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ПРАВИЛА 

за определяне размера на имуществени вноски от пълноправните членове на  
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес  

І. Общи положения  

1. Настоящите правила са разработени в съответствие с чл. 26, т. 7 във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 3 от Устава 

на БСК.   

2. Настоящите правила уреждат вида, размера и сроковете за внасяне на годишните имуществени вноски 

от пълноправните членовете на БСК.   

3. На основание чл. 8, ал. 2, т.4 от Устава на БСК, почетните членове имат право да не заплащат 

имуществени вноски.  

ІІ. Ред и издължаване на имуществените вноски  

4. Размерът на годишните имуществени вноски се определя от ръководствата на членуващите в БСК 
юридически лица. Те не трябва да бъдат по-ниски от посочените стойности по критерии, както 

следва:   

a Търговски дружества:  

Имуществена вноска   Вид предприятие 

от ½ МРЗ1  Микро предприятия 

от 1 МРЗ  Малки предприятия 

от 2 МРЗ Средни предприятия 

от 3 МРЗ Големи предприятия 
  

b Колективни членове, браншови, регионални работодателски организации, клъстери, 

кооперативни организации и други юридически лица: 

 

c   Научни и учебни заведения и организации: 

 

5. Имуществени вноски в непаричен вид (изделия, софтуер, ценни книжа и др.), надхвърлящи стойността 

на годишния членски внос, могат да се оформят от собственика като дарения.   

6. Годишната имуществена вноска по т. 4 се издължава през текущата година;   

7. Всички членове на БСК, издължили годишната си имуществена вноска, ползват преференции за 

определени услуги, предлагани от Камарата.   
 

ІІІ. Заключителна разпоредба  

Настоящите правила са в сила от 01.04.2019 г. и отменят Правилата за определяне имуществени вноски 
от членовете на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес от 01.01.2006 г.  

                                                
1 Минимална работна заплата, определена с ПМС на Министерския съвет за съответната година/период  
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