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ИСА- СТОПАНСКА КАМАРА ГР. ГАБРОВО 
 

І. Общи положения  
 

СЪЩНОСТ  
Чл. 1/1/ Индустриална стопанска асоциация/Стопанска Камара/ гр. Габрово е 
сдружение с нестопанска цел на фирми, стопански, научни и други организации- 
физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност. Не могат да 
членуват в Асоциацията политически партии и движения.  
/2/ Асоциацията осъществява своята дейност въз основа на този Устав, в изпълнение 
решенията на органите и за управление, при спазване на законите на Република 
България, независимо от държавните, синдикалните и политически структури.  
/3/ Асоциацията извършва своята дейност в частна  
полза на своите членове.  
/4/ Съществуването на Индустриална стопанска асоциация гр.Габрово не е ограничено 
със срок.  
 
УСТРОЙСТВО  
Чл.2/1/ Асоциацията е юридическо лице със седалище гр. Габрово и адрес на 
управление - ул."Пенчо Постомпиров" N  37.  
/2/ Асоциацията е колективен член на Българска Стопанска Камара- София.  
/3/ Асоциацията може да открива клонове извънседалището си. 
  
ЦЕЛ  
Чл.3/1/ Асоциацията обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното 
развитие за осъществяване ефективна и преуспяваща стопанска дейност.  
/2/ Координира и управлява интересите на работодателите на местно ниво.  
 
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  
Чл. 4. За постигане на своята цел Индустриална стопанска асоциация Габрово:  
1. Съдейства и подпомага членовете си за формиране, организиране и провеждане на 
цялостния производствен процес и тяхната стратегия.  
2. Защитава и представлява интересите на своите членове пред държавни, 
обществени, съдебни и международни институции чрез участие в разработката на 
становища по проекти в областта на законодателството и управлението на 
икономиката, както и чрез защита интересите на работодателите;  
3. Асоциацията може да бъде упълномощавана от своите членове да защитава 
техните интереси пред съответните органи и организации в страната и чужбина, да 
води преговори, да сключва сделки и извършва други дейности в съответствие с 
целите си, в Т.ч. И защита от не¬правомерни действия;  
4. Подпомага създаването и образуването на сдружения, смесени фирми и други 
форми на обединяване и коопериране на усилия и средства с участие на своите 
членове;  
 5. Подпомага своите членове в: информационното обслужване;  
ускорено внедряване на новости и в научните  
изследвания и разработки;  
- ефективна външно- икономическа дейност чрез използване подходящи форми на 
контакти и сътрудничество;  
6. Съдейства на своите членове и на всички, които се отнасят до нея:  
- за разкриване резерви в икономиката, за обновление и преструктуриране на 
неефективни стопански дейности;  
- за обединяване на ресурси и усилия за осъществяване на съвместни дейности и 
решаване на общи задачи;  



- за възстановяване, укрепване и разширяване на стари икономически връзки и пазари 
и създаване на нови такива в страната и чужбина. 
- за възстановяване, укрепване и разширяване на стари икономически връзки и пазари 
и създаване на нови такива в страната и чужбина;  
- за установяване отношения на лоялна конкуренция и търговска етика.  
- за уреждане възникнали спорове помежду им с метода на помирителен арбитраж, 
без да се стига до съд.  
7. Организира - обсъждания и разработва становища по проекти на нормативни актове 
и стопански решения и дава мнение по проектите за нови и за изменение на 
съществуващите - нормативни актове в областта на икономиката;  
маркетингови проучвания;  
курсове и други форми на обучение квалификация и преквалификация.  
 Чл. 5. За осъществяване на целите си, като ползва и услугите на изградените 
центрове в Българска стопанска камара, Асоциацията извършва следните дейности:  
1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение;  
2. 0казва помощ по изготвяне на документи, необходими за външнотърговски и 
митнически режими, за регистрация на патенти, търговски марки, промишлени 
образци, наименования за произход, лицензионни и регистрационни режими и др;  
3. Подпомага информационния обмен чрез осигуряване на достъп до интернет, он-
лайн системи и цифрови сертификати;  
4. Посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и 
разрешаването им;  
5. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективни трудови 
договори и уреждане на спорове при решаването им.  
6. Посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски 
сделки.  
 
II ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
ЧЛЕНСТВО  
Чл.6/1/ Членуването в Индустриална стопанска асоциация-Стопанска камара гр. 
Габрово е доброволно. Членовете и могат да бъдат лица,съгласно чл.1, които са 
съгласни с Устава и;  
/2/ Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа 
самостоятелност и независимост;  
Чл.7/1/ Нови членове на Асоциацията се приемат въз основа на писмена молба,в която 
се заявява съгласие с У става. По молба¬та се произнася с решение Управителния 
съвет на първото заседание след постъпването и.  
/2/ Председателят на Управителния съвет на Асоциацията има право по преценка да 
впише нови членове при спазване процедурата по ал.1 на чл.7, но решението му 
подлежи на утвърждаване от управителния съвет.  
 
ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
Чл.8.Членовете на Асоциацията имат право: 1. Да участват в органите на управление  
на същата;  
2. Да поставят пред нея въпроси на своята дейност за разглеждане и съдействие;  
3. Да се ползват от резултатите на нейната дейност;  
4. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си;  
5. Да присъстват на заседания на УС и Контрольора, когато се разглеждат въпроси от 
техен интерес.В тези случаи Управителния съвет и Контрольора за длъжни 
своевременно да ги уведомят. 
6. Да ползват Дома на Асоциацията, помощта и съдействието на нейното ръководство. 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
Чл. 9 Членовете на Асоциацията са длъжни:  
1. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на управление;  
2. Да съдействат за постигане на нейните цели и за изпълнение на задачите и.  



3. Да заплащат редовно имуществените си вноски.  
4. Да предоставят необходимите средства за извършване дейности, за които са дали 
предварително съгласие;  
5. Да предоставят сведения, необходими за постигане нейните цели и за изпълнение 
на задачите и.  
6. Да отговарят до размера на имуществените вноски за задълженията на 
Асоциацията. 
  
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  
Чл. 10.  Членството се прекратява:  
1. При напускане с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко 
шест месеца по-рано;  
2. При прекратяване на юридическото лице;  
3. При изключване. 
  
ИЗКЛЮЧВАНЕ  
Чл. 11/1/ Член на Индустриална стопанска асоциация може да бъде изключен с 
решение на УС за системни и груби нарушения на задълженията си или уронва 
престижа и.  
/2/ Изключването не може да се наложи, ако членът на Асоциацията не е бил поканен 
да даде обяснения;  
/3/ Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание;  
/4/ Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени 
вноски.  
ЧЛ.12 При реорганизиране на членовете на Асоциацията, правоприемниците им по 
право стават членове на Асоциацията, освен ако писмено заявят нежелание в срок до 
1 месец от реорганизацията. 
  
III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ  
ЧЛ.13 Органи на управление на Асоциацията са:  
1. Общо събрание  
2. Управителен съвет  
3. Контрольор  
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ  
Чл.14/l/ Общото събрание на Асоциация та се състои от всички нейни членове;  
/2/ Членът-юридическо лице участва в Общото събрание със свой представител, 
удостоверяващ това с документ от юридическото лице;  
/3/ Всеки представител има право на един глас.  
Чл.15/l/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива;  
/2/ Управителният съвет е длъжен да свика Общото събрание и по искане на 1/3 от 
членовете на Асоциацията в едномесечен срок от постъпване на искането. Ако в този 
срок то не бъде вписано, същите членове могат да направят искането за свикване 
пред съда, в регистъра на който Асоциацията е вписана;  
/31 Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Управителния съвет, по 
искане на Контрольора.  
Чл.16/ l/Общото събрание се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, 
датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се 
свиква,като се посочва изрично, че ако не се яви необходимия брой членове, 
събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за 
редовно независимо от броя на присъстващите;  
/21 Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на видно място в 
сградата на Асоциацията, най-малко един месец преди датата на Общото събрание;  
Чл.17 Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от 
членовете на Асоциацията. 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.  
Чл.18/1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от избран от него председател 
и протоколчик;  
/2/ За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя;  
Чл. 19/1/ Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено 
мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието реши да бъде тайно. 
Решенията по ЧЛ.20 т.1, 3 и 5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите;  
/21 Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в 
поканата.  
Чл.20 Общото събрание на Асоциацията:  
1. Изменя и допълва Устава;  
2. Избира и освобождава Управителния съвет и Контрольора и контролира тяхната 
дейност;  
3. Взема решения за преустройство и прекратяване на Асоциацията, за обявяването и 
в ликвидация и определя за ликвидатор Председателя на Управителния съвет.  
4. Заедно с решението за прекратяване приема решение за разпределяне на 
останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.  
5. Взема решение за смяна на седалището и наименование на Асоциацията.  
6. Определя начин за формиране на членски внос. Общото събрание може да 
предостави това право на Управителния съвет.  
7. Приема отчета на Управителния съвет.  
8. Приема бюджета на Асоциацията.  
9. Изменя и отменя решения на  
Управителния съвет и Контрольора.  
10. Приема основни насоки и целеви програми за дейността на Асоциацията.  
11. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.  
Чл.21/1/ Управителният съвет се състои от 9 члена, които се избират от Общото 
събрание за срок от 5 години.  
/2/ Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:  
1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материално- отговорна 
длъжност;  
2. Членове на ръководни органи на политически партии и движения.  
3. Лица, които се намират в брак, родство по права линия, или са братя и сестри с член 
на Управителния съвет и Контрольора.  
Чл.22 Управителният съвет:  
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята 
дейност пред него;  
2. Избира от своя състав Председател и Зам. председател на УС за мандата на своето 
действие;  
3. Приема и освобождава членове на  
Асоциацията;  
4. Взема решение за разпореждане с имуществото на Асоциацията в периода между 
свикването на Общо събрание 
5. Подготвя и внася в Общото събра 
ние проект за бюджет. Освобождава от отговорност Председателя на ИСА;  
6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Управителния съвет;  
7. Приема планове и програми за  
дейността на Асоциацията;  
8. Взема решения за членуване и за прекратяване на членство в други организации.  
9. Приема вътрешни правила и документи, свързани с работата на органите за 
управление на Асоциацията;  
10. Учредява награди и приема решения за стимулиране на членовете на 
Асоциацията, на УС и Контрольор, на отделни фирми, колективи и специалисти за 
постигнати успехи в осъществяване целите и задачите на Асоциацията.  



