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ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Настоящият Правилник урежда правилата за дейността на Управителния съвет на 

Българската туристическа камара, наричана по-нататък за краткост „Камарата", както и 

конкретизира компетентността и функциите на Управителния съвет и правата и 

задълженията на неговите членове, както и реда за съставянето и изпълнението на 

бюджета на Камарата  и годишното финансово приключване. 

Чл.2. Правилникът е приет на основание чл.23, т.10 от Устава на Българската 

туристическа камара. 

Чл.3.(1) Управителният съвет е колективен орган на управление на Камарата и 

осъществява дейността си съгласно разпоредбите  на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, други нормативни актове, Устава на Камарата, решенията на Общото 

събрание на Камарата, този Правилник  и другите вътрешни актове на Камарата. 

(2) Управителният съвет се състои от 5 до 9 лица, които се избират за срок от четири 

години  с възможност за преизбиране за следващ мандат. 

(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани само членове на Камарата 

или представители на членовете – юридически лица. 

(4) Кандидат за член на Управителния съвет трябва да е мотивирано предложен от друг 

член на Общото събрание на Камарата. 

(5) Изборът на членовете на Управителния съвет се осъществява от Общото събрание на 

Камарата.  

(6) Мандатът на член на Управителния съвет на Камарата се прекратява предсрочно при 

освобождаване на лицето от длъжност или при смърт. 

(7) Общото събрание избира и освобождава Председателя на Управителния съвет на 

Камарата. За Председател на Управителния съвет е избран този кандидат, който е 

спечелил най-много гласове. 

Чл.4.(1) Освобождаването на член на Управителния съвет на Камарата се извършва с 

решение на Общото събрание в следните случаи: 

1. при постъпване  на писмено заявление, подадено до председателя на Управителния 

съвет от лицето, което подава оставка; 

2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от  

шест месеца; 

3. при установяване на несъвместимост с изискванията на Устава на Камарата или  

появил се конфликт на интереси по време на мандата; 

4. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от  

свобода" за умишлено престъпление.  
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(2) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Управителния съвет на Камарата, 

Общото събрание избира на негово място нов член до края на съответния мандат. 

Чл.5. Преждевременното освобождаване на членове на Управителния съвет става с 

решение на Общото събрание по искане на 1/3 от редовните членове на Камарата.  

Чл.6. При осъществяване на своята дейност Управителният съвет се ръководи от целите 

на Камарата и защитава нейните интереси като управлява икономично, ефикасно и 

ефективно средствата, поддържа доброто име на Камарата в обществото и осигурява 

законност, прозрачност и отчетност в нейната дейност.  

Чл.7. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за общите си 

действията или бездействия, които могат да увредят имуществото или интересите на 

Камарата. 

II. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл.8.(1) Съгласно Устава на Камарата Управителният съвет има следните правомощия: 

1. Организира, осъществява и отговаря за изпълнението на решенията на Общото 

събрание и отчита своята дейност пред него. 

2. Представлява Камарата, както и определя обема на представителната власт на 

Председателя, зам.-председателите или другите членове на Управителния съвет. 

3. Свиква Общото събрание на Камарата и отчита дейността си пред него. 

4. Приема нови членове и прекратява членството съобразно Устава на Камарата. 

5. Определя постоянния щат на администрацията на Камарата и размера на 

възнагражденията им. 

6. Приема планове и програми за дейността на Камарата. 

7. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет. 

8. Взема решения за кандидатстване на Камарата за отпускане на кредити, във връзка 

с участия в проекти по национални и международни програми, както и за 

учредяване на съответното обезпечение. 

9. Избира и освобождава зам.-председателите на Управителния съвет, председателя 

на Арбитражния съд на Камарата или негов представител в друг такъв, 

председателя на Консултативния съвет, както и председателстващия заседанията 

на УС, при отсъствие на председателя. 

10. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации, 

юридически лица или търговски фирми. 

11. Приема правилник за работата си. 

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

отговорност за това. 

13. Учредява награди и символи на Камарата и приема решения за стимулиране на 

нейните членове за постигнати  значителни успехи в осъществяване на целите и 

задачите на Камарата. 

14. Управлява активите на Камарата и взема решения за разпореждане с финансовите 

средства. 

15. Обсъжда и решава всички въпроси, с изключение на тези, които са от 

изключителна компетентност на други органи на Камарата, съгласно действащото 

законодателство и този Устав. 

