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УСТАВ 

НА БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА 

КАМАРА 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СЪЩНОСТ 

Чл. 1. /1/ Българска туристическа камара 

/БТК/ е сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза, съгласно чл. 2,  ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с несто-

панска цел, в което могат да членуват 

български и чуждестранни юридически и 

дееспособни физически лица, които из-

вършват дейност в туризма.  
/2/ В БТК могат да членуват като 

колективни членове общински, областни, 

регионални и други браншови, отраслови, 

или съсловни организации в областта на 

туризма. 

/3/ В БТК не могат да членуват 

политически партии и движения, както и 

организации, създадени на религиозна 

основа. 

/4/ БТК обединява интересите и коор-

динира действията на туристическите 

сдружения за постигане на техните общи 

цели за развитието на туристическия отра-

съл в България. 

/5/  БТК може да открива свои клонове. 

/6/ Съществуването на БТК не е ограни-

чено със срок. 

УСТРОЙСТВО 

Чл. 2. “Българска туристическа камара” с 

равностойно изписване на наименованието  

”Bulgarian  Tourist Chamber” е юриди-

ческо лице, със седалище град София и 

адрес на управление: Община  „Възраж-

дане”,   ул. „Света София” № 8. 

ЦЕЛИ 

Чл. 3. Българска туристическа камара: 

1. Подпомага развитието и утвърждава-

нето на туризма като приоритетен отрасъл 

в Република България. Съдейства за 

постигане на целите и реализиране на 

дейностите, залегнали в националните 

стратегии за устойчиво развитие на 

туризма.  

 

STATUTE 
OF THE BULGARIAN TOURIST 

CHAMBER 

 

I. GENERAL PROVISIONS 

 

NATURE OF THE ENTITY 

Art. 1 /1/ The Bulgarian Tourist Chamber 

/BTCH/ is a non-profit organization to public 

benefit, pursuant to Art. 2, Para 1 of the Law 

on Non-profit Corporate Bodies, wherein 

members may be Bulgarian and foreign legal 

and physical persons operating in the tourism 

industry. 

 

/2/ Collective members of the BTCH could 

be municipal, district, regional and other 

branch, industry or professional 

organizations in the field of tourism. 

 

/3/ Members of the BTCH can not be 

political parties and movements, as well as 

organizations established on religious 

grounds. 

/4/ The BTCH embodies the interests and 

coordinates the activities of tourism 

associations to achieve their common 

objectives for the development of tourism in 

Bulgaria. 

/5/ The BTCH may open its branches. 

/6/ The operation of the BTCH is not limited 

in time. 

STRUCTURE  

Art. 2 "Българска туристическа камара" 

with an equivalent spelling of the name as 

"Bulgarian Tourist Chamber" is a legal entity 

with headquarters in Sofia and address of 

operation: Vazhrazhdane District, 8 Sveta 

Sofia St. 

 

OBJECTIVES  

Art. 3 The Bulgarian Tourist Chamber:  

1. Supports the development and the 

establishment of tourism as a priority sector 

in the Republic of Bulgaria. Contributes to 

achieving the objectives and to the 

implementation of the activities identified in 

the national strategies for sustainable tourism 

development. 
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2. Съдейства за повишаване ефективност-

та на туристическия мениджмънт и за 

подобряване на професионалното обра-

зование и обучение на кадрите в турис-

тическия отрасъл  

3.Представлява и защитава обществените 

интереси в областта на туризма, както и 

интересите на своите членове пред 

национални, държавни, общински 

обществени и международни органи и 

организации. 

4.Съдейства за националното, регио- 

налното и местното развитие на туризма, 

за повишаване на качеството на турис- 

тическия продукт, конкурентноспособ- 

ността и ефективността на  туристичес-

ките дейности, както и на другите 

стопански дейности, свързани с туризма. 

5.Представлява и защитава интересите на 

работодателите, като браншова органи-

зация на работодателите в туризма, 

съгласно чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда.  

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 

Чл. 4. За постигане на своите цели БТК: 

1. Разработва и/или изготвя становища по 

стратегии и програми в областта на 

туризма, като сътрудничи с държавни 

органи за развитието на перспективите в 

туризма.  
2. Изготвя становища и предложения за 

изменение и допълнение на действащи 

нормативни актове в областта на туризма. 

3. Използва научни и експертни звена и 

отделни експерти от системата на туризма 

и образованието, проучва добрите практи-

ки на водещите туристически страни в 

света и съдейства за тяхното прилагане. 

4. Сътрудничи с други неправителствени 

организации и образователни институции, 

които осъществяват дейности в областта 

на туризма или с такива, които имат 

сходни с тези на туризма интереси. 

5. Защитава членовете си в случаи на 

нарушаване на професионалната етика и 

нелоялни действия спрямо тях и извършва 

други дейности в съответствие с целите 

си. 

6. Инициира и подпомага въвеждането на 

нови системи, форми и методи за 

2. Being an organization of employers in 

tourism industry, pursuant to Art. 36, Para 8 

of the Labour Code, the BTCH represents 

and protects the interests of employers. 

 

3.Represents and protects public interest in 

tourism as well as the interests of its 

members before state, national, municipal 

and public and international bodies and 

organizations. 

 

4. Contributes to national, regional and local 

tourism development, to the improvement of 

the quality of the tourism product, to the 

competitiveness and efficiency of tourism 

activities and other economic activities 

related to tourism. 

 

5. Assists to greater effectiveness of tourism 

management and improvement of vocational 

education and training of personnel in the 

tourism sector. 

 

 

MEANS TO ACHIEVE THE 

OBJECTIVES 

Art. 4 To achieve its objectives, the BTCH:  

1. Develops and/or prepares statements and 

opinions on strategies and programmes in the 

field of tourism, and cooperates with 

government authorities to develop tourism 

perspectives. 

2. Prepares statements, opinions and 

proposals for amending the legislation in the 

field of tourism. 

3. Relies on the expertise of scientific and 

expert bodies and individual experts in 

tourism and education, studies good practices 

of leading tourism destinations in the world 

and assists in their implementation. 

4. Cooperates with other NGOs and 

educational institutions operating in the field 

of tourism or those sharing interests close to 

tourism. 

 

5. Protects its members in cases of violation 

of professional ethics and unfair actions 

against them and performs other activities in 

accordance with its objectives. 

 

6. Initiates and supports the introduction of 

new systems, forms and methods of 
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професионално образование и обучение в 

туризма.  

7.  Провежда и развива социалния диалог 

за установяване на съвременни индуст-

риални отношения в българския туризъм. 

8. Съдейства за: 

а) ефективна туристическа реклама на 

международния и вътрешния пазар; 

б) възстановяване, укрепване и 

разширяване на взаимодействия,  връзки и 

пазари в областта на туризма, както и 

създаване на нови;  

в) усвояване и приложение на постижения 

та на техническия и технологичния прог-

рес във всички туристически дейности; 

г) създаване на благоприятни условия за 

инвестиции и бизнес активност в областта 

на туризма; 

д) установяване отношения на лоялна 

конкуренция и търговска етика в туризма; 

9. Осигурява необходимите парични 

средства за финансиране на своята 

дейност 

10. Участва в подготовката и реализацията 

на проекти по международни и национал- 

ни програми. 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 5./1/ За осъществяване на целите си, 

БТК извършва следните дейности: 
1. Прави или участва в проучвания и 

анализи, извършва експертни оценки, кон-

султации, обучение и професионална ква-

лификация на кадрите в туризма. 