11. Определя размера на трудовото възнаграждение на Председателя на УС при 
негово решение на щатен такъв;  
12.. Приема счетоводния отчет и баланса на Асоциацията за изтеклия период и 
решение за размера на имуществените вноски;  
13. Определя ликвидатор;  
14. Взема решения за откриване и закриване на клонове, определя техния управител и 
бюджет.  
Чл. 23/1/ Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на шест 
месеца от неговия Председател. Председателят е длъжен да свиква УС на извънредно 
заседание при искане най-малко на 1/3 от членовете в срок до 1О дни от постъпване 
на искането;  
/2/ Заседанието на УС се счита за законно, ако присъстват най-малко 1/3 от членовете 
му.  
Чл. 24/1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване с обикновено 
мнозинство;  
/2/ Управителният съвет може да взема решения и в оперативен порядък при 
подписване на решенията най-малко от 12 от членовете му.  
ЧЛ.25 Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са 
причинили Асоциацията.  
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ  
Чл. 26 КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ се избира от Общото събрание за срок от 5/пет/ години, 
и трябва да е член на Асоциацията.  
ЧЛ.27 Контрольорът:  
1. Проверява изпълнението решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и 
други актове;  
2. Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнение решенията на 
органите на управление на Асоциацията;  
3. Проверява и контролира финансовата и стопанската дейност и правилното 
съхранение и опазване имуществото на Асоциацията;  
4. Дава заключение по годишния отчет и баланс на ИСА;  
5. Когато установи съществени законови нарушения и нарушения на У става, 
Контролния съвет прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общото 
събрание.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
Чл. 28/1/ Председателят:  
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния 
съвет;  
2. Свиква и ръководи заседанията на УС;  
3. Представлява Асоциацията и членовете и, по тяхно пълномощие пред трети лица;  
4. Назначава и освобождава;  
длъжностните лица в ИСА.  
/2/ Управителят на клон представлява Асоциацията по отношение дейността на клона.  
ИМУЩЕСТВО  
ЧЛ.29/1/ Асоциацията формира своето имущество и се издържа от членски внос и 
приходи от други източници, като целеви вноски, наеми, дарения и други;  
/2/ Разходите на Асоциацията се извършват съгласно утвърдения бюджет.  
Чл. 30 Асоциацията държи свободните си парични средства в банка. Тя може да ги 
влага в държавни или гарантира¬ни от държавата ценни книжа. Може да ги влага и в 
други доходоносни мероприятия по решение на Управителния съвет.  
Чл.3 1/1/ По решение на УС Асоциацията може да предоставя помощи на изпаднали 
във временно затруднение нейни членове и физически лица;  
/2/ Не могат да се представят по¬мощи на политически партии и движения под каквато 
и да е форма.  



Чл. 32 Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник се 
включват в имущество¬то и.  
Чл.33 Към Асоциацията могат да се образуват на доброволен принцип целеви парични 
фондове /в лева и валута/ за финансиране на отделни програми, задачи и дейности, 
като изразходване¬то им става по наредба, приета от Управителния съвет на 
Асоциацията.  
Чл.34 Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и възнаграждението на 
ликвидатора се определя от Управителния съвет. 


