
У С Т А В  

 

І. 0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 /1/ "Стопанска Камара-Монтана" е сдружение с нестопанска цел и е 

юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, ДВ,бр 81/2000г. 

/2/.Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. Монтана 

пл."Жеравница" N2. 

/3/.Сдружението извършва своята дейност в частна полза на своите членове. 

/4/.Сдружението се създава за неопределен срок.  

/5/.Сдружението може да открива клонове.  

ІІ. ЦЕЛИ 

Чл.2 Сдружението: 

1. Представлява и защитава интересите на членовете си пред държавните и 

общински органи. 

2. Обединява интересите на членовете си, подпомага тяхното развитие за 

осъществяване на ефективна дейност. 

3. Представлява и защитава интересите на работодателите на местно и 

общинско равнище. 

ІІІ.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

Чл.З За постигане на своите цели сдружението: 

1. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи 

нормативни актове. 

2. Участва в работата на консултативните съвети към държавните и  общински 

органи. 

3. Подпомага членовете си при водене на преговори и сключване на 

сделки,защита от неправомерни действия. 

4. Провежда обучение,преквалификация и повишаване квалификацията на 

членовете си. 

ІV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.4 За осъществяване на целите си, сдружението извършва следните 

дейности. 



1. Оказва помощ по изготвяне на документи,необходими за търговски и други 

сделки. 

2.  Посредничи за преодоляване на спорове между търговски субекти.  

3. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на 

колективните" трудови договори. 

4. Посредничи при възникване на трудови спорове и съдейства за 

разрешаването им. 

5. Посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на 

търговски сделки. 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВО  

Чл.5 /1/Членовете на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни 

юридически и дееспособни физически лица, които приемат устава и са 

заинтересовани от постигането на целите на сдружението. 

/2/. Членствените правоотношения възникват при:  

1. приемане.  

2. сливане и вливане на други юридически лица в сдружението. 

ПРИЕМАНЕ 

Чл.6 Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до 

Управителния съвет.Той се произнася по молбата с решение на първото 

заседание след постъпването й. 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ. 

Чл.7 Членовете на сдружението имат право: 

1. Да участват в нейните органи на управление. 

2. Да се ползват от имуществото на сдружението. 

З. Да се ползват от резултатите от дейността на сдружението. 

4. Да искат съдействие за защита на интересите си. 

5. Да бъдат информирани за дейността на сдружението. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. 

Чл.8 Членовете на сдружението са длъжни: 

1 .Да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на сдружението. 2. 

Да съдействат за постигане на неговите цели. З.Да плащат членски внос. 



4. Да отговарят до размера на дължимия членски внос за задължения на 

сдружението. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. 

Чл.9 Членството се прекратява: 

1. При напускане - с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено 

най-малко три месеца по-рано. 

2. При прекратяване на юридическото лице, съответно със смъртта или 

поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на сдружението.  

З. При изключване. 

4. При отпадане поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в 

дейността на сдружението за период повече от една година. 5.При прекратяване 

на сдружението.  

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Чл.10 /1/ Член на сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет, 

когато нарушава задълженията си по настоящия устав или уронва престижа й. 

/2/. Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесения 

членски внос. 

VІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО  

1. 0БЩО СЪБРАНИЕ  

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл.11 /1/ Общото събрание на сдружението се състои от всички 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.  

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл.12 Общото събрание на сдружението: 

1. Изменя и допълва устава; 

2. Приема вътрешните актове на сдружението; 

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и контролира 

тяхната дейност; 



4. Взема решения за преобразуване и прекратяване на сдружението, за 

обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет 

или избрано от него лице; 

5. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределяне на 

останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията 

6. Заменя членовете на Управителния съвет, преди изтичане на срока, за който 

са избрани; 

7. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на сдружението;  

8. Приема основните насоки за дейността на сдружението;  

9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;  

10. Приема бюджета на сдружението; 

11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.  

12. Приема решения за размера на членския внос. 

13. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации; 

14. Взема решения за откриване и закриване на клонове и определя техния 

управител. 

15. Изменя и отменя решения на Управителния съвет; 

16. Решава всички, въпроси, решаването на които не е предоставено на други 

органи.  

СВИКВАНЕ 

Чл.13 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет редовно най-малко 

веднъж на една година. 