(2) Управителният съвет може да приема и други правила, както и да дава указания по 

различни въпроси, свързани с реда и организацията на дейността на Камарата. 

Чл. 9.(1) Председателят на Управителния съвет има следните правомощия: 
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1. Представлява Камарата пред трети лица, в страната и чужбина, в съответствие с 

представителната власт, определена му от Управителния съвет.  

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния 

съвет. 

3. Ръководи текущата работа на Камарата, съгласно решенията на Управителния 

съвет. 

4. Назначава и освобождава административния персонал на Камарата. 

5. Осъществява и други дейности, съгласно Устава, които не са от компетентността 

на другите управителни органи на Камарата. 

(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 от Устава на Камарата. 

(3) Председателят на Управителния съвет е с мандат от 4 години, като може да бъде 

преизбран на същата длъжност само за още един мандат.  

Чл. 10.(1) По решение на Управителния съвет на Камарата за определени действия може 

да бъде овластен и друг негов член. 

(2) Командироването на членовете на Камарата, на лицата от ръководните, контролните и 

консултативните органи, както и на щатните служители се извършва съгласно заповед на 

председателя на Камарата в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките 

в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. 

Разходите по командировките  се утвърждават с решение на Управителния съвет. 

(3) Заповедта за командировка на председателя на Управителния съвет се подписва от 

оправомощен заместник-председател на Управителния съвет на Камарата.  

IІІ. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КВОРУМ И                                         

МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

Чл.11.(1) Управителният съвет провежда редовни заседания не по-малко от един път на 

всеки 3 месеца, като инициативата за свикването им принадлежи на Председателя или при 

писмено искане на повече от половината от членовете на Управителния съвет. 

(2) 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 Председателя за свиква заседание, може да бъде свикано по писмено заявено 

искане на всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. 

(3) Свикването за редовни заседания става с писмена покана или съобщение по 

електронна поща до всеки един от членовете на Управителния съвет не по-късно от три 

дни преди датата на провеждане на заседанието. В поканата се посочват датата, мястото и 

часа на провеждане на заседанието, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. На 

заседанието могат да се обсъждат и други въпроси извън посочените в поканата. 

(4) Свикването за извънредни заседания се извършва по реда на предходната ал. 3. Когато 

въпросът или въпросите, които следва да се обсъдят, не търпят отлагане и/или са от 

изключителна важност за дейността на Камарата, свикването може да се извърши по 

телефон, факс или съобщение по електронна поща без спазване на срока по ал. 3. 

Свикването по телефон се удостоверява от председателя на Управителния съвет в нарочен 

протокол. 
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(5) Предложения за дневен ред на редовно или извънредно заседание на Управителния 

съвет се правят от всеки негов член. Председателят на Управителния съвет  получава 

постъпилите предложения и изготвя примерен дневен ред, който се изпраща на неговите 

членове в поканите за заседания на Управителния съвет. 

 (6) Материалите за заседанията се изпращат заедно с поканата, освен в случаите на 

извънредно заседание, когато същите се предоставят на разположение в седалището на 

Камарата.  

Чл.12.(1) Заседанията на Управителния съвет на Камарата се ръководят от председателя, а 

в негово отсъствие от определен от него зам.-председател или от избран член от 

Управителния съвет. 

(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни и той може да взема решения, ако 

присъстват повече от половината от членовете му.  

(3) Член, който няма възможност да присъства на заседанието може да бъда 

представляван само от друг член на Управителния съвет чрез писмено пълномощно, което 

се представя в началото на заседанието и се прилага към неговия протокол. Всеки член 

може да бъде упълномощаван за съответното заседание само от един друг член на 

Управителния съвет.    

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в 

протокола от  председателстващия. 

(5) По време на заседанието на Управителния съвет на Камарата се спазват следните 

правила: 

1. Председателят на Управителния съвет открива заседанието, след като бъде 

проверен необходимия кворум по ал. 2; 

2. Председателят на Управителния съвет предлага проект за дневен ред, който се 

подлага на гласуване; 

3. Председателят на Управителния съвет дава думата и отнема думата за изказвания и 

предложения; 

4. При обявена процедура на гласуване изказвания не се допускат; 

(6) Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а за 

решения по чл. 23, т.т. 3, 8, 9 и 14 от Устава на Камарата и чл. 14, ал. 2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел - с обикновено мнозинство от всички членове на 

Управителния съвет. 

(7) Управителният  съвет може да време решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

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

членове на Управителния съвет. 