2. Съдейства за развитието на различни 

видове туризъм: конгресен, ваканционен, 

ловен, селски, културен, младежки, СПА 

и други, както и на свързаната с тях 

инфраструктура, туроператорска и 

турагентска дейност. 

3. Подпомага информационния обмен  в 

областта на туризма.  

4. Създава научно-изследователски и 

експертни екипи за подпомагане разви-

тието на туризма в България. 

5. Дава становища, мнения и препоръки 

пред държавния орган по туризма и 

другите държавни институции във връзка 

с развитието на законодателството за 

извършване на всички дейности в 

областта на туризма. 

 

vocational education and training in tourism. 

 

7. Conducts and prompts social dialogue on 

the establishment of modern industrialized 

relations in tourism in Bulgaria. 

8. Assists to the: 

a) Effective tourism promotion on 

international and domestic market; 

b) Restoring, strengthening and expanding of 

interactions, relationships and markets in 

tourism and creating new ones; 

 

c) Adoption and application of the latest 

technical and technological achievements in 

all tourism-related activities; 

d) Creation of favourable conditions for 

investments and business activities in the 

field of tourism; 

e) Establishing of fair competition and 

business ethics in tourism. 

9. Provides funding for its activities. 

 

 

10. Participates in the preparation and 

implementation of projects under 

international and national programmes. 

 

II. SUBJECT OF ACTIVITY 

Art. 5 /1/ To achieve its goals, the BTCH 

performs the following activities:  

1. Carries out or participates in studies and 

analyses, expert assessments, consultations, 

training and professional qualification of 

personnel in tourism.  

2. Assists in the development of different 

types of tourism: congress, holiday, hunting, 

rural, cultural, youth, spa and others, as well 

as the related infrastructure, tour operator 

and tour agency activities.  

 

3. Promotes information exchange in the 

field of tourism. 

4. Forms research and expert teams to 

support the development of tourism in 

Bulgaria.  

5. Provides advice, opinion and 

recommendations to the government body 

responsible for tourism and other state 

institutions on the development of legislation 

in the field of tourism. 
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6. Подпомага развитието на вътрешния 

туристически пазар и на интеграционни-

те връзки между действащите пазарни 

субекти. Полага усилия за недопускане на 

монопол и нелоялна конкуренция в 

туризма. 

7. Посредничи при възникване на 

колективни и индивидуални спорове в 

областта на туризма и съдейства за 

разрешаването им. 

8. Издава информационни, научни и 

рекламни материали – самостоятелно или 

съвместно с други туристически сдруже-

ния или институции. 

9. Участва в проекти по програмите, 

финансирани от фондовете на Европейс-

кия съюз, включително в партньорство с  

чуждестранни сдружения и организации. 

10. Участва в тристранната браншова 

комисия: правителствен орган–синдикат – 

работодател. 

11. Организира и участва във вътрешни и 

международни туристически борси, семи-

нари и други прояви и събития. 

12. Посредничи и/или решава спорове 

между  членове на БТК или между търго-

вски субекти, избрали юристдикцията на 

БТК, посредством Арбитражен съд. 

/2/ БТК може да извършва допълнителна 

стопанска дейност, свързана с основния 

предмет на дейност, а именно: 

1. Консултанска дейност, информационни и 

рекламни услуги. 

2. Маркетингови проучвания и анализи. 

3. Професионално обучение и квалификация. 

4. Други дейности в съответствие с целите си. 

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕ-

НИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 6./1/ Членуването в БТК е 

доброволно.  
/2/Членове могат да бъдат лица, които са 

съгласни и приемат Устава. 

/3/ Членове на БТК могат да бъдат: 

1. Национални, регионални, местни, браншови 

и други туристически сдружения съгласно 

(ЗЮЛНЦ) Закона за туризма. 

2. Търговци, съгласно ТЗ, юридически или 

физически лица, осъществяващи турис-

тически или свързани с туризма дейности, 

както и образователни и научно-изсле-

6. Supports the creation of domestic tourism 

market and the integration between the 

market players. Makes effort to prevent 

monopoly and unfair competition in tourism. 

 

 

7. Mediates in collective and individual 

disputes in the field of tourism and 

contributes to their solving. 

 

8. Publishes information, research and 

promotional materials, alone or with other 

tourism associations and institutions. 

 

9. Participates in projects funded under 

European Union programmes, alone or in 

partnership with international associations 

and organizations. 

10. Participates in the tripartite branch 

committee: government body–union–

employer. 

11. Organizes and participates in national 

and international tourism fairs, seminars and 

other events and activities. 

12. Mediates and/or settles disputes between 

BTCH members or between entities which 

have selected the jurisdiction of BTCH 

through arbitration. 

/2/ The BTCH may engage in other 

economic activities related to the main 

subject of activity, namely: 

1. Consultancy, information and promotion 

services 

2. Marketing research and analyses 

3. Vocational education and training 

4. Other activities related to its objectives. 

 

 

III. MEMBERSHIP, RIGHTS AND 

OBLIGATIONS OF THE MEMBERS 

Art. 6 /1/ BTCH membership is on a 

voluntary basis.  

/2/ Members can be entities and individuals 

who accept its Statute.  

/3/ BTCH members can be:  

1. National, regional, local, industry and 

other tourism associations operating pursuant 

to the Tourism Act (Law on Non-profit 

Corporate Bodies)  

2. Merchants operating pursuant to the 

Commerce Act, legal or natural persons 

carrying out tourist or tourism-related 
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дователски институции, свързани с туриз-

ма. 

3. Индивидуални членове, физически лица. 

 

ПРИЕМАНЕ 

Чл. 7. /1/ Нови членове на БТК се приемат 

въз основа на писмено заявление, в което 

се заявява съгласие с Устава. Заявлението 

се разглежда на първото заседание на УС 

след датата на входиране, като УС излиза 

със свое решение. 
/2/ Решението   на   Управителния съвет се 

съобщава писмено на кандидатите за 

членове. 

/3/ Отмяна на отказ на Управителния 

съвет може да се иска от Общото 

събрание на БТК по реда на чл. 25 от 

Устава. 

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 8. Членовете на БТК имат право: 

1. Да избират и да бъдат избирани в 

органите на управление на БТК. 

2. Да поставят пред нея въпроси от 

своята дейност за разглеждане и 

съдействие. 

3. Да се ползват от имуществото и 

резултатите от дейността. 

4. Да искат съдействие в защита на 

интересите си. 

5. Да бъдат информирани за дейността на 

БТК  и да присъстват на заседания на 

Управителния и на Контролния съвет, 

когато се разглеждат въпроси от техен 

интерес. В тези случаи Управителният и 

Контролният съвети са длъжни да 

уведомят своевременно заинтересованите. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 9. /1/ Членовете на БТК  са длъжни: 

1. Да спазват устава на БТК 

2. Да изпълняват решенията на органите 

на БТК. 

3. Да съдействат и предоставят сведения 

за постигане на целите и за изпълнение 

на поставените задачи. 

4. Да заплащат редовно членски внос 

/встъпителна вноска и годишен 

членски внос/, определени с решение 

activities, as well as educational and R & D 

institutions related to tourism.  

