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                                  Раздел I 
                                       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
   Чл.1. Търговско – индустриалната камара / по- нататък съкратено Камарата/ е 
доброволна организация за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и 
защита интересите на нейните членове, независимо от формата на собственост и за 
съдействие в развитието на международното икономическо сътрудничество. 
   Чл.2. Търговско – индустриалната камара осъществява дейност в частна полза в 
съответствие с нормативните актове и настоящия устав, и е учредена за неопределен 
срок. 
   Чл.3. Търговско – индустриалната камара е юридическо лице с нестопанска цел, със 
седалище гр.Плевен ул.”Дойран” №120. 
 
 
  
                                 
                                                      Раздел II 
                               ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
   Чл.4. Основната цел на действие на Камарата е координацията и сътрудничеството, 
насочени към подпомагане и насърчаване иниациативите и активността на членовете, 
представяне и защита интересите на членовете и съдействие за развитие на външно – 
икономическите им връзки и сътрудничеството, както и за осъществяване целите и 
задачите на Камарата. 
   Чл.5.За постигане своите цели, Камарата осъществява следните дейности: 
     1.Подпомага и насърчава инициативите и активността на своите членове като: 
     1.1.Съдейства на фирмите за преструктуриране на производството и търговията; 
     1.2.Информира своите членове за тенденциите в развитието на пазарите и за 
възможностите на пазарна реализация в страната и чужбина; 
     1.3.Подпомага и организира маркетингова, търговска, рекламна и други дейности на 
членовете си; 
     1.4.Съдейства и подпомага фирмите за разработването и осъществяването на 
краткосрочни концепции и стратегии; 
     1.5.Съдейства за производствено и технологично коопериране, осъществяване на 
сделки и за създаване на смесени фирми с чуждестранни партньори; 
     1.6.Организира даването на експертизи по предложения за големи регионални 
капиталовложения и концепции за тяхното използване, подпомага иновационната 
дейност на членовете си в областта на техническия прогрес; 
     1.7.Организира курсове, конференции, симпозиуми и други появи за повишаване на 
квалификацията на ръководителите на фирми и специалисти за разкриване на 
възможности за делови контакти между фирми в страната и чужбина; 
     2. Камарата представлява и защитава интересите на своите членове като: 
     2.1.Представя пред държавните органи съгласуваното мнение на членовете си по 
законодателни актове, по проекти за решения за усъвършенстване на стопанската 
дейност; 
     2.2.По своя инициатива по искане на съдружниците си дава мнение пред 
министерствата във връзка със защитата на стопанските интереси на своите членове;   
     2.3.Подпомага териториалните държавни органи за управление при организиране на 
дейности за развитие на пазарната икономика; 



     2.4.Участва като работодателска организация в тристранното сътрудничество, при 
спазване на нормативните условия, както и в други държавно-обществени или 
обществени органи или организации; 
     3.Камарата съдейства за развитие на вътрешно-икономическите връзки и 
сътрудничество като: 
    3.1.Подпомага установяването на договорни връзки между фирмите от региона и 
чуждестранните партньори, като изготвя общи условия за договори, разпространява 
утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения; 
    3.2.Организира и създава подходящи условия за дейността на регионални търгове, 
борси и други дейности за разширяване на пазарите; 
    3.3.Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на данъчни, 
митнически, кредитни и други въпроси, свързани със стопанската дейност на 
членовете; 
    3.4.Набира, обработва и подготвя научно-техническа и търговска информация от 
региона и чужбина и я разпространява чрез предоставяне на списания, вестници 
брошури, статии и други в страната и чужбина; 
      3.5.Съдейства за доброволното уреждане на спорове между български и 
чуждестранни фирми и организации, възникнали във връзка със стопанските им 
взаимоотношения; 
     3.6.Организира участието на фирми от областта в световни изложения, 
международни панаири и изложби с външно-икономически характер, национални 
търговско-промишлени изложби в чужбина и в страната; 
     3.7.Представя интересите на членовете си пред чужди камари и палати и други 
органи за търговска дейност, международни организации и други; 
     3.8.Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати за произход на 
стоки, форсмажор и други документи във връзка с международния стокообмен; 
     3.9.Организира центрове за икономическа и техническа информация и участва в 
работата на чуждестранни центрове; 
     3.10.Поддържа контакти с чуждестранни камари и палати, международни 
организации, центрове на световната икономика и търговия; 
     4.Извършване на маркетингови услуги и осъществяване на внос, износ, реекспорт и 
други специфични външо-търговски операции и председателска дейност. 
     5.Камарата може да открива клонове в страната. 
     6.За осъществяване на целите си и постигане на задачите, Камарата може да 
извършва допълнителна стопанска дейност.Тя се подчинява на реда и условията 
предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност. 
     7.Камарата не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност 
могат да се ползват само за постигане на целите и осъществяване на задачите на 
Камарата. 
            