(8) Заседанието на Управителния съвет се закрива от Председателя при изчерпване на 

дневния ред. 

Чл.13.(1) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се подписва 

от председателстващия и протоколчика, които отговарят на верността на неговото 

съдържание. 

(2) Протоколът от проведеното заседание в срок до 7 дни се изпраща на електронните 

пощи на членовете на Управителния съвет, а взетите решения се публикуват на интернет 

сайта на Камарата. 
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(3) Протоколът заедно с приложенията и писмените материали по свикването и 

провеждането на заседанието се завеждат в нарочна книга и се съхраняват в специален 

класьор в седалището на Камарата. 

(4) Всеки член, присъствал на заседанието на Управителния съвет, има право да следи за 

точното отразяване в протокола на проведеното заседание и взетите на него решения. 

Чл.14.(1) Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от 

Общото събрание по искане на всеки член на Камарата. Искането може да се прави в 

едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в 

който решението е било взето.  

(2) Контролният съвет може да спира изпълнението на решения на Управителния съвет, 

които противоречат на Устава, до произнасянето на Общото събрание. 

Чл.15. Председателят на Управителния съвет организира и контролира изпълнението на 

решенията на Управителния съвет. Той възлага изготвянето на отчет за изпълнението на 

решенията през всяко тримесечие, който се представя на следващото заседание на 

Управителния съвет, както и на Контролния съвет. 

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ                                         

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл.16.(1) Членовете на Управителния съвет организират помежду си вътрешно 

разпределение на работата с изключение на тези функции, които съгласно Устава на 

Камарата и настоящия Правилник, са от компетентността на председателя на 

Управителния съвет. Разпределението се извършва по начин, с който се осигурява 

необходимата оперативност за изпълнение на задачите на Камарата. 

(2) Независимо от вътрешното разпределение на функциите и на работата между 

членовете на Управителния съвет, те имат еднакви права и задължения. 

Чл. 17.(1) Членовете на Управителния съвет на Камарата имат право: 

1. Да вземат участие в работата на Общото събрание на Камарата с право на глас; 

2. Да искат свикване на заседание на Управителния съвет съгласно чл. 24, ал. 1                    

от Устава на Камарата; 

3. Да вземат участие в заседанията на Управителния съвет; 

4. Да предлагат разглеждане на точки в дневния ред на заседанията и да правят 

предложения за решения; 

5. Да гласуват "за" или "против" предложените решения, като въздържане при 

гласуване не се допуска. 

(2) Членовете на Управителния съвет на Камарата са длъжни: 

1. Да участват редовно в заседанията на Управителния съвет; 

2. Да пазят в тайна и да не разгласяват фактите и сведенията, които са им станали 

известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или 

чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като 

престанат да бъдат членове на Управителния съвет; 

3. Да осъществяват функциите си с дължимата грижа и в интерес на Камарата. 

V. ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПО СЪСТАВЯНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

Чл. 18.(1) Бюджетът обхваща приходите и разходите на Камарата. 
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(2) Приходите на Камарата се формират от източниците на средства, посочени в чл. 33, ал. 

2 от Устава на Камарата.  

(3) Разходите на Камарата се правят за осъществяване на основните цели, съгласно чл. 36 

от Устава на Камарата, както и свързаните с тях дейности. Разходите се правят от 

компетентните за това органи, съгласно Устава, настоящият Правилник и отделните 

решения на Общото събрание и Управителния съвет. 

Чл.19.(1) Бюджетът на Камарата се съставя по единна класификация, утвърдена от 

Управителния съвет по предложение на неговия Председател. 

(2) Бюджетът се съставя и изпълнява за една година. Изпълнението му започва на                          

01 януари и завършва на 31 декември. 

(3) Бюджетът на Камарата не може да се съставя с дефицит. Разходи могат да се правят до 

размера на постъпилите приходи. 

Чл.20.(1) Счетоводителят на Камарата съставя проект на бюджет, който се придружава с 

доклад и разчети за характера и размерите на очакваните приходи и разходи. Срокът за 

съставянето на проекта е до 30 септември на предходната година. 

(2) Съставеният проект на бюджет се внася за обсъждане в Управителния съвет на 

Камарата. Управителният съвет може да направи корекции на проекта. Проектът на 

бюджет се приема от Управителния съвет с пълно мнозинство от присъстващите членове. 

