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УСТАВ 
на 

СДУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

„СТОПАНСКА КАМАРА-СТАРА ЗАГОРА” 

гр. Стара Загора  

 

 

I.РАЗДЕЛ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1./1/  „Стопанска камара-Стара Загора е доброволно, независимо и 

неполитическо сдружение с нестопанска цел на български и чуждестранни юридически 

и физически дееспособни лица, които извършват стопанска дейност в частна полза, 

както и държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не 

извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане основните цели на 

Камарата. 

         /2/     В Камарата могат да членуват като колективни членове общински, отраслови 

и други сдружения. 

         /3/ В Камарата не могат да членуват политически партии и движения. 

Чл.2. Камарата е юридическо лице с наименование: СДРУЖЕНИЕ „СТОПАНСКА 

КАМАРА – СТАРА ЗАГОРА”. Наименованието се изписва на български език и може 

да бъде допълнително изписано на чужд език. 

Чл.3./1/ Камарата осъществява своята дейност в съответствие с действащото българско 

законодателство, Устава и решенията на нейните органи. 

         /2/ Седалището и адресът на Камарата е гр. Стара Загора,  

ул.”Екзарх Антим I ” № 28.  

         /3/ Срокът на дейност на Камарата е неограничен. 

Чл.4. Камарата може да членува в други организации/съюзи, асоциации, дружества и 

др./, в съответствие със своите цели и задачи, както и да разкрива клонове по решение 

на УС. 

 

II. РАЗДЕЛ 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ 

 

Чл.5. Камарата се определя като сдружение на ФЛ и ЮЛ за осъществяване на 

дейност в частна полза, чийто цели и средства за тяхното постигане са: 

ЦЕЛИ: 

1.обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за 

осъществяване на ефективна стопанска дейност; 

2.съдейства за развитие на пазарната икономика в съответсвие с интересите на 

своите членове; 

3.представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско и 

областно ниво, а чрез Българска стопанска камара – на международно и национално 

равнище. 

СРЕДСТВА: 

1.участва в разработването на национални и местни програми за развитието на 

икономиката; 
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2.изготвя съгласувано мнение на членовете си по проекти за изменение и допълнение 

на нормативни актове и решения за стопанска дейност; 

3.участва в работата на консултативните съвети към регионалните държавни и 

общински органи; 

4.проучва условията за интензивен граждански и търговски обмен и възможностите за 

участие в него на стопанските субекти; 

5.подпомага членовете си при водене на преговори и сключване на търговски сделки, 

защита от неправомерни действия; 

6.работи и съдейства за разширяване на българските и чуждестранни инвестиции в 

региона; 

7.използва и подържа нови системи, форми и методи за обучение, преквалификация и 

повишаване квалификацията на членовете си; 

8.съдейства за: 

- разкриване на резерви в икономиката, за обновяване и преустройство на стопанската 

дейност в региона; 

- възстановяване, укрепване и разширяване на стари икономически връзки и пазари в 

страната и чужбина; 

- усвояване и прилагане постиженията на техническия и технологичния прогрес във 

всички отрасли на регионалното стопанство; 

- установяване на отношения на лоялна конкуренция и търговска етика; 

- развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални 

отношения. 

   

 

III.РАЗДЕЛ 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ. 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 

Чл.6./1/ За постигане на своите цели и задачи Камарата ще осъществява следния 

предмет  на дейност: 

1-прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки и обучение; 

2-оказва помощ по изготвяне на документи, необходими за търговски сделки, 

митнически, лицензионни, регистрационни режими и др. ; 

3-съдейства за регистрация на обекти на интелектуалната собственост – патенти, марки, 

промишлен дизайн, подпомага защитата при нарушаване правата на интелектуална 

собственост; 

4-извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа по 

законоустановения ред; 

5-посредничи за преодоляване на спорове между търговски субекти и разрешаването 

им, вкл. и чрез търговско арбитриране; 

6-посредничи между синдикални организации и работодатели при сключване на 

колективни трудови договори; 

7-посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и 

съдейства за решаването им; 

8-посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски 

сделки; 

9-извършва стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-

горе, като приходите се използват за постигане на определени цели и задачи. 