3. Individual members, natural persons. 

 

 

ENROLLMENT 

Art. 7 /1/ New members of BTCH are 

enrolled on the basis of a written request, 

stating the acceptance of the Statute. The 

application is approved by the Managing 

Board (MB) at the first meeting following its 

submission.   

/2/ The applicants shall be notified of the 

MB’s resolution in writing.  

 

/3/ Cancellation of a MB’s rejection can be 

requested by the General Assembly of the 

BTCH pursuant to Art. 25 of the Statute.  

 

 

RIGHTS OF MEMBERS 

Art. 8 BTCH members are entitled to: 

1. Elect and be elected in the management 

bodies of the BTCH. 

2. Put business matters for consideration and 

assistance. 

 

3. Make use of the assets and the results of 

its activities. 

 

4. Request its assistance in defence of their 

interests. 

5. Be informed of the activities of the BTCH 

and to attend meetings of the Managing 

Board and the Supervisory Board when 

dealing with issues of interest to them. In 

these cases, the Management and 

Supervisory Boards are required to promptly 

notify those interested. 

 

 

OBLIGATIONS OF MEMBERS  

Art. 9 /1/ The BTCH members should:  

1. Observe the Statute of the BTCH  

2. Implement the resolutions of the BTCH.  

 

3. To assist and provide information to 

achieve the objectives and to perform the 

tasks. 

4. Pay dues/admission fee and annual dues as 

decided by the General Assembly.  
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на Общото събрание. 

/2/ За неизпълнение на задълженията по 

предходната алинея, Управителният съвет 

може да прави бележки и предупреждения 

за изключване. 

Чл.10. Членските права и задължения, с 

изключение на имуществените, са 

непрехвърлими и не преминават върху 

други лица при смърт или прекратяване 

на дейността на юридическите лица. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

Чл.11. Членството се прекратява: 

1. При напускане - с писмено предизвес-

тие до Управителния съвет, подадено 

най-малко три месеца по-рано. 

2. При прекратяване на юридическото 

лице, съответно със смъртта или 

поставяне под пълно запрещение на 

физическото лице, член на БТК. 

3. При изключване. 

4. При отпадане поради невнасяне на 

годишния членски внос или при 

системно неучастие в дейността на 

БТК, което се констатира със съот-

ветните документи. 

5. При прекратяване дейността на БТК. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Чл.12. /1/ Член на БТК  може да бъде 

изключен с мотивирано решение на 

Управителния съвет при следните случаи: 

1. системни нарушения на Устава 

2. системни нарушения на правилниците 

на БТК 

3. неизпълнение на решенията на 

органите на БТК. 

4. когато с действията си уронва 

престижа на БТК. 

/2/ Изключването не може да се наложи,   

ако  членът  на  БТК не е бил поканен да 

даде обяснения и ако те не са били 

обсъдени. 

/3/ Решението за изключване се извършва 

по реда на чл. 25 от Устава и може да бъде 

обжалвано пред Общото събрание.  

/4/ Прекратилият членството си или 

изключеният няма право да получи 

обратно внесените имуществени вноски. 
 
 
 

 

/2/ In case of default in preceding paragraph, 

the MB makes remarks and exclusion 

notices. 

 

Art. 10 The rights and obligations, except for 

the property ones, are not transferable and 

not transferred to other persons upon the 

death or termination of the activities of the 

legal entities.  

 

TERMINATION OF MEMBERSHIP 

Art. 11. Membership shall be terminated: 

1. Upon leaving – upon written prior 

notification to the MB, submitted at least 

three months in advance. 

2. Upon termination of the legal entity or the 

death or placing under judicial disability of 

the individual member of the BTCH. 

 

3. Upon exclusion. 

4. Upon dropping out due to non-payment of 

the annual membership fee or systematical 

non participation in the activities of BTCH, 

which is evidenced by relevant documents. 

 

5. Upon termination of the BTCH. 

 

EXCLUSION 

Art. 12 /1/ BTCH member can be excluded 

by a reasoned resolution of the MB in the 

following cases: 

1. Systematic violations of the Statute 

2. Systematic violations of the rules of the 

BTCH 

3. Failure to conform to the resolutions of the 

BTCH 

4. When his actions lower the prestige of the 

BTCH. 

/2/ Exclusion may not be made if the member 

of the BTCH was not invited to submit his 

explanation and if they were not discussed. 

 

/3/ The exclusion resolution is made pursuant 

to Art. 25 of the Statues and can be appealed 

before the General Assembly. 

/4/ The excluded member is not entitled to 

receive back the property contributions. 
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ПРАВОПРИЕМСТВО  

Чл.13. Правоприемниците на член на 

БТК, след неговото преобразуване, могат 

да станат нейни членове, като съобщят 

писмено за това си желание и за 

съгласието си с Устава на БТК, без да е 

необходимо да бъдат приемани отново по 

реда на чл.7 от Устава. 

ІV. ОРГАНИ    НА   БЪЛГАРСКАТА 

ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 

1.   ОБЩО СЪБРАНИЕ 

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл.14. /1/ Общото събрание на БТК се 

състои от всички нейни членове 

юридически лица и избрани на квотен 

принцип индивидуални членове -

физически лица.  

/2/ Членовете по чл. 6, ал. 3, т. 1 и т. 2  

участват в Общото събрание със свой 

представител - физическо лице. Лицето 

удостоверява това си качество с писмен 

документ.  

/3/Членовете по чл. 6, ал. 3, т. 3  участват в 

Общото събрание със свои представители 

– физически лица, определени на квотен 

принцип, като на всеки пет члена от 

физически лица се излъчва по един  техен 

представител. 

/4/ Общото събрание заседава най-малко 

един път годишно. 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл.15. Общото събрание на БТК 

1. Изменя и допълва Устава на БТК 

2. Избира и освобождава Председател на 

Управителния съвет при спазване 

изискванията на чл. 28, ал. 3. 

3. Избира и освобождава членовете на 

Управителния съвет и Контролния съвет 

4. Взема решения за преобразуване и 

прекратяване на БТК, за обявяването й в 

ликвидация и определя ликвидатор. 

5. Заедно с решението за прекратяване, 

приема решение за разпределяне на 

останалото след удовлетворяване на 

кредиторите имущество след ликвида-

цията. 

 

 

SUCCESSION 

Art. 13 The successors of a BTCH member, 

following his transformation, can become 

BTCH members upon their application in 

writing and statement of their compliance to 

its Statute, without the need to be enrolled 

under Article 7 of the Statute. 

 

 

IV. BODIES OF THE BULGARIAN 

TOURIST CHAMBER 

 

1. GENERAL ASSEMBLY 

GENERAL ASSEMBLY MEMEBERS 

Art. 14. /1/ The General Assembly of the 

BTCH is composed of all its entity members 

and individual physical person members 

elected on a quota share basis. 

 

/2/ The members under Art. 6, Para 3, Items 

1 and 2 participate in the General Assembly 

by means of their representative, a physical 

person. The latter should certify his 

respective capacity in writing. 

/3/ Members under Art. 6, Para 3, Item 3 

participate in the General Assembly by 

means of their representatives, physical 

persons, elected on a quota share basis. 

Every five physical person members elect 

their representative. 

/4/ The General Assembly meets at least 

once a year. 

 

POWERS 

Art. 15. The General Assembly of the BTCH 

1. Amends the Statute of BTCH 

2. Elects and dismisses the Chairman of the 

Board, under the provisions of Art.28,Para 3. 

3. Elects and dismisses members of the 

Management Board and the Supervisory 

Board. 

