
УСТАВ 
НА  

БЪЛГАРО-УКРАИНСКА СТОПАНСКА КАМАРА 
 
 

І. СТАТУТ 
 

Чл. 1.   “Българо-украинска стопанска камара” е сдружение с нестопанска 
цел по смисъла на ЗЮЛНЦ, определено за извършване на дейност в частна 
полза. 

 
Чл. 2.   Наименованието на сдружението е “Българо-украинска 
стопанска камара”. В документацията на чужди езици се използва съответния 
превод на наименованието. 
 
Чл. 3.   Седалището на сдружението е гр. Варна, адресът на 
управление – гр. Варна, ул. “П. Каравелов” № 6. 
 
Чл. 4.   Сдружението се учредява за неопределен срок. 
 
 

ІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА 
 
Чл. 5.   Основни цели на сдружението са: 

1. Оказване на съдействие за развитието на контакти между 
български и украински стопански организации в областта на икономиката 
и туризма,  

2. Помощ при реализирането на съвместни проекти и при 
решаването на проблеми възникнали по повод съвместни дейности,  

3. Подпомагане на научния, културния и образователния обмен 
между двете държави. 

 
Чл. 6.   За осъществяване на целите си, сдружението си поставя 
следните задачи:  

1. Да представлява членовете си пред обществеността и 
администрацията на двете държави, 

2. Да провежда чрез контактите си с представители на науката, 
бизнеса и политиката от двете държави идеите си за стимулиране на 
двустранните връзки в областта на икономиката и туризма, 

3. Да информира членовете си за възможности за дейности в 
другата държава,  

4 .Да улеснява контактите с организации от другата държава, като 
осигурява консултантска помощ, съвети и информация. 

 
Чл. 7.   За осъществяване на целите си, сдружението се финансира от 
следните източници: 

1.  вноски от членовете /встъпителна и редовна/, 
2.  дарения, 
3.  финансирания от държавата и други организации, 



4.  приходи от дялови участия на сдружението в търговски 
дружества, 

5.  приходи от стопанска дейност, свързана с основната дейност на 
сдружението, 

6.  приходи от наем на имущества, предоставени за ползване на 
сдружението. 

 
Чл. 8.   Приходите от източниците се разходват за реализиране на 
нестопанската цел на сдружението. Сдружението не формира и не разпределя 
печалба. 
 
Чл. 9.   Предмет на спомагателната стопанска дейност на сдружението 
са следните дейности, свързани с реализиране на целта на сдружението: 

1.  консултантски услуги, 
2.  туристически, рекламни, импресарски, издателски и други 
услуги, 

3.  търговско посредничество, 
4.  търговско представителство. 
 

Чл. 10.  Редът и начинът за извършване на спомагателната стопанска 
дейност се определят в Правилата за стопанската дейност на сдружението, 
приети от ОС на сдружението. 
 
Чл. 11.  Сдружението може да създава регионални представителства 
/клонове/ в страната по регистрация и в чужбина. Решението за създаването 
се взема с мнозинство от всички членове на УС.  
 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО 
 
Чл. 12.  Членството в сдружението е доброволно. Член на сдружението 
може да бъде всяко физическо и юридическо лице от двете държави, което 
споделя целите и принципите на сдружението и желае да съдейства за 
осъществяването им. 
 
Чл. 13.  /1/ Приемането на нови членове става по тяхна писмена молба до 
Управителния съвет.  

/2/ Управителният съвет се произнася по молбата на следващото си 
заседание с решение, взето с обикновено мнозинство. За решението се 
уведомява писмено кандидата, който следва в 14-дневен срок от получаване 
на съобщението за приемане да внесе встъпителната вноска.  

/3/ Отказът на УС да приеме кандидата подлежи на обжалване пред 
Общото събрание на сдружението в 30-дневен срок от съобщаването му. 
Общото събрание се произнася по отказа с окончателно решение на първото си 
заседание след постъпване на жалбата. 

 
Чл. 14.  Юридически лица могат да бъдат приемани за членове на 
сдружението по решение на управителния орган съгласно устройствения им 
акт. В дейността на Общото събрание, юридическите лица се представляват от 
законния представител или от упълномощено от него лице.  
 



Чл. 15.  Размерът на встъпителната и годишната вноска се определя от 
Управителния съвет. Годишната вноска се внася до края на първото 
тримесечие от календарната година, за която се отнася. 
 
Чл. 16.  За задълженията на сдружението, членът отговаря до размера на 
направените вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на 
сдружението. 
 
Чл. 17.  Членството в сдружението дава право на един глас в Общото 
събрание. 
 