       
 
       РАЗДЕЛ III 
                        ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
   Чл.6.Членуването в Камарата е доброволно. 
   Чл.7./1/ Членовете на Камарата са преки и почетни 
            /2/ Преки членове на Камарата могат да бъдат: 
1. Физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност; 
2. Фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската       



    дейност; 
3. Физически лица, които сътрудничат на Камарата, подпомагат и популятизират            
    нейната дейност; 
4. Почетни членове на Камарата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина- 
    изтъкнати дейци с особенни заслуги за постигане на нейните цели и задачи; 
   Чл.8.Нови членове на Камарата се приемат въз основа на писмена молба до 
Управителния съвет.В молбата кандидатът заявява, че приема настоящия устав и ще 
спазва в своята дейност, етичните норми и поведение на пазара, както и ще сътрудничи  
с партньорите си. Членственото правоотношение възниква сред решението на 
Управителния съвет и заплащането на имуществена вноска /членски внос/. 
   Чл.9.Членовете на Камарата имат право: 
              1.Да участват в управлението на Камарата. 
              2.Да ползват безплатно или срещу заплащане услуги на Камарата. 
              3.Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и дейността на                                        
                 Камарата . 
              4.Да искат информация по въпроси, свързани с дейността им и да участват в                              
                заседанията на органите на управление, когато се разглеждат въпроси,   
                засягащи интересите им. 
              5.Да посочват при необходимост членуването си в Камарата в свои документи. 
   Чл.10. Членовете на Камарата са длъжни: 
              1.Да спазват изискванията на този устав и да изпълняват решенията на                       
                 органите на управление на Камарата. 
              2.Да съдейства за осъществяване на целите на предмета на дейност на                                   
                 Камарата. 
              3.Да предоставят на Камарата необходимата информация за своята дейност. 

  4.Да плащат членски внос в размер определен от Управителния съвет на                  
     Камарата. 
  5.Да пазят производствени и търговски тайни, стигнали до тях във връзка с                    
    участието им в дейността на Камарата в съответствие с изискванията на   
    законодателството и на правилата за коректно поведение. 

   Чл.11. Членството в Камарата се прекратява с решение на Управителния съвет при : 
  1.Едностранно волеизявление до Камарата . 
  2.Със смъртта или поставянето под пълно запрещение. 
  3.Отпадане – при системно неучастие в дейността на Камарата и /или/ не внасяне на 
установените за всяка отделна календарна година имуществени вноски /членски внос/. 
  4.Прекратяване на юридическото лице. 
  5.Изключване – при системни и груби нарушения на членските задължения и на 
пазарната етика. 
  6.Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му, но 
не по-късно от 1 година от датата на решението на Общото събрание. 
                       
                                     
 
                                                     РАЗДЕЛ IV 
                        ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 
   Чл.12.Органи за управление на Камарата са: 

• Общо събрание 
• Управителен съвет 
• Председател 



  Чл.13.В Общото събрание участват преките и почетните членове – лично или чрез 
законния им представител. 
  Чл.14./1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет. 
             /2/ Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане 
най-малко на една трета от членовете. 
             /3/ Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото на 
обявление в сградата на Камарата и се обнародва в Държавен вестник най-малко 1 
месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, 
времето и дневния ред на събранието, както по чия инициатива се свиква. 
            /4/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината членове.   
           /5/ При липса на кворум събранието се отлага за 1 час по-късно при същия 
дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове. 
  Чл.15./1/ Общото събрание: 
1.Приема, изменя и допълва устава на Камарата; 
2.Одобрява насоките за дейността на Камарата; 
3.Приема финансовия и организационен отчет на Управителния съвет за дейността на 
Камарата; 
4.Приема бюджета на Камарата; 
5.Избира Председател, определя броя и избира Управителен и Контролен съвет за срок 
от 5 години; 
6.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от 5 години; 
7.Избира членове на Контролния съвет за срок от 5 години; 
8.Отменя решенията на другите органи на Камарата, които противоречат на закона, 
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Камарата; 
9.Взема решения за преобразуване и прекратяване на Камарата, както и за начина на 
разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите. 
 