4. Decides on the transformation and the 

dissolution of the BTCH, on its liquidation 

and on the appointment of a liquidator. 

5. Along with the resolution to terminate the 

operation of the BTCH, the General 

Assembly decides on the allocation of the 

remaining assets after the creditors have been 

satisfied. 
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6. Освобождава членовете на Управи-

телния и Контролния съвет от отговор-

ност или решава да се предприемат 

действия за търсене на отговорност. 

7. Взема решения за смяна на 

седалището /адреса на управление/ и 

наименованието на БТК.  

8. Определя и приема основните насоки 
за дейността на БТК 

9. Приема бюджета на БТК, определя 

размера на членския внос – встъпителна 

вноска и годишен членски внос. 

10. Приема отчета за дейността на 

Управителния съвет и Контролния съвет. 

11. Приема всички вътрешни нормативни 

актове на Камарата, както и решения по 

всички въпроси, свързани с дейността на 

БТК. 

12. Изменя и отменя решения на 

Управителния, Контролния съвет и/или 

други органи на БТК, противоречащи на 

Конституцията на Република България, 

законите, Устава на БТК или други 

вътрешни актове. 

13. Взема решения за откриване и 

закриване на клонове. 

14. Разпорежда се с недвижимото 

имущество на БТК. 

15. Решава всички въпроси, решаването 

на които не е предоставено на други 

органи.  

СВИКВАНЕ 

Чл.16. /1/ Общото събрание се свиква от 

Управителния съвет по негова инициа-

тива, по искане на 1/3 от членовете на 

БТК или по искане на Контролния съвет. 

/2/ Управителният съвет е длъжен в 

двуседмичен срок да отправи писмена 

покана за свикване на Общото събрание, 

при направено искане на 1/3 от членовете 

на БТК. Ако в този срок поканата не бъде 

отправена, същите членове или упълно-

мощено от тях лице могат да направят 

искане за свикването до компетентния съд 

по седалището на БТК. 

 

ПОКАНА 

Чл. 17 /1/ Поканата трябва да съдържа 

дневния ред, датата, часа на откриване и 

6. Releases from liability members of the 

Management and the Supervisory Boards or 

decides on taking actions their holding liable. 

 

7. Decides on changing the seat/address 

/name of the BTCH. 

 

8. Identifies and adopts guidelines for the 

activities of the BTCH 

9. Approves the budget of the BTCH, 

determines the amount of dues - entrance fee 

and annual membership fee. 

10. Approves the report of the Management 

Board and Supervisory Board. 

11. Approves all internal regulations of the 

BTCH, as well as resolutions on all matters 

relating to the activities of the BTCH. 

 

12. Amends and revokes resolutions of the 

Management, Supervisory Boards and/or 

other bodies of BTCH, contradicting to the 

Constitution of the Republic of Bulgaria, the 

laws, the Statute of the BTCH and other 

internal acts. 

13. Decides on opening and closing of 

branches. 

14. Disposes of the immovable property of 

the BTCH. 

15. Resolves all issues the resolution of 

which is not given to other bodies. 

 

 

CONVENING 

Art. 16 /1/ The General Assembly is 

convened by the Management Board on its 

own initiative, at the request by one third of 

the members of the BTCH or at the request 

by the Supervisory Board. 

/2/ Upon a request by one third of the BTCH 

members, the MB shall send a written 

invitation to the General Assembly within 

two weeks. If within this period the notice is 

not made, the same members or their 

authorized representative may request the 

convening before the competent district court 

under whose legislation the seat of BTCH 

falls. 

 

 

NOTICE 

Art. 17 /1/ The notice should include the 

agenda, date, time of opening and venue of 
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мястото за провеждане на Общото 

събрание и по чия инициатива се свиква, 

като се посочва изрично, че ако не се яви 

необходимият брой членове, събранието 

се отлага с един час по- късно при същия 

дневен ред и място и се счита за редовно, 

независимо от броя на присъстващите. 

 

/2/ Свикването  на Общото  събрание  се  

извършва  с писмена  покана,  изпратена  

до  членовете  на  сдружението  по  

електронна  поща или с писмо с обратна 

разписка, най-малко един месец преди 

датата на Общото събрание. 

КВОРУМ 

Чл.18. /1/ Общото събрание е законно и 

може да взема решения ако присъстват 

повече от половината редовни членове на 

БТК. 

/2/ При липса на кворум събранието се 

отлага с един час по - късно и се провежда 

на същото място и при същия дневен ред, 

колкото и членове да се явят. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

Чл.19./1/Заседанието на Общото събрание 

се ръководи от избрано от него бюро. 

/2/ За заседанието се води протокол, който 

се подписва от членовете на бюрото. 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл.20. /1/ Решенията на Общото събрание 

се вземат при явно гласуване, с 

обикновено мнозинство на 

присъстващите членове, освен ако 

събранието реши гласуването да бъде 

тайно. Решенията по чл.15, т. 1-6 се 

вземат с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите членове. 

/2/ Не могат да се вземат решения по 

въпроси, които не са били оповестени в 

поканата. 

/3/ Решенията на Общото събрание са 

задължителни за всички органи на БТК. 

ПРАВО НА ГЛАС 

Чл.21./1/ Всеки член на Общото събрание, 

определен съгласно чл.14, ал. 2 и ал. 3 от 

the General Meeting and who is calling. 

There should be an explicit statement that if 

the required number of members is not 

present, the meeting is adjourned for one 

hour later with the same agenda and venue, 

and it shall be then considered legitimate 

regardless of the number of attending 

members.  

/2/ Convening the General Meeting shall be 

by written notice sent to the members of the 

association by e- mail or letter with obpatna 

receipt , at least one month before the 

General Assembly. 

. 

 

QUORUM 

Art. 18 /1/ The General Assembly is legal 

and can take decisions if more than half of 

the regular members of the BTC 

 

 

/2/ In the absence of quorum, the meeting is 

adjourned for one hour later and is held at the 

same venue with the same agenda 

irrespective of the number of members 

present. 

 

MEETING 

Art.19/1/ General Assembly meeting is 

headed by a Bureau elected thereby. 

/2/ The Minutes are signed by the members 

of the Bureau. 

 

 

GENERAL ASSEMBLY RESOLUTIONS 

 

Art. 20 /1/ The General Assembly makes 

resolutions on the basis of an open vote by a 

simple majority of members present, unless 

the Assembly decides a secret vote. 

Resolutions under Art.15, Items 1-6 are made 

by a majority of two thirds of the members 

present. 

/2/ Resolutions on issues that were not listed 

in the notice  are not made 

 

/3/ The General Assembly resolutions are 

binding on all the bodies of the BTCH. 

RIGHT TO VOTE 

Art. 21 /1/ Each member of the General 

Assembly designated under Art.14, Para2 
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Устава има право на един глас. 

 

/2/ 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. 

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

СЪСТАВ 

Чл. 22. /1/ Управителният съвет се състои 

от 5 до 9 лица - членове на БТК, които се 

избират от Общо събрание за срок от 

четири години, с възможност за 

преизбиране за следващ мандат. 

/2/Съставът на управителния съвет 

включва равнопоставено представител 

ство на туристически сдружения, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ, търговци, 

съгласно ТЗ, юридически или физически 

лица, осъществяващи туристически или 

свързани с туризма дейности, както и на 

образователни и научно-изследователски 

институции, свързани с туризма или 

индивидуални членове, физически лица. 

