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ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БСК
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 1  - СЪЩНОСТ

/1/. Българска стопанска камара (БСК) - съюз

на българския бизнес е сдружение с

нестопанска цел, в което могат да членуват

български и чуждестранни юридически и

дееспособни физически лица, които

извършват стопанска дейност. В БСК – съюз

на българския бизнес могат да членуват

държавни учреждения и юридически лица

на частното право, които не извършват

стопанска дейност, но могат да съдействат

за постигане на нейната цел и изпълнение на

нейните задачи.

/1/. Българска стопанска камара (БСК) - съюз

на българския бизнес е сдружение с

нестопанска цел, в което могат да членуват

български и чуждестранни юридически и

дееспособни физически лица, които

извършват стопанска дейност. В БСК – съюз

на българския бизнес могат да членуват

организации на бюджетна издръжка,

юридически лица на частното право и

дееспособни физически лица, които не

извършват стопанска дейност, но могат да

съдействат за постигане на нейната цел и

изпълнение на нейните задачи.
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 1 - СЪЩНОСТ

/2/ В БСК – съюз на българския бизнес могат

да членуват като колективни членове

общински, областни, регионални, браншови,

отраслови, съсловни и други организации.

/3/ В БСК – съюз на българския бизнес не

могат да членуват политически партии и

движения.

/4/ БСК – съюз на българския бизнес

извършва своята дейност в частна полза на

своите членове, въз основа на този устав, в

изпълнение на решенията на органите й за

управление и при спазване на законите на

Република България.

/5/ Съществуването на БСК – съюз на

българския бизнес не е ограничено със срок.

Нова /5/ БСК – съюз на българския бизнес е

организация на работодателите по смисъла

на Кодекса на труда.

Предишната ал. 5 става ал. 6
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ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 5. За осъществяване на целите си, 

БСК-съюз на българския бизнес извършва следните дейности:

3. Подпомага информационния обмен,

включително чрез осигуряване на достъп до

интернет, он-лайн системи и цифрови

сертификати.

…

5. Извършва посредническа и консултантска

дейност по информиране и наемане на

работа.

.

3. Работи за създаване на политики,

позволяващи икономически растеж на

основата на широко внедряване на

цифровизацията и създаване на нови

умения.

….

5. Извършва посредническа и консултантска

дейност по информиране и наемане на

работа и по оценка на компетенциите и

уменията на човешкия капитал.

….

Нова т. 10: Подпомага процесите, свързани с

установяване на партньорства, целящи

разработване на проекти с национално и

международно приложение.
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 6 - ЧЛЕНСТВО

/1/ Членуването в БСК-съюз на българския

бизнес е доброволно.

Членове могат да бъдат лицата по чл.1, които

са съгласни с устава й.

/2/ Членовете на юридическите лица,

колективни членове на БСК, се ползват от

дейността и имат права на членове на

Камарата.

/3/ Членовете на БСК-съюз на българския

бизнес запазват своята икономическа и

юридическа самостоятелност.

/4/ Членствените правоотношения възникват

при:

1. приемане

2. сливане и вливане

/1/ Членуването в БСК-съюз на българския

бизнес е доброволно.

/2/ (нова) Членовете на БСК-съюз на

българския бизнес са пълноправни и

почетни.

/3/ Пълноправни членове могат да бъдат

лицата по чл. 1, които са съгласни с устава й.

/4/ (нова) Почетни членове могат да бъдат

български и чуждестранни физически лица,

които са доказали качествата си в стопанската,

научната или друга сфера или имат особени

заслуги за развитието и авторитета на БСК -

съюз на българския бизнес.

Старите алинеи 2, 3 и 4 се преномерират
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 7 - ПРИЕМАНЕ

/1/ Нови членове на БСК - съюз на българския

бизнес се приемат въз основа на писмена

молба, в която се заявява съгласие с устава.

По молбата се произнася с решение

Управителният съвет на първото заседание

след постъпването й.

/2/ Решението на Управителния съвет се

съобщава писмено на кандидатите за членове.

3/ Отмяна на отказ на Управителния съвет

може да се иска от Общото събрание на БСК-

съюз на българския бизнес по реда на чл. 29

от Устава.

/1/ Нови пълноправни членове на БСК - съюз

на българския бизнес се приемат въз основа

на писмена молба, в която се заявява съгласие

с устава. По молбата се произнася с

решение Управителният съвет.

/2/ (нова) Почетни членове се приемат от

Управителния съвет, по предложение на

пълноправен член на БСК - съюз на

българския бизнес и съгласие на кандидата за

почетен член, не по-късно от второто

заседание на Управителния съвет след

постъпване на предложението.

Старите алинеи 2 и 3 се преномерират
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 8 - ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.8. Членовете на БСК - съюз на българския

бизнес имат право:

….