/2/ Управителния съвет е длъжен да свиква и извънредно Общо събрание по 

искане на 1/3 от членовете на сдружението в едномесечен срок от постъпване 

на искането. Ако в този срок то не бъде свикано, същите членове могат да 

направят искането за свикване пред съда в регистъра, на който сдружението е 

вписано.  

ПОКАНА 

Чл.14 /1/ Поканата 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. 



/2/ Поканата се обнародва в ''Държавен вестник" и се поставя на мястото за 

обявления в административната сграда, където се намира офиса на 

сдружението, най-малко един месец преди датата на Общото събрание.  

КВОРУМ 

Чл.15 Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от 

половината от членовете на сдружението.При липса на кворум събранието се 

отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен 

ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.  

ЗАСЕДАНИЕ 

Чл.16 /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от избран от него 

председател. 

/2/ За заседанието се води протокол, който се подписва от председателя и 

протоколист избран от събранието.  

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл.17 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с 

обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието реши 

гласуването да бъде тайно.Решенията по Чл. 12 т.т. 1,5,6 и 8 се вземат с 

мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. 

/2/. Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в 

поканата.  

ПРАВО НА ГЛАС 

Чл.18 /1/  Всеки член на сдружението има право на един глас. 

/2/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, 

отнасящи се до:него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без 

ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен или по сватовство-до 

втора степен в ключ, 2.юридически лица, в които той е управител или може да 

наложи или възпрепятства вземането на решения.  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ СЪСТАВ 

Чл.19 / 1 /  Управителният съвет се състои от 7 члена, които се избират от 

Общото събрание за срок от 3 години. 

/2/ Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждения за работата 

си.  

ПРАВОМОЩИЯ 



Чл.20 Управителния съвет:  

1. Избира Председател на Управителния съвет. 

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята 

дейност пред него. 

3. Приема планове и програми за дейността на сдружението.  

4. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет. 

5. Приема и внася в Общото събрание счетоводният отчет и баланса на 

сдружението за изтеклия период. 

6. Приема, освобождава и изключва членове на сдружението.  

7. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и 

носи отговорност за това. 

8. Приема решения за промяна на адреса на сдружението.  

9. При възлагане от Общото събрание определя ликвидатор.  

10. Взема решения за разпореждане с финансовите средства на сдружението, 

съгласно приетия от Общото събрание бюджет. 

11. Определя състава и месечното трудово възнаграждение на постоянно 

работещите в сдружението сътрудници.  

СВИКВАНЕ 

Чл.21 /1/ Управителният съвет се свиква на заседания от председателя му най-

малко веднъж на три месеца.Председателят е длъжен да свиква Управителния 

съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му, в 

седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат 

посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. 

Ако в този срок Управителния съвет не бъде свикан от председателя, може да 

го свика всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. 

/2/ Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от 

определен от Управителния съвет негов член. 

/3/ Заседанието на Управителния съвет се смята за законно, ако присъстват 

повече от половината от членовете му 

/4/ За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има 

двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на 

самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на 



решения.Гласуването на този член се удостоверява в протокола от 

председателстващия събранието. 

 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл.22 /1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.20 т.6 и 9 - с мнозинство от 

всички членове. 

/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове 

на Управителния съвет без забележки и възражения.  

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА 

Чл.23 Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от 

Общото събрание по искане на всеки член на сдружението.Искането може да се 

прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една 

година от деня, в който решението е било взето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл.24 Председателят на Управителния съвет: 

/1/ Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на 

Управителния съвет. 

/2/ Ръководи заседанията на Управителния съвет.  

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл.25 /1/ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния 

съвет  

/2/Управител на клон представлява сдружението по отношение дейността на 

клона. 

VII ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ. ИЗТОЧНИЦИ 

Чл.26 /1/ Сдружението формира своето имущество от право на собственост и 

други вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане. 

/2/ Източници на имущество на сдружението са: членски внос,приходи от 

дейности.дарения и други източници разрешени от закона. 

/З/ Сружението не разпределя печалба.  

ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ 



Чл.27 /1/Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и 

източник, се включват в имуществото му и служат за постигане на целите му. 

/2/ Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба 

между членовете на сдружението.  

VІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.28 /1/ Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и 

прекратяване на сдружението се вземат от Общото събрание с мнозинство от 

2/3 от присъстващите членове. 

/2/Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите 

имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание по чл. 12 т.( 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

&1.Този устав е приет от Общото събрание на "Стопанска Камара-Монтана" 

проведено на 27.05.2005 год.  

 