/2/ Камарата не разпределя печалба. 
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Чл.7. Камарата има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна 

дейност и банкови сметки в лева и валута. 

Чл.8. Камарата набира необходимите и финансови средства за постигане на целите и 

задачите си от: 

-индивидуален членски внос; 

-индивидуални или колективни вноски; 

-приходи от реклами, телевизионни и др. права на разпространение; 

-дарения, спонсорство, наеми, лихви и др. ; 

-предоставени средства от други организации, включително и международни; 

-други приходи по предмета на дейност, включително и от извършване на 

допълнителна стопанска дейност по законоустановения ред. 

 

 

 

IV.РАЗДЕЛ 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Чл.9.Основните принципи, на които се изгражда и работи Камарата са: 

-доброволност на членството ; 

-свобода при формиране на вътрешните правила на работа; 

-право на всеки член да избира и бъде избран в ръководните органи; 

 

 

-изборност и мандатност на ръководните органи, периодична отчетност пред членовете 

на камарата; 

-гласност и алтернативност на всички решения и действия; 

 

 

 

V.РАЗДЕЛ 

ЧЛЕНСТВО.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.10./1/ Членуването в Камарата е  доброволно. 

            /2/ Членове на Камарата могат да бъдат всички ФЛ и ЮЛ, които приемат и 

спазват настоящия Устав и решенията на органите на Камарата. 

            /3/ Приемането на нови членове се извършва с решение на УС въз основа на 

подадена писмена молба. 

            /4/ Решенията на УС се съобщават писмено на кандитатите за членове. 

Чл.11./1/ Членството се прекратява: 

-с писмена молба, отправена до УС на Камарата; 

-със смърта и поставянето под пълно запрещение; 

-с изключване; 

-с прекратяването на Камарата; 

-при отпадане 

            /2/ Всеки член може да напусне Камарата, като подаде молба на УС. 

            /3/ Решение за изключване от Камарата взема УС, ако са налице груби или 

системни нарушения на този Устав. Решението за изключване подлежи на 

утвърждаване от Общото събрание. Решението на УС за изключване може да се 

обжалва пред Общото събрание на Камарата в 7 дневен срок от уведомяването. 

            /4/Член на Камарата, който не уреди в определения от органа на Камарата срок 

за заплащане на членския внос или имуществени вноски, или системно не участва в 

дейността на Камарата, отпада като член на същата.Решението за отпадане се взема 
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отУС, като същото може да се обжалва пред Общото събрание на Камарата в 7 дневен 

срок от уведомяването. 

            /5/ При прекратяването на членството имуществените отношения се уреждат по 

решение на Общото събрание на Камарата, като се вземат предвид интересите на 

Камарата и заинтересуваните лица. 

            Чл.12./1/ Всички членове на Камарата се равноправни и равнопоставени. 

            /2/ Всеки член на Камарата има право: 

            -да участва във всички направления и форми на изява на Камарата; 

            -да избира и бъде избран в ръководните и работни органи на Камарата; 

            -да получава своевременно информация за дейността на Камарата; 

            -да поставя пред Камарата въпроси от своята дейност за разглеждане и 

съдействие; 

            -да си ползва от имуществото и резултатите от действията на Камарата; 

            -да иска съдействие от Камарата в защита на интересите си. 

         /3/ Всеки член на Камарата е длъжен: 

             -да спазва Устава на Камарата; 

            -да участва активно в работата и ; 

            -да изпълнява решенията на органите на Камарата ; 

            -да работи за утвърждаване и издигане авторитета на Камарата 

            -да заплаща редовно определения членски внос. 

 

 

VI.РАЗДЕЛ 

ОРГАНИ НА КАМАРАТА 

         Чл.13.Органи на управление на Камарата са: 

- Общо събрание; 

- Управителен съвет; 

- Контролен съвет. 

          Чл.14./1/ Висш ръководен орган на Камарата е Общото събрание, което се състои 

от всички редовни членове. 