Чл.8. /1/ Пълноправните членове на БСК -

съюз на българския бизнес имат право:

….

/2/ (нова) Почетните членове на БСК - съюз на

българския бизнес имат право:

1. Да участват с право на съвещателен глас в

Общото събрание;

2. Да бъдат информирани за дейността на БСК

- съюз на българския бизнес и да присъстват

на заседания на Управителния и на

Контролния съвет, когато бъдат поканени от

тези органи;

3. Да участват в дейността на БСК - съюз на

българския бизнес;

4. Да не плащат имуществени вноски.
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 9 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 9 /1/ Членовете на БСК - съюз на 

българския бизнес са длъжни:

Чл. 9 /1/ Пълноправните членове на БСК -

съюз на българския бизнес са длъжни:

Чл. 10 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.10. Членството се прекратява:

…

Чл.10. /1/ Членството на пълноправните

членове се прекратява:

…

/2/ (нова) Членството на почетните членове се

прекратява:

1. По тяхно заявление до Управителния съвет;

2. Със смъртта или поставяне под пълно

запрещение;

3. По Решение на Управителния съвет по чл. 11

от настоящия Устав.
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ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 12 - ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.12. Правоприемниците на член на БСК - съюз

на българския бизнес след неговото

преобразуване могат да станат нейни членове,

като й съобщят писмено за това си желание и за

съгласието си с устава й, без да е необходимо да

бъдат приемани по реда на чл.7.

Чл.12. Правоприемниците на член на БСК - съюз

на българския бизнес след неговото

преобразуване, запазват членството си, освен

ако писмено не заяват желание за

прекратяването му.
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ІV.  ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА 
СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА 

БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
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1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 13 - СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание на БСК - съюз на българския

бизнес се състои от всички нейни членове.

/2/ Членът – юридическо лице, участва в Общото

събрание със свой представител – физическо

лице. То удостоверява това си качество с

удостоверение за актуално състояние на

юридическото лице.

/1/ Общото събрание на БСК - съюз на българския

бизнес се състои от всички нейни членове.

/2/ (нова) Почетните членове участват в работата

на Общото събрание на БСК - съюз на българския

бизнес с право на съвещателен глас.

/3/ Членът – юридическо лице, участва в Общото

събрание със свой представител – физическо

лице. То удостоверява това си качество с

удостоверение за актуално състояние на

юридическото лице.
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1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 14 - ПРАВОМОЩИЯ

2. Избира и освобождава Управителния съвет,

Националния съвет на председателите и

Контролния съвет, и контролира тяхната

дейност.

5. Заменя членовете на Управителния съвет,

на Националния съвет на председателите и

на Контролния съвет, преди изтичане на срока,

за който са избрани.

8. Приема отчетите за дейността на

Управителния съвет, Националния съвет на

председателите и Контролния съвет.

2. Избира и освобождава Управителния съвет

и Контролния съвет, и контролира тяхната

дейност.

5. Заменя членовете на Управителния съвет и

на Контролния съвет, преди изтичане на срока,

за който са избрани.

8. Приема отчетите за дейността на

Управителния съвет и Контролния съвет.

Чл. 15 - СВИКВАНЕ

/3/ Извънредно Общо събрание може да бъде

свикано от Управителния съвет, по

предложение на Националния съвет на

председателите или на Контролния съвет.

/3/ Извънредно Общо събрание може да бъде

свикано от Управителния съвет и по

предложение на Контролния съвет.
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1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 16 - ПОКАНА

/1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред,

датата, часа и мястото за провеждане на

Общото събрание, както и по чия инициатива

се свиква, като се посочва изрично, че ако не

се яви необходимият 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.

/1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред,

датата, часа и мястото за провеждане на

Общото събрание, както и по чия инициатива

се свиква, като се посочва изрично, че ако не

се яви необходимият брой пълноправни

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.

Чл. 17 - КВОРУМ

Чл.17. Общото събрание се смята за законно,

ако присъстват повече от половината от

членовете на БСК - съюз на българския

бизнес. При липса на кворум събранието се

отлага с един час по-късно и се провежда на

същото място и при същия дневен ред, колкото

и членове да се явят.

Чл.17. Общото събрание се смята за законно,

ако присъстват повече от половината от

пълноправните членове на БСК - съюз на

българския бизнес. При липса на кворум

събранието се отлага с един час по-късно и се

провежда на същото място и при същия

дневен ред, колкото и членове да се явят.
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1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 19 - РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/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. 14, т.т. 1, 3, 4 и 6 се вземат с

мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат

при явно гласуване, с обикновено мнозинство

на присъстващите пълноправни членове,

освен ако събранието реши гласуването да

бъде тайно. Решенията по чл. 14, т.т. 1, 3, 4 и 6

се вземат с мнозинство от 2/3 от

присъстващите пълноправни членове.