/3/Не могат да бъдат избирани в 

Управителния съвет: 

1. Лишените от право да заемат 

ръководна, отчетническа или отговорна 

длъжност; 

2. Членове на ръководни органи на 

политически партии и движения. 

3. Обявените в несъстоятелност; 

4. Лица, които се намират в брак, 

родство по права линия или са братя или 

сестри с член на Управителния или 

Контролния съвети; 

/4/ Членовете на Управителния съвет не 

получават възнаграждения за работата си. 

/5/ При предсрочно прекратяване на 

функциите и правомощията на член на 

Управителния съвет, нов член се избира 

от Общото събрание, до края на текущия 

мандат, при спазване изискванията на          

чл. 22 ал. 1. 

and Para3 of the Statute is entitled to one 

vote. 

/2/ General Assembly members shall not be 

entitled to vote on matters relating to: 

 

1.Their spouses and/or lineal relatives - no 

limitation, collateral - to the fourth degree, or 

by marriage - to the second degree 

 

 

2. Entities in which the member is a manager 

or may impose or block resolutions. 

 

 

2. MANAGING BOARD (MB) 

 

COMPOSITION 

Art. 22 /1/ The Managing Board consists of 

5 to 9 persons - members the of BTCH, 

elected by the General Assembly for a term 

of four years, with the possibility of re-

election for another term of office. 

/2/ The composition of the MB includes fair 

representation of tourism associations 

registered under the Law on Non-profit 

Corporate Bodies, retailers, according to the 

Commerce Act, legal or natural persons 

engaged in tourism or tourism-related 

activities and educational and research 

institutions related to tourism or individual 

members, physical persons. 

/3/ The following entities and physical 

persons can not be elected in the Managing 

Board: 

1. Those who are deprived of the right to 

occupy managerial, accounting or another 

management position; 

2. Members of the governing bodies of 

political parties and movements. 

3. Those who have been declared insolvent; 

4. Persons who are in marriage, in a lineal  

relationship or siblings of a member of the 

Management or Supervisory Boards; 

 

/4/ The Managing Board members receive no 

remuneration for their work. 

/5/ In case of early termination of the 

functions and powers of a board member, a 

new member is elected by the General 

Assembly to hold the position till the end of 

the current term, in compliance to the 

provisions of Art . 22 Para 1. 
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ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 23. Управителният съвет: 

1. Организира, осъществява и отговаря за 

изпълнението на решенията на Общото 

събрание и отчита своята дейност пред 

него. 

2. Представлява БТК, както и определя 

обема на представителната власт на 

Председателя, зам.-председателите или 

другите членове на Управителния съвет. 

3. Свиква Общото събрание на БТК и 

отчита дейността си пред него. 

4. Определя постоянния щат на 

администрацията на БТК и размера на 

възнагражденията им. 

5. Приема планове и програми за дей-

ността на БТК. 

6. Подготвя и внася в Общото събрание 

проект за бюджет. 

7. Взема решения за кандидатстване на 

БТК за отпускане на кредити, във връзка с 

участия в проекти по национални и 

международни програми, както и за 

учредяване на съответното обезпечение. 

8. Избира и освобождава зам.-предсе-

дателите на УС и членовете на БТК, 

председателя на Арбитражния съд на БТК 

или негов представител в друг такъв, 

председателя на Консултативния съвет, 

както и председателстващия заседанията 

на УС, при отсъствие на председателя. 

9. Взема решения за участия и прекра-

тяване на участия в други организации, 

юридически лица или търговски фирми. 

10. Приема правилник за работата си. 

11. Определя реда и организира извър-

шването на дейността на сдружението и 

носи отговорност за това. 

12. Учредява награди и символи на БТК и 

приема решения за стимулиране на 

нейните членове за постигнати  значител-

ни успехи в осъществяване на целите и 

задачите на БТК. 

13. Управлява активите на БТК и взема 

решения за разпореждане с финансовите 

средства. 

14. Обсъжда и решава всички въпроси, с 

изключение на тези, които са от 

изключителна компетентност на други 

органи на БТК, съгласно действащото 

законодателство и този Устав.   

 

POWERS 

Art. 23. The Managing Board: 

1. Organizes, conducts and is responsible for 

implementing the resolutions of the General 

Assembly and reports on its activities before 

the Assembly. 

2. Represents the BTCH, and decides on the 

representative power of the Chairman, the 

Deputy Chairman or other members of the 

MB. 

3. Convenes the General Assembly of the 

BTCH and reports on the MB’s activities 

before the Assembly. 

4. Determines the number of the 

administrative personnel of the BTCH and 

their remuneration. 

5. Approves programmes and action plans of 

the BTCH. 

6. Prepares and submits to the General 

Assembly a draft budget. 

7. Decides on the application of BTCH for 

funding under projects of national and 

international programmes, as well as on 

respective security. 

8. Elects and dismisses the Deputy Chairmen 

of the MB and the members of BTCH, the 

President of the Arbitration Court of the 

BTCH or the BTCH representative in another 

court, the Chairman of the Advisory Board 

and chair of the MB’s meetings of in the 

absence of the Chairman. 

9. Decides on the BTCH participation and 

termination of participation in other 

organizations, legal entities or commercial 

companies. 

10. Approves its rules of procedure. 

11. Determines the terms of activity of the 

BTCH and is responsible thereof. 

12. Institutes awards and symbols of the 

BTCH and decides on rewarding its members 

for having achieved considerable success in 

achieving the objectives and tasks of the 

BTCH. 

13. Manages the assets of the BTCH and 

decides on the allocation of its financial 

resources. 

14. Discusses and decides on all matters 

except those falling in the exclusive 

competence of other bodies of the BTCH 

pursuant to the laws and the Statute of the 

BTCH. 
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СВИКВАНЕ 

Чл. 24. /1/ Управителният съвет се свиква 

на заседания от председателя му най-

малко веднъж на шест месеца. 

Председателят е длъжен в 7 дневен срок 

да свиква Управителния съвет на 

извънредно заседание по искане на 1/3 от 

членовете му. В искането трябва да бъдат 

посочени причините за свикването и 

въпросите, които трябва да се решават. 

При бездействие или отказ на Пред-

седателя за свикване на Управителен 

съвет такъв може да бъде свикан по 

писмено заявено искане на всеки един от 

заинтересованите членове на УС.  

/2/ Заседанията се ръководят от 

Председателя, а в негово отсъствие - от 

определен от Управителния съвет зам.-

председател. 

/3/ Заседанието на Управителния съвет се 

смята за законно, ако присъстват повече от 

половината от членовете му. 

/4/ За присъстващ се счита и член на 

Управителния съвет, с който има двуст-

ранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяване на самолич-

ността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и взимането на решения. 

/5/Гласуването на този член се удостове- 

рява в протокола от председателства-

щия събранието. 

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ 

СЪВЕТ 

Чл.  25.  /1/ Управителният съвет взема 

решения с явно гласуване и с обикновено 

мнозинство от присъстващите, а 

решенията по чл. 23 т. 3, 8, 9 и 14, с 

мнозинство от всички членове. 

/2/Управителният съвет може да вземе 

решение и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото 

решение бъде подписан от всички негови 

членове. 