                    /2/ Членът юридическо лице участва в Общото събрание със свой 

представител – физическо лице. То удостоверява това си качество със съдебно 

удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. 

                    /3/ Общото събрание избира Председател на УС и членовете на УС и КС 

                   /4/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно или извънредно. 

                   /5/ Общото събрание се свиква от УС или КС по тяхна инициатива или по 

искане на една трета от членовете на Камарата в населеното място, в което се намира 

седалището на Камарата. Ако в последния случай, т.е. по искане на 1/3 от членовете, 

УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се 

свиква от съда по седалището на Камарата по писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

                  /6/ Общото събрание се свиква чрез покана, която трябва да съдържа дневния 

ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то 

свиква. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за 

обявления в сградата, в която се намира управлението на Камарата, най-малко един 

месец преди насрочения ден. 

                  /7/ Общото събрание е редовно ако присъстват повече от половината членове 

на Камарата. 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. 

                 /8/ В Общото събрание всеки член има право на един глас. 



 5 

                 /9/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, с обикновено 

мнозинство на присъстващите, а тези свързани с изменение и допълване на Устава, за 

преобразуване или прекратяване на Камара, избиране и освобождаване на членовете на 

УС, КС и председателя на УС, с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

                 /10/ Общото събрание: 

                 -приема, изменя и допълва Устава на Камарата; 

                 -избира и освобождава членове на УС и КС; 

                 -избира и освобождава председателя на УС; 

                 -взема решения за преобразуване или прекратяване на Камарата ; 

                  -приема бюджета на Камарата ; 

                  -приема отчета на УС и КС; 

                  -отменя решения на др.органи на Камарата, които противоречат на закона, 

Устава, или вътрешните актове , регламентиращи дейността на Камарата. 

                  /11/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на 

Камарата. 

                  /12/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно 

тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. 

                  /13/ Решенията на органите на Камарата, които са взети в противоречие със 

закона, Устава или преходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани 

пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Камарата или на 

негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една 

година от датата на вземане на решенията. 

                  Чл.15./1/ Управителният съвет е постоянно действащ орган и се състои от не 

по-малко от пет лица – членове на Камарата от които е и Председателя на УС. 

Юридическите лица, които са членове на Камарата могат да посочват за членове на УС 

и лица, които не са членове на Камарата. 

                    /2/ Членовете на УС се избират за срок от 5 години от Общото събрание и 

не получават възнаграждения за работата си. 

                    /3/ Не могат да бъдат избирани в УС: 

                     -лишените от право да заемат ръководна, отчетническа и материално 

отговорна длъжност; 

                   -членове на ръководни органи на политически партии и движения; 

                   -обявените в несъстоятелност; 

                   -лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или 

сестри на член от УС или КС. 

                  /4/ Управителният съвет осъществява дейността на Камарата в периодите 

между свикванията на Общото събрание. 

                  /5/ УС се свиква на заседания най-малко един път на шест месеца от 

председателя на УС или по искане на една трета от неговите членове. Ако 

председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки 

един от заинтересуваните членове на УС. Заседанията на УС се ръководят от 

председателят, а при негово отсъствие или отказ, от определен от УС негов член. 

                   /6/ Заседанията на УС са редовни и могат да се вземат решения, ако на тях 

присъстват повече от половената негови членове. Присъстващо е и лице, с което има 

двустранна телефонна или др. връзка, гарантираща установяване на самоличността му 

и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на 

този член се удостоверява в протокола от Председателя на заседанието на УС. 

                  /7/ Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията 

относно ликвидацията на Камарата, разпореждане с имуществото на Камарата и 

определяне реда и организиране извършването дейността на Камарата – с мнозинство 
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от всички членове. УС може да вземе решение и без да е провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове на УС. 