Чл. 20 – ПРАВО НА ГЛАС

/1/ Всеки член на БСК - съюз на българския

бизнес има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на

глас при решаването на въпроси, отнасящи се

до:

/1/ Всеки пълноправни член на БСК - съюз на

българския бизнес има право на един глас.

/2/ Пълноправни член на Общото събрание

няма право на глас при решаването на

въпроси, отнасящи се до:
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2. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 21. (Състав)

Чл. 22 (Правомощия)

Чл. 23 (Отчитане)

Чл. 24 (Заседания. Кворум. Решения)

Отменят се членове 21, 22, 23 и 24
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3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 25 – СЪСТАВ 

/1/ Управителният съвет се състои от не по-

малко от 15 членове, които се избират от

Общо събрание за срок от 5 години.

/2/ Оперативната дейност на Управителния

съвет се води от главния секретар на БСК.

/3/ Не могат да бъдат избирани в

Управителния съвет:

….

5. Лица, заемащи изборна или щатна длъжност

в организации и търговски дружества, които са

делегирали право на други организации на

работодателите за представителство на

национално равнище.

/1/ Управителният съвет се състои от не по-

малко от 15 пълноправни членове, които се

избират от Общото събрание за срок от 5

години.

т. 5 от ал. 3 се отменя
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3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 26 - ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 26. Управителният съвет:

…

2. Избира от своя състав председател на

Управителния съвет и изпълнителен

председател.

…

17. Управлява активите на БСК - съюз на

българския бизнес и взема решения за

разпореждане с финансовите и средства.

Чл. 26. Управителният съвет:

…

2. Избира от своя състав председател на

Управителния съвет.

…

17. Управлява активите на БСК - съюз на

българския бизнес

18. (нова) При необходимост създава

консултативни съвети и работни групи за

изготвяне на предложения по актуални

въпроси на икономическата политика.
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3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 27 - СВИКВАНЕ

/2/ По решение на Управителния съвет, могат да

бъдат провеждани съвместни заседания с

Националния съвет на председателите.

/3/ Заседанията се ръководят от председателя, а

в негово отсъствие - от изпълнителния

председател или от определен от Управителния

съвет негов член.

..

/6/ Председателите на Националния съвет на

председателите и на Контролния съвет могат да

участват в заседанията на Управителния съвет

със съвещателен глас.

Ал. 2 се отменя

/2/ Заседанията се ръководят от председателя, а

в негово отсъствие - от определен от

Управителния съвет негов член.

Ал. 4 и 5 се преномерират

/5/ Председателят и членовете на Контролния

съвет могат да участват в заседанията на

Управителния съвет със съвещателен глас.

Чл. 28 - РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ Управителният съвет взема решения с явно

гласуване и с обикновено мнозинство от

присъстващите, а решенията по чл.26 т.т. 3, 13 и

17 – с мнозинство от всички членове.

/1/ Управителният съвет взема решения с явно

гласуване и с обикновено мнозинство от

присъстващите, а решенията по чл.26 т.т. 3, 12 и

16 – с мнозинство от всички членове.
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Настоящ текст Предложение за промяна

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет:

1. Организира изпълнението на решенията на

Общото събрание и на Управителния съвет.

2. Ръководи заседанията на Управителния

съвет.

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет:

1. Организира изпълнението на решенията на

Общото събрание и на Управителния съвет.

2. Ръководи заседанията на УС.

3. (нова) Управлява оперативно дейността и

активите на БСК - съюз на българския бизнес.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 32. Изпълнителният председател:

1. Ръководи оперативно дейността на БСК.

2. Осъществява функциите на председателя

на Управителния съвет в негово отсъствие

Чл. 32 се отменя

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 33. БСК се представлява пред всички

органи и организации, юридически и физически

лица в страната и в чужбина от председателя

на УС и изпълнителния председател, заедно и

поотделно

Чл. 33. БСК - съюз на българския бизнес се

представлява пред всички органи и

организации, юридически и физически лица в

страната и в чужбина от председателя на

Управителния съвет.
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6. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Настоящ текст Предложение за промяна

Чл. 34 - СЪСТАВ

/1/ Контролният съвет се състои от трима

членове, които се избират измежду членовете

на БСК - съюз на българския бизнес на

Общото събрание за срок от 5 години.

Контролният съвет избира председателя си от

своя състав.

/1/ Контролният съвет се състои от трима

пълноправни членове, които се избират

измежду членовете на БСК - съюз на

българския бизнес на Общото събрание за

срок от 5 години. Контролният съвет избира

председателя си от своя състав.


