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УСТАВ 

на 

  Сдружение „Българо-Черногорска Търговско Промишлена Палата“  

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи Положения 

Статут 

Чл. 1 (1) Сдружение „Българо-Черногорска Търговско Промишлена Палата“ 

(„Сдружението“) е юридическо лице с нестопанска цел, отделно от членовете си, и учредено 

съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, настоящия Устав и 

Решението на учредителното събрание. 

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със собственото си имущество. 

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му. 

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски. 

(5) Сдружението се определя като юридическо лице с нестопанска цел, извършващо 

общественополезна дейност по смисъла на Българския Закон за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

Име 

Чл. 2 (1) Името на Сдружението е „Българо-Черногорска Търговско Промишлена Палата“ 

(„БЧТПП”). То може да се изписва на английски език както следва: Bulgarian Montenegrin 

Chamber of Commerce and Industry (с абревиатура/съкращение с латински букви: „BMCCI”). 

Седалище и адрес 

Чл. 3 (1) Седалището на Сдружението е град София. 

(2) Адресът на управление на Сдружението е: Република България, гр. София 1421, район Лозенец, 

ул. „Горски пътник“ № 40. 

Срок 

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. 

Определяне на Сдружението 

Чл. 5 Сдружението се учредява за извършване на общественополезна дейност. 

Цели на Сдружението 

Чл. 6 Основни цели на Сдружението са: 

1) Да съдейства за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно- 

техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и 
Република Черна Гора. 
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2) Да сътрудничи с компетентните органи в Република България и Република Черна Гора за 

създаване на условия, стимулиращи развитието на търговията, икономическото и научно- 

техническо сътрудничество. 
 

3) Да популяризира дейността на членовете си, да организира провеждането на делови срещи с 

цел подпомагане на бизнес-сътрудничеството. 

 

4) Да привлича професионалисти, специалисти и експерти за решаване на правни, данъчни, 

митнически, валутни, кредитни и други въпроси. 

 

5) Да създава и разпространява сред своите членове и други заинтересовани организации 

икономическа, правна и научно-техническа информация. 

 

6) Да проучва и информира своите членове за възможностите и тенденциите в развитието на 

пазарите, за технологичния и техническия прогрес, както и за обявяването на международни 

търгове, аукциони и др. 

 

7) Да съдейства за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в страната и 

чужбина. 

 

8) Да подпомага българските фирми за участието им в международни панаири, изложби и 

световни изложения. 

 

9) Да съдейства за осъществяване на туристическото и културното сътрудничество между 

Република България и Република Черна Гора. 

 

10) Да организира конференции, симпозиуми, презентации, обучения и срещи на специалисти, 

да консултира относно създаване на търговски дружества в Република България и Република 

Черна Гора, да разпространява печатни издания и информация относно гореизложеното и др. 

 

11) Да защитава интересите и правата на членовете си пред държавни и обществени 

институции в страната и чужбина. 

Средства за постигане на целите на Сдружението и предмет на дейност 

Чл. 7 За постигане на своите цели Сдружението: 

1. ще защитава и подпомага осъществяването на общите търговски интереси на своите  

членове; 

2. ще подпомага установяването и прилагането на етични норми в търговията, финансите, 

иновациите и всички останали свързани сектори и индустрии; 

3. ще изразява становища и позициите на своите членове в областите по чл. 6 по-горе, както и 

да събира и разпространява информация в тези области; 

4. ще подпомага членовете си, участващи или желаещи да участват в търговия или 

сътрудничество в някоя от гореспоменатите области и сфери с предприятия в Република 

България и Република Черна Гора да постигат законните си цели; 

5. ще поддържа отношения с Търговските камари на Република Черна Гора и всякакви други 

относими стопански и търговски организации; 
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6. ще организира обществени събития, конференции, симпозиуми, семинари и други с цел 

промотиране на идеите на Сдружението и развитие на икономически връзки между 

представители на бизнеса от Република България и Република Черна Гора; 

7. ще получава и предоставя информация относно търговските връзки между Република 

България и Република Черна Гора; 

8. ще организира събития и осъществява на програми и издания с търговски характер, 

включително обучения и консултации; 

9. ще извършва други законосъобразни действия, които са присъщи или необходими за 

осъществяване на целите на Сдружението. 