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА 

Чл. 26. Решенията на Управителния съвет 

могат да бъдат отменяни и изменяни от 

Общото събрание по искане на всеки член 

на БТК. Искането може да се прави в 

 

CONVENING 

Art. 24 /1/ The meeting of the Managing 

Board is convened by its Chairman at least 

once every six months. Within 7 days 

following a request by one third of its 

members, the Chairman shall convene the 

Managing Board at an extraordinary session. 

The request should state the reasons for 

convening and the issues to be addressed. 

Given the omission or refusal of the 

Chairman to convene the MB, the latter may 

be convened upon a written request by any of 

the MB members. 

 

 

/2/ The meetings are chaired by the 

Chairman, or in his absence, by a Deputy 

Chairman, designated by the Managing 

Board. 

/3/ The meeting of the MB is considered 

legitimate if more than half of its members 

are present. 

/4/ Any member of the MB is considered 

present should he provide two-way telephone 

or other connection, which will evidence his 

identity and allow him to take part in 

discussions and decision making. 

 

/5/ The vote of this member is certified in the 

minutes by the chair of the meeting. 

 

 

MANAGING BOARD RESOLUTIONS 

 

Art. 25/1/ The Managing Board shall make 

decisions by open vote and a simple majority 

of those present,  and decisions under Art. 

23, items 3, 8, 9, 14, by the majority of all 

members. 

/2/ The Managing Board may make a 

decision without holding a meeting, if the 

minutes of the made resolution is signed by 

all its members. 

 

 

REVOKE OF RESOLUTIONS 

Art. 26. The Managing Board resolutions 

may be revoked or amended by the General 

Assembly at the request of any member of 

the BTCH. Requests are made within one 
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едномесечен срок от узнаването на 

решението, но не по-късно от една година 

от деня, в който решението е било взето. 

Контролният съвет може да спира 

изпълнението на решения на Управи-

телния съвет, които противоречат на 

Устава, до произнасянето на Общото 

събрание. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ 

СЪДЕБЕН СПОР 

Чл. 27. По съдебни спорове между БТК и 

членовете на Управителния съвет, тя се 

представлява от лица, избрани от Общото 

събрание.  

3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 28. /1/ Председателят на Управител-

ния съвет: 
1. Представлява БТК пред трети лица, в 

страната и чужбина, в съответствие с 

представителната власт, определена 

от Управителния съвет.  

2. Организира изпълнението на 

решенията на Общото събрание и на 

Управителния съвет. 

3.  Ръководи текущата работа на БТК,   

съгласно решенията на Управителния 

съвет. 

4.   Назначава и освобождава администра- 

тивния персонал на БТК. 

5. Осъществява и други дейности, 

съгласно Устава на БТК, които не са от 

компетентността на другите управителни 

органи на БТК. 

/2/ При предсрочно прекратяване на 

функциите и правомощията на 

Председателя  на Управителния съвет, нов 

Председател се избира от Общото 

събрание до края на текущия мандат, при 

спазване изискванията на чл. 15, т. 2. 

/3/ Председателят на Управителния съвет 

на БТК е с мандат от 4 години, като може 

да бъде преизбран на същата длъжност 

само за още един мандат. 

 

 

 
 

month of becoming aware of the resolution, 

but not later than one year from the day the 

resolution was made. The Supervisory Board 

may suspend the execution of resolutions of 

the Managing Board that violate the Statute 

pending a resolution of the General 

Assembly. 

 

 

REPRESENTATION IN LITIGATION 

 

Art. 27 In litigation between BTCH and the 

members of the Managing Board, the former 

is represented by persons designated by the 

General Assembly. 

 

3. CHAIRMAN OF THE MANAGING 

BOARD 

 

 

POWERS 

Art. 28 /1/ The Chairman of the Managing 

Board: 

1. Represents the BTCH before third parties, 

in the country and abroad, according to the 

representative authority designated by the 

Managing Board. 

2. Organizes the implementation of the 

resolutions of the General Assembly and the 

Managing Board. 

3. Manages the daily operation of the BTCH   

in compliance to the resolutions of the 

Managing Board. 

4. Appoints and dismisses the administrative 

personnel of the BTCH. 

5. Carries out other activities under the 

Statute of the BTCH which are not within the 

competence of the governing bodies of the 

BTCH. 

/2/ In case of early termination of the 

functions and powers of the Chairman of the 

Managing Board, a new Chairman is elected 

by the General Assembly to take the position 

till the end of the current term of office, in 

compliance to the provisions of Art.15, 

Para2. 

/3/ Chairman of the Board of BTC is a term 

of four years and may be re-elected to the 

same office for another term  

. 
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4. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

СЪСТАВ 

Чл. 29. /1/ Контролният съвет се състои 

от 3 до 5 члена, които се избират измежду 

членовете на Общото събрание на БТК за 

срок от 4 години.  
/2/ Председателят на Контролния съвет се 

избира от състава на Контролния съвет на 

БТК и може да участва в заседанията на 

Управителния съвет със съвещателен 

глас. 

/3/ Не могат да бъдат членове на Контрол-

ния съвет лицата, посочени в чл.22, ал. 3 

от Устава. 

/4/ При предсрочно прекратяване на 

функциите и правомощията на член на 

Контролния съвет, нов член се избира от 

Общото събрание, до края на текущия 

мандат, при спазване изискванията на          

ал. 1. 

/5/ При предсрочно прекратяване на 

функциите и правомощията на 

Председателя на Контролния съвет, нов 

Председател се избира от Контролния 

съвет до края на текущия мандат, при 

спазване изискванията на ал. 2. 

 

/6/ Контролният съвет приема Правилник 

за работата си. 

ПРАВОМОЩИЯ 

Чл. 30. Контролният съвет: 
1. Проверява изпълнението на решенията  

на   Общото   събрание,  на Управителния 

съвет и на председателя на БТК. 

 

2. Извършва периодични проверки по 

изпълнението на бюджета на БТК. 

3. Извършва проверки по спазване на 

Устава на БТК от управляващите органи. 

4. Прави предложения пред Общото 

събрание за отмяна на незаконосъобразни 

и неправилни решения на органите на 

БТК, както и такива, които противоречат 

на Устава на БТК. 

5. Контролира за правилното опазване на 

имуществото на БТК. 

6. Дава заключение по годишния отчет на 

БТК и внася отчет за дейността си пред 

Общото събрание. 

 

4. SUPERVISORY BOARD 

  

COMPOSITION 

Art. 29 /1/ The Supervisory Board consists 

of three to five members who are elected 

from among the members of the General 

Assembly of the BTCH for a period of four 

years. 

/2/ The Chairman of the Supervisory Board 

is elected from among the members of the 

Supervisory Board of the BTCH and may 

participate in meetings of the Managing 

Board in an advisory capacity. 

/3/ Members of the Supervisory Board 

cannot be entities referred to in Art. 22, Para. 

3 of the Statute. 

/4/ In case of early termination of the 

functions and powers of a member of the 

Supervisory Board, a new member shall be 

elected by the General Assembly to take the 

position till the end of the current term, 

pursuant to the provisions of Para 1. 

/5/ In case of early termination of the 

functions and powers of the Chairman of the 

Supervisory Board a new Chairman of the 

Supervisory Board is elected by the 

Supervisory Board to take the position till the 

end of the current term, pursuant to the 

provisions of  Para 2. 

/6/ The Supervisory Board shall adopt its 

rules of procedure. 