Чл. 18.  Членовете на сдружението имат следните права: 

1. Да участват в работата на Общото събрание, 
2. Да бъдат избирани в управителните органи на сдружението, 
3. Да бъдат информирани за дейностите на сдружението, 
4. Да ползват имуществото му и предлаганите услуги свързани с 

основната дейност при благоприятни условия, определени в 
Правилата за стопанската дейност на сдружението,  

5. Да получават съдействие при осъществяване на контакти с 
партньори и държавни органи от другата страна 

 
Чл. 19.  Членовете на сдружението са длъжни: 

1. Да съдействат за постигане на целите на сдружението, 
2. Да изпълняват решенията на органите на сдружението,  
3 .Да внасят своевременно годишните вноски. 
 

Чл. 20.  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са 
непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при 
прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на 
членските права може да бъде предоставено другиму в случаите, предвидени в 
този устав. 
 
Чл. 21.  Членството в сдружението се прекратява: 

1. С едностранно волеизявление на члена, 
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на 

членовете-физически лица или с прекратяването на членовете-
юридически лица, 

3. При изключване на члена, 
4. При прекратяването на сдружението, 
5. При отпадане. 
 

Чл. 22.  Във всички случаи на прекратяване на членството внесените до 
този момент парични вноски не подлежат на възстановяване. В случаите, 
когато членът е внесъл вещно право върху имот или движима вещ, същите 
подлежат на възстановяване в тримесечен срок от прекратяването на 
членството, като за този период сдружението дължи обезщетение за 
ползването. 
 
 



Чл. 23.  Едностранното волеизявление на член на сдружението за 
прекратяване на членството се отправя  с писмена молба до Управителния 
съвет на сдружението, като членственото правоотношение се прекратява 
автоматично с изтичането на 30 дни от получаването му.  
 
Чл. 24.  Член на сдружението може да бъде изключен при поведение, 
правещо по-нататъшното членство несъвместимо, като: нарушаване на устава 
на сдружението, действия, уронващи престижа на сдружението и други 
подобни. Решението за изключване се взема от УС с обикновено мнозинство. 
Решението на УС за изключване се съобщава на изключения, който може да го 
обжалва в двуседмичен срок от узнаването пред ОС.   
 
Чл. 25.  В случаите, когато член на сдружението системно не участва в 
дейността му /неучастие в повече от две заседания на Общото събрание/, или 
има неуредени задължения в размер на повече от една годишна вноска, 
членството му се прекратява автоматично поради отпадане. В случай, че 
установи неплащане в определения на срок на годишната вноска, УС поканва 
писмено члена да уреди задължението като му дава подходящ срок. 
Обстоятелството се констатира с протокол на УС, към който като доказателства 
се прилагат списъците на присъствалите на последните две заседания на ОС 
членове или поканата за плащане, след изтичане на дадения срок. 
Отпадналите членове се уведомяват писмено. 
 

ІV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 
 
Чл. 26.  Органи на сдружението са: 

• Общо събрание, 
• Управителен съвет, 
• Контрольор. 

 
Чл. 27.  Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. То е 
върховен орган на дружеството. 
 
Чл. 28.  Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно. Заседанията 
се свикват от Управителния съвет по негова инициатива, по писмено искане на 
Контрольора или на поне 1/5 от членовете на сдружението. В последните два 
случая, ако УС не свика събранието в едномесечен срок от искането, то се 
свиква от регистърния съд по писмено искане на контрольора или 
заинтересуваните членове. 
 
Чл. 29.  /1/ ОС се свиква с писмена покана до всички членове, която 
съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на общото 
събрание и по чия инициатива се свиква. 

/2/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на 
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на 
сдружението най-малко 30 дни преди насрочения ден.  

/3/ Кворум. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от 
половината от всички членове. 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. 



/4/ Всеки член на сдружението има право на един глас в общото 
събрание. 

/5/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването 
на въпроси отнасящи се до: 

1. него, неговия съпруг /а/ или роднини по права линия – без 
ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до 
втора степен включително, 

  2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи 
или възпрепятства вземането на решения. 

/6/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на 
общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не 
се допуска. 

 
Чл. 30. /1/ Общото събрание има следните правомощия: 

1. Изменя и допълва устава на сдружението, 
2. Приема и изменя други вътрешни актове, 
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и 

Контрольора и определя възнаграждението им, 
4. Взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението, 

както и за разпореждане с имуществото, останало при ликвидация 
след удовлетворяване на кредиторите, 

5. Приема бюджета на сдружението, 
6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и доклада на 

Контрольора по отчета, 
7. Отменя решения на другите органи на сдружението, когато 

противоречат на закона, устава или другите вътрешни актове, 
регламентиращи дейността на сдружението 

8. Взема и други решения, когато това е предвидено в този устав. 
/2/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 

присъстващите. Решенията, касаещи изменения и допълнения на устава, както 
и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 
2/3 от членовете. 

