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УСТАВ 

на Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара (РТПЗК) - 

Разград 
Раздел първи 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1 (1) Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара-Разград, наричана по-

нататък “Камарата” е независимо сдружение с нестопанска цел в частна полза. 

(2) Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара развива своята дейност въз 

основа на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. в ДВ бр. 81 от 06.10.2000 г., в сила 

от 01.01.2001 г.), другите нормативни актове и този устав. 

(3) Камарата е учредена с неопределен срок. 

Чл.2 (1) Камарата е юридическо лице на самостоятелен бюджет. 

(2) Седалището на камарата е в гр. Разград, ул. “Бузлуджа” 2. 

(3) Камарата може да създава за осъществяване на своята дейност клонове в търговско-

промишлени и земеделски центрове в региона и в чужбина, да участвува в смесени търговски 

камари или други форми за икономическо и научно-техническо сътрудничество, да придобива 

поименни акции, да участва в дружества с ограничена отговорност или в други форми на стопанска 

дейност, определени с нормативни актове. 

(4) Камарата-Разград е член на Българската търговско-промишлена палата-София и заедно с 

другите регионални търговско-промишлени палати(камари) образува единна система на 

българските търговско-промишлени палати(камари). 

(5) Камарата се представлява от председателя й, а в негово отстъствие от зам. председател. 

Раздел втори 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 3 Камарата се създава да подпомага икономическата дейност, да представя и защитава 

икономическите интереси на своите членове, спрямо местни и чуждестранни контрагенти и 

държавни и обществени институции. 

Раздел трети 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 

Чл. 4 Подпомага, посредничи, представя, защитава и осъществява развитието на вътрешно-

икономическите връзки в региона и в страната, в интерес на своите членове. За целта: 

(1) Участвува по покана в разработването на регионални и национални програми за развитие 

на стопанската дейност или дава мнение по тях. 

(2) Представя на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по 

проекти за нормативни актове за стопанска дейност. 
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(3) Проучва системно прилагането на нормативните актове в стопанската област и предлага 

на членовете си и на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенствуването 

им. 

(4) Участвува като работодателска организация в тристранното сътрудничество, при спазване 

на нормативните условия, както и в други държавно-обществени органи и организации. 

(5) Извършва посредническа дейност за информиране и наемане на работа на български 

граждани в страната и вчужбина. 

(6) Организира прояви за повишаване квалификацията на ръководните кадри по проблемите 

на пазарната икономика. 

(7) Организира центрове за икономическа и техническа информация и участва в работата на 

чуждестранни центрове. 

(8) Организира търгове, борси, панаири, аукциони, бизнес-пътувания и срещи. 

(9) Привлича специалисти и експерти от страната и от чужбина за решаване на данъчни, 

митнически, валутни, кредитни и други въпроси. 

(10) Организира преводачески и легализационни услуги. 

(11) Подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на своите членове. 

Чл. 5 Подпомага, посредничи, представя и защитава икономическите интереси на своите 

членове и други стопански субекти при осъществяването и развитието на външно-икономическите 

им връзки. За целта: 

(1) Проучва условията за конкуренция на чуждите пазари, изискванията и методите за 

приспособяване към променящата се пазарна обстановка. 

(2) Подпомага установяването на договорни връзки на фирмите с чуждестранни партньори, 

като разпространява утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения. 

(3) Съдейства за разширяване на чуждестранните инвестиции в региона. 

(4) По пълномощие на членовете си, представлява интересите им пред чужди палати, други 

органи, международни организации. 

(5) Координира и организира участия на фирмите от региона в международни панаири, 

изложби,световни изложения и други. 

(6) Популяризира в чужбина възможностите на регионалните фирми. 

(7) Информира регионалните среди за установяването на валутно-финансови режими, 

тарифни и нетарифни ограничения, изисквания за стандартизация на документите в международния 

стокообмен и други. 
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Раздел четвърти 

УСЛУГИ 

 Чл.6 (1) Разпространява сред стопанските субекти и своите членове преводи на български и 

чуждестранни нормативни актове в  областта на икономическите връзки. 

(2) Разпространява преводи на промишлена, търговска и земеделска информация. 

(3) Разработва договори и общи условия на договори за отделни видове стопански дейности. 

Чл. 7 (1) Предоставя с помощта на Българската търговско-промишлена палата-София и 

самостоятелно: 

- периодични издания и непериодични издания на български и чужди езици със справочен, 

коментарен и статистически характер; 

- ръководства, бюлетини, наръчници, справочници, каталози и други издания с практическа 

насоченост по актуални въпроси на иконоческото сътрудничество. 

Чл. 8 По поръчка осигурява икономическа, техническа, фирмена и друга информация, 

каталози и образци за производство. 

Чл. 9 Предоставя конкретна информация от национални и международни информационни 

системи и бази данни. 