Предмет на допълнителна стопанска дейност 

Чл. 8 (1) За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си в рамките 

на разрешеното от закона, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, 

свързана с предмета на основната дейност на Сдружението, отнасяща се основно до, но не 

само: 

1. издаване и разпространение на писмени материали; 

2. организиране и провеждане на конференции, обучения и семинари; 

3. както и всяка друга разрешена от закона допълнителна стопанска дейност, свързана с 

предмета на дейност и постигане на целите на Сдружението. 

(2) Приходите от допълнителна стопанска дейност се използват за постигане на определените с 

този устав цели. 

Имущество 

Чл. 9 (1) Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, дарения и завещания, 

спонсорство, приходи от реклама, телевизионни и други права на разпространение, 

предоставени средства от държавата, общините и местни или чужди организации, приходи от 

управление на собственото си имущество, приходи от участия в търговски дружества и 

допълнителна стопанска дейност, осъществявани за самофинансиране на Сдружението и 

постигане на целите му. 

(2) Размерът на членските  и  други вноски се определя и се утвърждава от Управителния  

съвет. 

ГЛАВА ВТОРА 

Членство 

Чл. 10 (1) Членуването в Сдружението е доброволно. 

(2) Членовете на Сдружението са основни (редовни), асоциирани и почетни. 

(3) Основни и асоциирани членове могат да бъдат: 
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а. Физически и юридически лица, извършващи стопанска или общественозначима дейност, 

регистрирани съгласно приложимото законодателство; 
 

b. Фондации и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по съответния ред и подпомагащи 

стопанската дейност. 

(4) Почетните членове са поканени от Сдружението физически лица, притежаващи 

впечатляващи особени постижения, квалификация и репутация, в областите или дейностите, 

свързани с целите на Сдружението. Почетните членове също стават редовни членове на 

Сдружението. Управителният съвет може да вземе решение същите да не заплащат членски 

внос. 

Приемане на членове 

Чл. 11 (1) Физическите и юридическите лица, които биха желали да бъдат приети за редовни 

или асоциирани членове в Сдружението, трябва да подадат писмена молба до Управителния 

съвет. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за 

икономическото състояние сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства 

с оглед преценката на членството. 

(2) Управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане 

се съобщава писмено на лицето, прието за асоцииран или редовен член на Сдружението. 

(3) Управителния съвет може да вземе решение кандидат, подал молба за редовно членство да 

бъде приет, но като асоцииран член. 

 

(4) Управителният съвет може да вземе решение Сдружението да приема и разглежда само 

молби за прием на асоциирани членове (респ. да не приема нови редовни членове). 

 

(5) Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на протокола за 

заседанието. След влизане в сила на решението и заплащане на членския внос за календарната 

година новоизбраният член се вписва в регистъра на членовете от Управителния съвет. 

Членството възниква от вписването в регистъра на членовете на Сдружението. 

(6) Сдружението може да кани физически лица да станат почетни членове на основание  

техните особени постижения, квалификации или репутация в областите или дейностите, 

свързани с целите на Сдружението. Почетните членове също трябва да са членове на 

Сдружението. Сдружението може да реши да заплаща членския внос на почетния член. 

(7) Заявлението за членство може да бъде прието или предоставяне на членство може да бъде 

отказано от Управителния съвет без да е необходимо да се излагат мотивите. 

Членски права 

Чл. 12 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в 

случай на смърт или прекратяване на членството. 

Задължения на членовете 

Чл. 13 (1) Членовете на Сдружението са длъжни: 
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1. да спазват разпоредбите на този Устав; 
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2. да плащат членски внос; 

3. да изпълняват решенията на органите на Сдружението; 

4. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му; 

5. да издигат авторитета на Сдружението, да помагат увеличаване на неговото имущество и да 

не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му или злепоставят 

Сдружението. 

(2) Кандидатите за членство в Сдружението трябва да имат добро име в обществото и да заявят 

своето безусловно желание да съдействат за постигането на целите на Сдружението. 

(3) Юридическите лица, кандидати за членове на Сдружението, могат да бъдат малки, средни 

или големи предприятия, опериращи в различни стопански сфери, с напълно законен предмет 

на дейност, които нямат негативен имидж в бизнес средите. 

