОНОК 

(1) Всички длъжности в ОНОК се упражняват на доброволни начала. Освен, ако изрично 
не е решено друго от общото събрание или управителния съвет, длъжностните лица нямат 

право да получават възнаграждение като компенсация за своята работа. 

Чл.58. Неуредени въпроси и терминологични уточнения  

(1) Всички неуредени в настоящия устав или в действащото законодателство въпроси се 
решават с решение на управителния съвет.  

(2) *Кинология – Под този термин се разбира тази област от човешкото познание, която е 

свързана с изучаването на Кучетата (Canidae) в най-широк смисъл и на Домашното куче 
(Canis lupus familiaris), в частност. Той включва изследвания, проучвания, анализи и 

разпространение на придобитите знания и всъщност представлява интердисциплинарен 

подход, обединяващ учени и изследователи в стремежа им чрез неинвазивни 

изследователски технологии да използват науката, като източник на знания за биологията 
на кучетата и осигуряване на тяхното благосъстояние чрез пълноценната им интеграция в 

съвременното общество.  

(3) **Кинофилия – Терминът определя любителско отношение към кучетата, което се 
изразява в отглеждане, развъждане, грижи, занимания или просто интерес. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Този устав е приет на учредително събрание  за създаване на  ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 
НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА  В БЪЛГАРИЯ (ОНОК), проведено на 14. 11. 1992 г. в 

град Пловдив, изменен и допълнен на общо събрание, проведено на 10. 05. 2009 г. в 

Пловдив, изменен и допълнен на общо събрание, проведено на 24.12.2022 г. в Пловдив. 
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