Чл. 10 Организира и осигурява участие в: 

- конференции, симпозиуми и срещи посветени на икономическите проблеми в страната и 

чужбина; 

- експертизи по различни технически и икономически въпроси. 

Чл. 11 По договореност с Българската търговско-промилена палата-София издава и заверява 

сведетелства, удостоверения, сертификати за произход на стоките, форсмажорни обстоятелства, 

карнети АТА и други документи във връзка с международния стокообмен. 

Чл. 12 Организира консултации по всички въпроси, свързани с развитието на бизнеса. 

Чл. 13 Извършва маркетингови проучвания, търси партньори за икономическо, научно-

техническо и търговско сътрудничество. 

Чл. 14 Извършва съобщителни, машинописни, копирни  и други технически услуги на своите 

членове. 

Чл. 15 Рекламира дейността на фирмите в своите информационни средства и тези на 

Българската търговско-промишлена палата-София. 

Чл. 16 Оказва помощ за защита на индустриалната и интелектулната собственост, създаване 

на собствени търговски марки, промишлен дизайн и други. 

Чл. 17 Съдейства за поддържането в Българската търговско-промишлена палата-София на 

доброволния Единен търговски регистър на фирмите на търговците. 
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Чл. 18 Извършва дейности, договорени с органите на властта, Българската търговско-

промишлена палата-София и други институции. 

Чл. 19 Камарата може да извършва стопанска дейност при спазване на нормативно-предвиде-

ните условия и подпомагаща осъществяване на основната дейност. 

 

Раздел пети 

КАМАРАТА, ЧАСТ ОТ ЕДИННАТА СИСТЕМА 

Чл. 20 (1) Взаимоотношенията между Камарата , Българската търговско-промишлена палата 

и другите регионални търговско-промишлени палати(камари) от системата се регламентира с 

двустранни и/или многостранни договори. 

(2) Председателят на Камарата е член на Съвета на председателите към Българската 

търговско-промишлена палата-София, при условията на устава на последната. 

(3) Председателят на Камарата се номинира за член на Управителния съвет на БТПП-София 

при условията на устава на последната. 

Чл. 20 Камарата и останалите членове на Единната система могат да образуват съвместни 

фондове за финансиране на целеви програми. 

Раздел шести 

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 21 Членуването в Камарата е доброволно. 

Чл. 22 (1) Камарата има редовни членове и  почетни членове. 

(2) Редовни членове на Камарата могат да бъдат: 

1. Физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност и регистрирани  по 

съответния ред; 

2. Фондации и сдружения, регистринани по съответния ред и подмагащи стопанската 

дейност; 

3. Физически лица, които сътрудничат на Камарата, подпомагат и популяризират нейната 

дейност. 

(3) Не могат да бъдат членове на Камарата държавни органи, политически партии, синдикати 

и религиозни организации. 

(4) Почетни членове на Камарата  могат да бъдат физически лица от страната и чужбина с 

особени заслуги за постигане на нейните цели и задачи. 

Чл. 23 (1) Лицата по чл.22, ал.2, т..т. 1,2 и 3 се приемат за членове на Камарата въз основа на 

писменна молба до Управителния съвет, в която кандидатът  заявява, че приема Устава на Камарата 

и че ще спазва етичните норми на поведение на пазара. 
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(2) Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва 

пред Общото събрание на Камарата. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 24 Всеки редовен и почетен член на Камарата има право: 

1. Да участвува лично или чрез свой представител в работата на Общото събрание; 

2. Да бъде избиран лично или негов законен представител в Управителния съвет; 

3. На един глас, който се упражнява лично или от законния представител; 

4. Да ползува с предимство, безплатно или с намаление услуги на Камарата; 

5. Да получава информация от Управителния съвет или Председателя за дейността на 

Камарата. 

6. Да участвува в обсъждания, когато се разглеждат въпроси засягащи интересите му; 

7. Да посочва при необходимост членуването си в Камарата; 

8. Да участвува в работата на съвети, комисии, секции и други към Камарата и да ползува 

тяхното съдействие при осъществяване на своята дейност. 

Чл. 25 Всеки член на Камарата е длъжен: 

1. Да спазва изискванията на Устава, решенията на Общото събрание и на етичните норми на 

стопанско поведение; 

2. Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на Камарата; 

3. Да предоставя на Камарата необохдимата информация за своята дейност; 

4. Да пази служебната тайна във връзка с участието му в дейността на Камарата, в 

съответствие с изискванията на законодателството и правилата за коректно поведение; 

5. Да заплаща определения членски внос, както и да предоставя средства за изпълнение на 

целеви програми и други колективни прояви, за които предварително е дал съгласието си. 