Задължение за плащане на членски внос 

Чл. 14 (1) Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос. Размерът на членския 

внос се определя от Управителния съвет. Общото събрание може да предвиди заплащането на 

встъпителна вноска при приемането на членове на Сдружението. При прекратяване на 

членството на основание чл. 15, ал. 2, встъпителната вноска не се възстановява. 

(2) Сдружението ще събира от своите пълноправни членове членския внос и такси, дължими за 

членството в Сдружението, и ще осигури плащането на дължимите членски внос и такси към 

Сдружението. 

Прекратяване на членството 

Чл. 15 (1) Членството се прекратява: 

1. едностранно волеизявление до Сдружението; 

 

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице; 

 

3. с прекратяването, ликвидацията или обявяването в несъстоятелност на член – юридическо 

лице; 

 

4. с едностранно писмено уведомление за изключване в случай, че член не е платил членския 

си внос или по друг начин не е изпълнил задълженията си като член на Сдружението; 

 

5. с прекратяването на Сдружението; 

 

6. в случай, че Общото Събрание реши да прекрати членството на някой член на основанията, 

посочени в този устав. 

(2) Член на Сдружението, който нарушава или не изпълнява задълженията си по този устав, не 

участва в дейността на Сдружението или с действията си уронва доброто му име, може да бъде 

изключен от Управителния съвет. 

(3) Прекратилите членството си или изключените от Сдружението нямат имуществени 

претенции към Сдружението. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

Устройство 

Органи на управление 

Чл. 16 (1) Сдружението има следните органи: 

(1) Общо събрание; и 

(2) Управителен съвет. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 17 (1) Общото събрание се свиква поне веднъж годишно и  се  състои  от  редовните 

членове на Сдружението. Асоциираните и почетните членове могат да участват в заседанията 

със съвещателен глас, като не разполагат останалите права по-долу. 

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по искане на Управителния съвет. 

То трябва да бъде свикано и по писмено искане на поне една трета от редовните членовете, с 

което се определя целта на свикването. Председателят е длъжен да свика Общото събрание в 

четиринадесет дневен срок от такова искане. 

 

(3) Ако Председателят не свика Общото събрание по реда на предходната алинея, то една трета 

от редовните членовете му могат да свикат такова. 

(4) Поканите за Общото събрание се издават от Председателя на Управителния съвет и трябва 

да бъдат разпространени до членовете чрез интернет платформа, по електронна поща и др. като 

редовните членове трябва да получат поканата лично, с препоръчана поща, по куриер, по 

изрично посочена електронна поща или получена лично срещу подпис, поне тридесет дни 

преди сесията на Общото събрание, при условие че всички други изисквания на закона са 

изпълнени. Поканата трябва да съдържа мястото и времето за провеждане и дневния ред на 

Общото събрание. Сесията на Общото събрание се председателства от Председателя. 

(5) Общото събрание може да се взема решения само по въпросите, обявени в дневния ред за 

съответното заседание, така както е посочено в поканата изпратена до редовните членовете. 

(6) Правомощията на Общото събрание включват: 

a. избиране и освобождаване на членовете на Управителния съвет; 

b. приемане на доклада на Управителния съвет; 

c. преглед и приемане на годишния финансов отчет на проверителя; 

d. изключване на членове; 

e. изменение на Устава; 

f. вземане на решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението; 

g. избиране на проверител; 

h. приемане на бюджета на Сдружението; 
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i. отмяна на решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 

(7) Освен ако друго е предвидено в Устава, необходимият кворум за провеждането на валидно 

заседание на Общото събрание е налице, когато повече от 50% (петдесет процента) от 

редовните членовете присъстват или са представени на съответното заседание. Решенията на 

Общото събрание се взимат с положителния вот на поне 50% (петдесет процента) плюс един от 

редовните членове, присъстващи или представени на съответното заседание на Общото 

събрание (както на първоначално обявеното заседание, така и на първото отложено заседание). 

Независимо от мнозинството за гласуване, предвидено в предходното изречение, решенията по 

Член 17 ал. 6 т. (а), (e) и (f) се взимат с мнозинство от поне 2/3 (две трети) от присъстващите 

или представени редовни членове на съответното заседание на Общото събрание. 