POWERS 

Art. 30 The Supervisory Board: 

1. Verifies the implementation of the 

regulations of the General Assembly, the 

Managing Board and the Chairman of the 

BTCH. 

2. Performs periodic inspections of the 

implementation of the budget of the BTCH. 

3. Investigates with compliance to the Statute 

of the BTCH by its managing bodies. 

4. Makes proposals to the General Assembly 

to rescind illegal and incorrect regulations of 

the BTCH, as well as those which contradict 

to the Statute of the BTCH. 

 

5. Controls the proper protection of the assets 

of the BTCH. 

6. Issues statements on the annual report of 

the BTCH and submits a report on its 

activities to the General Assembly. 
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5. КОНСУЛТАТИВЕН  СЪВЕТ 

СЪСТАВ 

Чл. 31. /1/ Консултативният съвет (КС) е 

колективен орган, избран от Управител-

ния съвет на БТК, в състава на който се 

включват индивидуални членове, 

физически лица съгласно чл.6, ал.3, т.3. 
/2/ Управителният съвет на БТК избира 

един от членовете на Консултативния 

съвет за негов председател, който свиква 

и ръководи заседанията на съвета. 

/3/ Консултативният съвет формира сек-

ции, профилирани по видове туризъм или 

друг признак, които се утвърждават от 

Управителния съвет. 

/4/ Членовете на КС, заедно с останалите 

членове по чл. 6, ал. 3, т. 3 участват в 

Общото събрание на БТК при 

определения в чл. 14, ал. 3 квотен 

принцип; 

/5/ Изборът на представители в Общото 

събрание по чл. 14, ал. 3 се извършва на 

заседание на КС при явно гласуване с 

обикновено мнозинство; 

/6/ Заседанието се счита за легитимно, ако 

присъстват повече от половината от 

всички членове по чл. 6, ал. 3, т. 3; 

/7/ За избрани се считат номинираните по 

низходящ ред на положителните гласове 

до попълване на определената по чл. 14, 

ал. 3 квота. 

/8/ Консултативният съвет изготвя Етичен 

кодекс, задължителен за всички членове, 

Стандарти за качество на туристическото 

обслужването, препоръчителни или 

задължителни за всички членове, както и 

контролен орган по качеството, състава на 

който се утвърждава от УС. 

/9/ Консултативният съвет осъществява 

дейността си въз основа на Правилник, 

който се приема от Управителния съвет на 

БТК. 

6. АРБИТРАЖЕН СЪД 

Чл. 32. /1/ БТК създава Арбитражен съд 

или участва в създадени такива, които 

посредничат и/или решават спорове меж-

ду  членове на БТК или между търговски 

фирми, избрали юристдикцията на БТК. 
/2/ Арбитражният съд осъществява дей-

 

5. ADVISORY BOARD 

 

COMPOSITION 

Art. 31 /1/ The Advisory Board (AB) is a 

collective body elected by the Managing 

Board of the BTCH, the composition of 

which includes individual members, physical 

persons under Art. 6, Para 3, Item 3. 

/2/ The Managing Board of the BTCH elects 

one of the members of the Advisory Board as 

its Chairman, who shall convene and preside 

over meetings of the Advisory Board. 

/3/ The Advisory Board forms sections, 

specialized in types of tourism or on another 

basis that are approved by the Board. 

 

/4/ The members of the Advisory Board, 

along with other members under Art. 6, Para 

3, Item 3 participate in the General Assembly 

of the BTCH on a quota sharing basis 

pursuant to Art. 14, Para 3.  

/5/ The choice of representatives in the 

General Assembly under Art. 14, Para 3 is 

made at a meeting of the Advisory Board by 

means of an open vote by a simple majority. 

/6/ The meeting is considered legitimate if 

more than half of all members under Art. 6, 

Para 3, Item 3 are present. 

/7/ The nominees in descending order of the 

positive votes are considered as elected until 

the quota under Art. 14, Para 3 is filled. 

 

/8/ The Advisory Board develops a Code of 

Ethics which is binding on all members, 

Quality Standards of tourist services, 

recommended or mandatory for all members, 

and the quality control body, the composition 

of which is approved by the Managing 

Board. 

/9/ The Advisory Board operates on the basis 

of rules of procedure adopted by the 

Management Board of the BTCH. 

 

 

6. COURT OF ARBITRATION 

Art. 32/1/ The BTCH sets up a Court of 

Arbitration or participates in such courts 

designated to mediate and/or resolve disputes 

between members of the BTCH or between 

commercial companies that have chosen the 

jurisdictions of the BTCH. 
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ността си въз основа на Правилник, който 

се приема от Общото събрание на БТК.  

/3/ Председателят на Арбитражния съд се 

избира от Управителния съвет на БТК. 

 

/4/ Листата на арбитрите се утвърждава от 

Управителния съвет. 

 

V. ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ. 

ИЗТОЧНИЦИ 

Чл.33/1/ БТК формира своето имущество 

от право на собственост и други вещни 

права, права на интелектуалната собстве-

ност и права на вземане. 
/2/ Източници на имущество на БТК са: 

1.встъпителна вноска и годишен членски 

внос в размер, определен от Управителния 

съвет на БТК. 

2.приходи от собствени имоти и дейности. 

3.дарения и други източници, разрешени 

от закон. 

4.рекламни акции 

5.приходи от допълнителни дейности в 

съответствие с действащото 

законодателство за постигане целите на 

БТК. 

6.обучение и професионална квалификация 

на кадрите 

7.участие в изпълнението на   проекти, 

финансирани по международни програми и 

фондове. 

/3/БТК разкрива банкови сметки в лева 

и/или чужда валута. 

/4/ БТК не може да получава дарения от 

политически партии и сдружения. 

/5/Финасово-деловодната дейност се орга-

низира и управлява  от председателя на 

БТК или упълномощен зам.-председател 

на БТК. 

РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 

Чл. 34. БТК държи свободните си 

парични средства в банки. Тя може да ги 

влага в държавни или гарантирани от 

държавата, ценни книжа приети за 

търговия на регулираните пазари на 

ценни книжа, други инвестиционни 

инструменти или в стабилни търговски 

дружества, като се ръководи от 

съображения за сигурност на вложените 

средства. 

/2/ The Court of Arbitration operates on the 

basis of rules of procedure which are adopted 

by the General Assembly of the BTCH. 

/3/ The Chairman of the Court of Arbitration 

is elected by the Managing Board of the 

BTCH. 

/4/ The list of arbitrators is approved by the 

Managing Board. 

 

 

V. ASSETS. COMPOSITION. SOURCES 

Art. 33 /1/ The BTCH forms its assets by 

right of ownership and other property rights, 

intellectual property rights and Contract Law 

rights. 

 

/2/ The assets of the BTCH are formed by: 

1. Admission fees and annual dues in an 

amount determined by the Managing Board 

of BTCH;  

2. Revenue from its own assets and activities; 

3. Donations and other sources permitted by 

law; 

4. Advertising campaigns;  

5. Revenue from additional activities in 

accordance with applicable law to achieve 

the BTCH objectives; 

 

6. Personnel training and professional 

qualification; 

7. Participation in the implementation of 

projects financed under international 

programmes. 

/3/ The BTCH opens bank accounts in BGN 

and/or foreign currency. 

/4/ The BTCH can not receive donations 

from political parties and associations. 

/5/ The financial and administrative activities 

are organized and managed by the Chairman 

of the BTCH or by duly authorized Deputy 

Chairman of the BTCH. 