Чл. 26 Почетните членове не плащат членски внос. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 27 Членството се прекратява с решение на Управителния съвет с: 

1. Едномесечно, писменно предизвестие до камарата; 

2. Прекратяване на юридическото лице; 

3. Смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице-член; 

4. Системни и груби нарушения на уставните задължения. 

 Решението може да се обжалва пред Общото събрание. 

Чл. 28 Член на Камарата може да отпадне, ако не внесе предвидения годишен членски внос. 

След внасяне на предвидения членски внос, членството му в Камарата се възстановява. 
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Раздел седми 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 29 (1) Върховен орган на Камарата е Общото събрание. 

(2) Управителен орган на Камарата е Управителния съвет. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 30 В Общото събрание участвуват всички редовни и почетни членовена Камарата-лично 

или чрез законния им представител. 

Чл.31 (1) Редовно Общо събрание се свиква най-малко един път на пет години от 

Управителния съвет. 

(2) Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една трета 

от членовете. 

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в 

сградата на Камарата и се обнародва в Държавен вестник най-малко един месец преди насрочения 

ден. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието,както и 

данни по чия инициатива се свиква. 

(4) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете. 

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и 

се счита за законно, независимо от броя на присъствуващите членове. 

Чл. 32 (1) Общото събрание: 

1. Изменя и допълва Устава на Камарата; 

2. Приема насоки и програми за дейността на Камарата; 

3. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

4. Приема бюджета на Камарата; 

5. Определя броя и избира Управителния съвет за срок от пет години; 

6. При необходимост прави промени в Управителния съвет; 

7. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Камарата; 

8. Приема други вътрешни актове; 

9. Отменя решения на Управителния съвет,които противоречат на закона, устава или други 

вътрешни актове. 

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозиство от присъствуващите, а по чл. 32, 

ал.1, т.1, 7 с две трети от присъствуващите. 

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат 

решения. 
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 33 (1) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани представители на 

членове-юридически лица, членове-физически лица и почетни членове. 

(2) Управителният съвет се свиква най-малко един път годишно от Председателя. 

По писменно искане на една трета от членовете, председателят е длъжен да свика заседание 

на Управителния съвет. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика 

от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. 

(3) Управителният съвет се състои минимум от трима души. 

(4) Заседанията на Управителният съвет са редовни, ако присътвуват повече от половината от 

неговите членове. 

(5) Управителнитя съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки  и възражения за това от всички 

членове на Управителния съвет. 

Чл.34 (1) Управителният съвет: 

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на 

Камарата пред него; 

2. Приема планове и програми за дейността на Камарата; 

3. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт по отделни негови 

членове; 

4. Разпорежда се с имуществото на сдружението; 

5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и приема годишни финансови 

планове; 

6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата 

на Общото събрание; 

8. Определя адреса на сдружението; 

9. Прима устави, правилници, тарифи, учредява награди. 

(2) Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство, 

а по  въпросите на ликвидация на сдружението и разпореждане с имуществото – с мнозинство на 

всички членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл. 35 Председателят: 

1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на 

решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; 

2. Представлява Камарата в страната и в чужбина; 



  стр.  8 от 8  

3. Назначава и освобождава от длъжност служители на Камарата въз основа на Кодекса на 

труда освен тези, които са изборни. Поощрява с награди и налага дисциплинарни наказания на 

служителите на Камарата; 

4. Командирова служители на Камарата в страната и в чужбина; 

5. Ръководи заседанията на Управителния съвет. 

Раздел осми 

ИМУЩЕСТВО 

Чл. 36 Имуществото на Камарата се състои от право на собственост и други вещни права 

върху недвижими и движими вещи, права върху интелектуалната собственост, ценни книжа, 

участие в дружества, други права и задължения. 

Чл. 37 (1) Издръжката на Камарата се осигурява от: 

1. Членски внос; 

2. Такси за извършени услуги; 

3. Отчисления от печалбата на собствени фирми и други законни приходи; 

4. Дарения. 

(2) Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения, завещания и други подобни в 

полза на Камарата, които се приемат от Председателя. 

(3) Членовете могат да внасят за дейността на Камарата недвижми и движми 

вещи(помещения, технически средства и други). 

Чл. 38 Финансовата дейност на Камарата се осъществява в съотвествие с приетия бюджет от 

Общото събрание и годишни финансови планове, приети от Управителния съвет. 

Раздел девети 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.39 (1) Прекратяване на Камарата се извършва по решение на Общото събрание. 

(2) При прекратяването, Управителния съвет или определено от него лице извършва 

ликвидация. 

(3) Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя от 

ликвидатора, ако предваритлено не е взето решение от Общото събрание или Управителния съвет. 

Раздел десети 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.40 (1) Камарата има кръгъл печат, чийто вид се утвърждава от Управителния съвет. 

(2) По решение на Управителния съвет може да се направи емблема и знаме на Камарата. 

22.06.2001 г., Разград     КРАЙ 

  