                  /8/ Управителният съвет: 

                  -приема вътрешните актове за работа на Камарата; 

                  -взема решение за откриване и закриване на клонове; 

                  -взема решения за участие в др.организации; 

                  -взема решения относно дължимостта, размера и начина за плащане на 

членския внос и на имуществените вноски; 

                   -взема решения за приемане, изключване или отпадане на членове; 

                  -определя обема на представител на власт на отделни негови членове; 

                  -осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

                   -разпорежда се с имуществото на Камарата при спазване изискванията на 

Устава; 

                   -подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 

                   -подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Камарата; 

                   -определя реда и организира извършването на дейността на Камарата и носи 

отговорност за това; 

                    -определя адреса на Камарата; 

                    -приема основни насоки и програма за дейността на Камарата; 

                    -изпълнява всички функции и дейности, както и взема решения по всички 

въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата и не са от 

компетентността на друг орган. 

                  Чл.16./1/ Контролният съвет на Камарата се състои от три члена, които се 

избират измежду членовете на Камарата на Общо събрание, за срок от 5 години и не 

получават възнаграждение за работата се. 

                    /2/ Контролния съвет избира председателя си от своя състав. 

                    /3/ Членове на КС не могат да бъдат лицата посочени в Чл.15 алинея 3. 

                    /4/ Контролният съвет: 

                    -проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС; 

                    -контролира законосъобразността на изпълнението на решенията на 

органите на управление на Камарата; 

                    -контролира правилното съхранение и запазване имуществото на Камарата; 

                    -дава заключения по годишния счетоводен отчет, баланса и бюджета на 

Камарата и се отчита за дейността си пред Общото събрание. 

                  Чл.17./1/ Председателят на УС се избира за срок от 5 години от Общото 

събрание. 

                   /2/ Председателят на УС на Камарата: 

                   -осъществява ръководството на Камарата и УС; 

                   -организира изпълнението на решенията на Общото събрание и УС; 

                   -свиква и ръководи заседанията на УС; 

                   -представлява Камарата пред държавните, обществените и стопански органи 

и организации, банки, фирми и др., като за извършените действия се отчита пред УС и 

Общото събрание; 

                    -води и съхранява документацията на Камарата; 

                    -е разпоредител с бюджета на Камарата. 

 

 

VII.РАЗДЕЛ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА 
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                  Чл.18.Камарата се прекратява: 

                    -с решение на Общото събрание на което присъстват 2/3 от членовете и 

гласовете за прекратяване да бъдат 50% плюс 1 от тях; 

                    -с решение на Окръжния съд по седалището на Камарата, когато: 

                       а.не е учредена по законния ред; 

                       б.извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 

                        в.е обявена в несъстоятелност. 

Решението на съда по преходните точки се постановява по иск на всеки заинтересуван 

или на прокурора. 

                   Чл.19./1/ При прекратяване на Камарата се извършва ликвидация. 

                    /2/ ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице. 

Ликвидаторът се назначава от съда, в случаите на прекратяване по решение на съда или 

не може да се определи съгласно преходната алинея. 

                   Чл.20./1/ Разпределянето на останалото след удовлетворението на 

кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Камарата. Ако решение не е 

било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

                    /2/ Ако не съществуват лица по преходната алинея или ако те не са 

определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Камарата. 

Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейността, възможно най-

близка до целта на прекратената камара. 

                   /3/ Имуществото по преходните алинеи не може да се разпределя, продава 

или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на 

лицата по алинея 2, с изключение на дължимото им възнаграждение. 

                   /4/ лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация 

отговарят за задълженията на прекратената камара до размера на придобитото. 

                   /5/ След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 

заличаване вписването на Камарата в Окръжния съд по седалището и. 

 

 

VIII.РАЗДЕЛ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

                   Чл.21.Всяко писмено изявление от името на Камарата трябва да съдържа 

нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за нейната регистрация, вкл. 

БУЛСТАТ номер. 

                   Чл.22.По въпроси неуредени с този Устав се прилагат разпоредбите на 

ЗЮЛНЦ и другите действащи закони и подзаконови нормативни актове. 

 

                    Настоящият устав е приет на Общо събрание на Камарата, проведено 

на 02.07.2008 година. 

                 

  

 

 

 