 

CASH FLOW 

Art. 34. The BTCH keeps its free cash in 

banks. The BTCH can invest them in 

government or government-guaranteed 

securities accepted for trade on regulated 

markets of securities, in other investment 

instruments, or in reliable companies, guided 

by the consideration of the security of funds. 
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ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ 

Чл. 35. /1/ За постигане на своите цели и 

задачи и за издръжка на тази дейност, 

БТК може да образува фондове. 
/2/Фондовете по предходната алинея 

могат да бъдат общи, а за конкретни 

случаи - специално обособени от средства 

на съответно заинтересовани членове на 

БТК 

/3/Редът и условията за събиране на 

имуществени вноски за специално обосо-

бените фондове за конкретни случаи се 

определят от Управителния съвет и се 

предлагат на заинтересуваните лица. 

РАЗХОДИ 

Чл. 36. /1/ БТК извършва разходите си в 

изпълнение и в рамките на утвърдения 

бюджет. В бюджета могат да се 

предвиждат средства за подпомагане 

/възмездно или безвъзмездно/ на изпад-

нали във временно затруднение нейни 

членове. 
/2/ Не могат да се предоставят средства, 

под каквато и да е форма на политически 

партии и движения. 

/3/БТК може безвъзмездно да разходва 

имуществото си за осъществяване на 

целите си, само при условията на 

действащия  ЗЮЛНЦ. 

 

ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ 

Чл. 37./1/Всички приходи на БТК, 

независимо от техния характер и източ-

ник, се включват в имуществото й и 

служат за постигане на нейните цели. 
/2/ Приходите по предходната алинея не 

могат да се разпределят като печалба 

между членовете на БТК. 

 

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯ- 

ВАНЕ 

Чл. 38. /1/ Решения за сливане, вливане, 

отделяне, разделяне, преустройство и 

прекратяване на БТК се вземат: 
 

1. По решение на Общото събрание с 

мнозинство от 2/3 от присъстващите 

 

FUNDS 

Art. 35 /1/ In order to achieve its objectives 

and tasks and to support its activities, the 

BTCH can form funds. 

/2/ The funds under the preceding paragraph 

may be general, and for specific cases - 

specially set up with the funds of  

stakeholder members of the BTCH 

 

/3/ The arrangements for the collection of 

property contributions for special the funds 

shall be determined by the Board and are 

available to stakeholders. 

 

 

COSTS 

Art. 36 /1/ The BTCH makes its spending 

within the approved budget. The budget can 

provide funds to support BTCH members 

who experience temporary difficulties, either 

with or without compensation. 

 

 

/2/ Funds are not provided in any form to 

political parties and movements. 

 

/3/ The BTCH can spend its assets in order to 

achieve its the objectives and tasks only in 

compliance to the Law on Non-profit 

Corporate Bodies 

 

 

GENERAL  PROCEEDS 

Art. 37/1/ All proceeds of the BTCH, 

regardless of their nature and source, are 

included in the assets and used to achieve its 

goals and objectives. 

/2/ The proceeds under the preceding 

paragraph can not be distributed as profit 

between the members of the BTCH. 

 

 

VI. TRANSFORMATION AND 

DISSOLUTION 

Art. 38 /1/ Decisions on merger, 

incorporation, separation, division, 

reorganization and dissolution of the BTCH 

are made on the basis of: 

1. Regulation of the General Assembly by a 

majority of two thirds of the members 
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членове. 

2. С решение на съда в съответствие със 

законите на страната. 

/2/ Не се допуска сливане с политическите 

партии и движения и вливане в тях. 
 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 39./1/При прекратяване на БТК по 

решение на Общото събрание, ликви-

дацията се извършва от Управителния 

съвет или от определено от него лице. 

 
/2/ При ликвидацията и определяне на 

пълномощията на ликвидатора се при-

лагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и ТЗ. 
 

/3/ Управителният съвет може да определи 

за ликвидатор лице, което не е член на 

БТК, но за него се прилага чл. 22 ал. 3 от 

Устава. 

VIII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл.40 Средствата за издръжка на ликви-

дацията, включително и зa възнаграж-

дение на ликвидаторa се определят от 

Управителния съвет. 
Чл. 41./1/ Разпределянето на останалото 

след   удовлетворяване   на   кредиторите 

имущество се извършва съобразно реше-

нието на Общото събрание съгласно чл.15 

т. 4 от Устава. 

/2/ При прехвърляне на имущество на БТК 

се прилагат ограниченията на ЗЮЛНЦ. 

 

 

Заключителни разпоредби 

§.1. Този Устав се приема на основание 

на чл. 20 от ЗЮЛНЦ. 

 
§.2.Уставът на БТК  и нейните норма-

тивни документи са единствено за потреб-

ностите на нейните членове. Всеки, който 

желае да публикува или използва тези 

документи следва да получи разрешение 

от УС на БТК. 

§.3. Неуредените в този Устав въпроси се 

решават съгласно действащото законода-

телство. 

present. 

2. Court finding in accordance with the laws 

of the country. 

/2/ Merger or incorporation with political 

parties and movements is not allowed. 

 

 

VII. LIQUIDATION 

Art. 39./1/ Upon termination of the BTCH 

operation under a resolution of the General 

Assembly, the liquidation is made by the 

Managing Board or by a person designated 

thereto. 

/2/ The liquidation and the powers of the 

liquidator are regulated by the provisions of 

the Commerce Act and the Law for Non-

profit Corporate Bodies  

/3/ The Managing Board may designate a 

liquidator who is not a member of the BTCH 

to whom Art. 22, Para 3 of the Statute will 

apply. 

 

VIII. POST-LIQUIDATION ASSETS 

 

Art. 40 The costs of the liquidation 

procedure, including the remuneration of the 

liquidator, are determined by the Managing 

Board. 

Art. 41. /1/ The assets remaining after 

satisfaction of creditors are allocated in 

accordance with the decision of the General 

Assembly under Article 15, Item 4 of the 

Statute. 

/2/ The transfer of assets of the BTCH is 

regulated by the Law on Non-profit 

Corporate Bodies 

 

FINAL PROVISIONS 

§ 1. The Statute is adopted on the basis of 

Art. 20 of the Law on Non-profit Corporate 

Bodies. 

§ 2. The Statute of BTCH and its regulation 

documents are only to serve its members. 

Posting or sharing of these documents is 

approved by the Managing Board of the 

BTCH. 

 

§ 3. Current legislation applies to any 

outstanding issues not covered by the Statute. 
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§.4. Промени в настоящия Устав могат да 

бъдат извършвани по реда предвиден в 

него и в ЗЮЛНЦ. 

§.5.Относно тълкуването или прилагането 

на разпоредбите на настоящия Устав се 

прилагат разпоредбите на общото българ-

ско гражданско законодателство и разпо-

редбите на ЗЮЛНЦ. 

Този Устав е приет от Общо 
събрание на БТК  на 25.03.2015  

година и влиза в сила от 25.03.2015 г. 
 

§ 4. Any amendments to the Statute are made 

under its provisions and in compliance to the 

Law on Non-profit Corporate Bodies. 

§ 5. Bulgarian civil law and the provisions of 

the Law on Non-profit Corporate Bodies 

apply to the interpretation or application of 

the Statute. 

 

 

The Statute is adopted by the General 

Assembly of the BTCH on ................ and is 

effective as from ............................. 
 

 