/2/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено 
мнозинство, а по т.1 и т.9 с мнозинство две трети от присъстващите. 
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ   
   Чл.16./1/ За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани физически 
лица измежду преките и почетни членове, респективно – техните законни 
представители. Юридическите лица, които са членове на Камарата могат да посочват за 
членове и лица, които не са членове на Камарата.  
               /2/ Управителният съвет се свиква най-малко два пъти годишно от 
Председателя и се ръководи от него. 
   Чл.17./1/ Управителния съвет : 
1.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
2.Определя реда и организира извършването на дейността на Камарата; 
3.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
4.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Камарата; 
5.Приема планове и програми за дейността на Камарата; 
6.Определя годишен размер на имуществените вноски /членски внос/; 
7.Образува целеви парични фондове; 
8.Образува, реорганизира и прекратява фирми на Камарата; 
9.Приема правилници за дейността на Камарата; 
10.Определя адреса на Камарата; 



11.Разпорежда се с имуществото на Камарата; 
12.Извършва ликвидация на Камарата или определя лице за тази дейност; 
13.Изпълнява и други функции предоставени му от Общото събрание . 
 
 
/2/Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено 
мнозинство.Решенията по т.т.2,11,12 на ал./1/ се приемат с мнозинство от всички 
членове. 
/3/За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
   Чл.18.Председателят: 
1.Ръководи и контролира в съответствие с този устав, изпълнението на решенията на 
Общото събрание, Управителния съвет; 
2.Представлява Камарата в страната и чужбина; 
3.Утвърждава щата на Камарата; 
4.Назначава и освобождава служителите на Камарата; 
5.Свиква заседания на Управителния съвет; 
6.Координира връзките на Камарата с държавните органи. 
  
 
 
 
РАЗДЕЛ V 
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 
 
Чл.19.Контролен орган на Камарата е Контролния съвет. 
           /1/ за членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са 
членове на Общото събрание с право на глас. 
          /2/ Контролният съвет: 
           1.Контролира организационната дейност на Камарата, съобразно настоящия 
устав и решенията на органите за управление; 
            2.Контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата 
в съответствие с утвърдения от Управителния съвет бюджет; 
            3.Представя свое становище пред Общото събрание и Управителния съвет по 
предоставените им отчети; 
            4.Отчита своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет ; 
            5.Представя становище по възражения на членове на Камарата срещу решение 
на органите за управление; 
            6.Избира Председател между членовете си, който има право да присъства на 
заседания на Управителния съвет. 
  
 
РАЗДЕЛ VI 



ИМУЩЕСТВО 
    
 
   Чл.20.Имуществото на Камарата се състои от право на собственост и други вещни 
права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни 
книги, участие в дружества, други права и задължения. 
   Чл.21./1/ Издръжката на Камарата се осигурява от : 
1.Еднократните и годишни имуществени вноски /членски внос/; 
2.Такси за извършени услуги; 
3.Отчисления от печалбата на собствени фирми и на други дейности на Камарата, от 
които се реализират приходи; 
4.Дарения и други. 
                /2/Приходите на Камарата от допълнителната стопанска дейност, свързана с 
предмета на основната й дейност се използват за постигането на определените в този 
устав цели. 
               /3/Чуждестранните и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза 
на Камарата.Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, 
награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да 
определят наименованието им. 
    Чл.22.Финансовата дейност на Камарата се извършва в съответствие с годишния 
бюджет. 
   Чл.23./1/ Към Камарата могат да се образуват целеви фондове в лева и във валута за 
финансиране на отделни програми и прояви. Средствата за тези фондове се събират от 
заинтерсованите членове. 
                /2/Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от държавни 
органи на Камарата, се определят от тях. 
   Чл.24.Камарата отговаря за поетите задължения с имуществото си . Тя не отговаря 
за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участия.За 
задълженията на Камарата членовете отговарят до размера на определените 
имуществени вноски.Членовете не отговарят лично за задълженията на Камарата. 
 
 
 
РАЗДЕЛ VII 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 
   Чл.25./1/Камарата може да бъде прекратявана по решение на Общото събрание. 
                /2/ При прекратяването Управителния съвет или определено от него лице 
извършват ликвидация. 
               /3/Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя 
с решение на Общото събрание. 
 
 
 
РАЗДЕЛ VIII 
ДРУГИ  РАЗПОРЕДБИ 
   Чл.26.Камарата има кръгъл печат с емблемата и наименованието й на български и 
английски език. Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени 



задължения, върху издаваните удостоверения и други документи и върху 
кореспонденцията. 
 
 
 