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата 
дневен ред не може да се вземат решения, освен ако на общото събрание 
присъстват всички членове на сдружението и се съгласят на това. 

/4/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите 
органи на сдружението. 

/5/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол 
относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Решенията на 
органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава 
или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред 
общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или 
на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-
късно от една година от датата на вземане на решението. Споровете могат да 
бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на 
сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от 
узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на 
решението. 
 
 



Чл. 31.  /1/ Управителният съвет е управителен орган на сдружението.  
/2/ УС се състои от три до седем лица – членове на сдружението. 

Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за 
членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.  

/3/ Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет 
години. 

/4/ В работата на управителния съвет с право на съвещателен глас 
могат да бъдат включени и членове на дипломатическите представителства на 
Украйна в България и на България в Украйна. Когато въпросите, които 
подлежат на разглеждане в УС правят желателно тяхното участие, те се 
поканват писмено от Управителния съвет в достатъчен срок преди заседанието, 
като в поканата се указват въпросите, по които се моли за тяхното становище 
и се прилагат предварителните материали за заседанието. 

/5/ Управителният съвет избира от своя състав председател.  
 

Чл. 32.  /1/ Управителният съвет има следните правомощия: 
1. Представлява сдружението, както и определя обема на 

представителната власт на отделни негови членове. 
2. Взема решение за упълномощаване на трети лица с отделни 

представителни функции, 
3. Взема решения за приемане и изключване на членове и за 

констатиране на отпадането им, 
4. Определя размера за внасяне на встъпителната и годишната вноска 

от членовете и следи за спазването на сроковете за това, 
5. Ръководи спомагателната стопанска дейност, при спазване на 

Правилата за стопанска дейност на сдружението, 
6. Изпълнява задълженията, предвидени в този устави и осигурява 

изпълнението на решенията на общото събрание, 
7. Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението и 

за участие в търговски дружества, 
8. По искане на някоя от страните съдейства за решаване на 

възникнали спорове между членове на сдружението,  
9. Взема решения за създаване на регионални представителства, 
10. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет 
11. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на 

сдружението, 
12. Определя реда и организира извършването на дейността на 

сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност 
за това, 

13. Определя адреса на оперативно управление на сдружението, 
14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или 

съгласно този устав не спадат в правата на друг орган. 
/2/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от 

председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния 
съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не 
свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика 
от всеки от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие 
на председателя, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет 
негов член. 



/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на 
заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. 
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му 
в обсъжданията и вземането на решение. Гласуването на този член се 
удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

/4/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде 
провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без 
забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 

/5/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а 
решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имущество на 
сдружението, за участие в други дружества, за създаване на регионални 
представителства, както и за определяне на реда на извършване на дейността 
се вземат с мнозинство от всички членове на УС. 

 
Чл. 33.  /1/ Контрольорът е физическо лице, което се избира от ОС на 
сдружението за срок от 5 години.  

/2/ Контрольорът следи за изпълнението на решенията на ОС, 
спазването на устава на сдружението и финансовото състояние на сдружението 
и докладва за това пред ОС. 
  /3/ Не може да бъде контрольор на сдружението лице, което: 
   1. Е член на Управителния съвет на сдружението или наето 
лице, 
   2. Е съпруг, роднина по права линия ил по съребрена линия 
до трета степен на лице по предходната точка, 
   3. Е лишено с присъда от правото да заема 
материалноотговорна длъжност. 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
 

Чл. 34.  /1/ В седмичен срок след приемане на решение за прекратяване на 
сдружението, УС взема решение за определяне на ликвидатор. Ако такъв не е 
определен, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението. 

/2/ Решение за разпореждане с отделни части или цялото 
имущество останало след удовлетворяване на всички кредитори се взема от 
Общото събрание заедно с решението за прекратяване. В случай, че остане 
имущество, за което няма изрично решение на ОС, ликвидаторът  го предава 
на общината по седалището на сдружението. 

/3/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената 
ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера 
на придобитото. 
 
Чл. 35.  Ликвидацията се извършва по реда на глава Седемнадесета от 
Търговския закон. 
За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 
 
Този устав е приет на учредителното събрание на “Българо-Украинска 

стопанска камара”, проведено на 14.05.2003 година и е подписан от 
учредителите 