(8) В случай че на обявената сесия на Общото събрание не се постигне кворумът посочен в 

предходната Алинея (7), заседанието се отлага с един час на същото място и сесията се счита 

законна, независимо от броя на редовните членове, които присъстват или са представени. 

(9) Един член може да представлява не повече от 3 (трима) членове на Общото събрание по 

силата на писмено пълномощно. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 18 (1) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани членове на Сдружението 

или техни представители. 

(2) Управителният съвет се състои от 3-ма (трима) членове, избрани от Общото събрание. 

Мандатът на всеки член на Управителния съвет е 5 (пет) години. 

(3) Членовете на Управителния съвет могат да прекратят правомощията си по всяко време чрез 

даване на писмено известие на Управителния съвет, адресирано до Председателя. 

(4) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет, новоизбраният 

член се избира за пълен мандат, който е с продължителност 5 (пет) години, и започва да тече от 

деня на неговото избиране. 

(5) Управителният съвет установява своите процедурни правила. Сесиите на Управителния 

съвет се провеждат веднъж на тримесечие или на интервали, които Управителния съвет намира 

за подходящи. Сесиите се свикват от Председателя на Управителния съвет, а в негово 

отсъствие от заместник-председателя. Уведомление за сесията трябва да бъде дадено поне 

четиринадесет дни предварително, освен ако се отнася до неотложни въпроси. По писмено 

искане на поне 2 (двама) от членовете на Управителния съвет трябва да бъде насрочено 

провеждането на сесия. Ако в последния случай, Председателят не свика сесията в 

четиринадесет дневен срок от получаване на писменото искане, всеки един от заинтересуваните 

членове на Управителния съвет може да свика сесията с ново седемдневно уведомление. 

(6) Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява: 

a. с изтичането на срока; 

b. с прекратяване на неговото или на представляваното от него юридическо лице членство в 

Сдружението; 
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c.  по  решение  на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове. 

(7) Правомощията на Управителния съвет включват: 

 

a. определяне на заплатите и възнагражденията на служителите на Сдружението; 

 

b. разглеждане и утвърждаване на годишния доклад в края на всяка финансова година; 

 

c. избиране на проверители; 

 

d. следене и вземане на стратегически решения относно програмите на Сдружението; 

 

e. определяне размера на членски и други вноски; 

 

f. определяне на реда и организиране извършването на дейността на Сдружението; 

 

g. разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на настоящия 

Устав; 

 

h. извършване ликвидацията на Сдружението или посочване на друго лице за ликвидатор; 

 

i. решаване на всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на други органи 

на Сдружението; 

 

j. назначаване на Председател; 

 

k. вземане на решение по въпроси, които не попадат в изключителната компетентност на 

Общото събрание съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Представителство 

Чл. 19 (1) Сдружението се представлява от председателя/председателите на Управителния 

съвет. 

(2)  Управителният  съвет  избира  от  състава  си с обикновено мнозинство един или повече 

Председатели на Сдружението. 

Подразделения и комитети 

Чл. 20 (1) С оглед осъществяване на целите си Сдружението може да открива специализирани 

комитети и местни подразделения в България или чужбина. 

(2) Председателят на Управителния съвет назначава Управител на Подразделението/Комитета и 

определя насоките на дейността му. 

(3) Управителят на Подразделението представлява Сдружението за дейността на 

Подразделението/Комитета. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Прекратяване и ликвидация 

Прекратяване 

Чл. 21 Сдружението се прекратява: 

1. с решение на Общото събрание взето с мнозинство повече от 3/4 от всички редовни членове; 

2. в други случаи предвидени в българското законодателство. 

ГЛАВА ПЕТА 

Общи разпоредби 

Чл. 22 Всеки кандидат за член на Сдружението попълва декларация, с която дава своето 

съгласие на Сдружението да обработва и пренася негови лични данни. 

Чл. 23 Сдружението може да избере свои почетни цветове, емблема, почетни знаци и отличия. 

Чл. 24 Сдружението води книги на членовете на Сдружението и за протоколите от заседанията 

на колективните си органи. 

Чл. 25 За неуредените с този устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 
 
 

Дата: 19.09.2019 г. 