(3) Приетият от Управителния съвет проект на бюджет на Камарата се внася за обсъждане 

на заседание на Общото събрание на Камарата, което следва да го приеме не по-късно от 

края на предидущата година. Общото събрание може да прави корекции на предложения 

проект за бюджет. 

(4) Разходите за дейността на Камарата до приемането на бюджета от Общото събрание се 

правят съобразно бюджета за предходната година. 

Чл.21.(1) Изпълнението на бюджета на Камарата се осъществява от Управителния съвет, 

неговия председател и счетоводителя на Камарата, съобразно заложените показатели. 

(2) Отклонение от посочените в бюджета показатели е допустимо само след изменение на 

бюджета, прието от Общото събрание на Камарата. 

(3) В изключителни случаи за посрещане на непредвидени нужди е допустимо отклонение 

от показателите на бюджета, но само след единодушно решение на Управителния съвет на 

Камарата и без да се нарушават отделните параграфи. 

Чл.22.(1) До 31 януари на следващата календарна година счетоводителят на Камарата  

съставя годишен отчет за изпълнението на бюджета, а Председателят на Управителния 

съвет изготвя цялостен отчет за дейността на Камарата през изминалата година. 

(2) Отчетите по предходната алинея и завереният годишен финансов отчет се внасят от 

Председателя за разглеждане на заседание на Управителния съвет. След утвърждаването 

им от Управителния съвет отчетите се внасят за разглеждане и приемане на заседание на 

Общото събрание на Камарата. 

(3) Заседанието на Общото събрание за приемане на отчетите по предходните алинеи 

следва да бъде насрочено най-късно до шест месеца от датата на заверката на годишния 

финансов отчет. Приемането от Общото събрание на отчетите става на едно заседание в 

рамките на срока по изречение първо. 
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VI. СТОПАНИСВАНЕ И РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ С ИМУЩЕСТВОТО НА 

БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 

Чл.23.(1) Управителният съвет на Камарата и неговият Председател не могат да 

извършват разпоредителни действия и да обременяват с тежести недвижимите имоти на 

Камарата, както и да сключват договори за кредити без предварително решение на 

Общото събрание на Камарата. 

(2) Предложение за предприемане на действия или сделки по ал. 1 може да прави всеки 

член на Управителния съвет в писмена форма. 

(3) Предложението се разглежда на първото заседание на Управителния съвет след 

внасянето му и се приема, ако за него гласуват повече от две трети от всички членове на 

Управителния съвет. 

(4) Решението на Управителния съвет се внася за разглеждане от Общото събрание на 

Камарата, свикано по предвидения в Устава ред. 

(5) Ако Общото събрание на Камарата даде съгласие за извършване на действията или 

сделките по ал. 1, Управителният съвет на Камарата предприема действия за изпълнение 

на взетото решение. 

Чл.24.(1) Управителният съвет може да разходва имуществото на Камарата с изключение 

на посоченото по чл. 23, ал. 1 на настоящия Правилник при осъществяване на целите и 

задачите, определени в Устава на Камарата. 

(2) Разходването се осъществява въз основа на решение на Управителния съвет на 

Камарата. 

(3) Средствата на Камерата се изразходват съгласно приетия от Общото събрание на 

Камарата годишен бюджет. 

Чл.25.(1) За възлагане на външни услуги, извън тези за обучение, на стойност над 5000 

лева се провежда конкурс. 

(2) За провеждането на конкурса се взема решение на Управителния съвет на Камарата, в 

което се определят: 

1. Предмета на услугата; 

2. Условията, на които следва да отговарят кандидатите за участие в конкурса;  

3. Условията, на които следва да отговарят предложенията на кандидатите;  

4. Начинът, по който ще се осъществи оповестяването и подбора на кандидатите; 

5. Срокове, цени и други условия във връзка с провеждане на конкурса.  

6. Лицето или състава на комисията, които следва да проведат конкурса;  

7. Лицето, което следва да осъществява контрол по провеждането на конкурса и  

което ще представлява Камарата при подписването на договора със спечелилия  

     кандидат.  

(3) В зависимост от решението на Управителния съвет, лицето по ал. 2, т. 7 предприема 

необходимите организационни мерки по провеждане на конкурса. 

(4) Провеждането на конкурса и избора на кандидат, който го е спечелил следва да 

осигуряват икономичност, ефективност и ефикасност при разходване на средствата на 

Камарата, както и прозрачност и условия за конкуренция. 

(5) Конкурсът е редовен ако са подадени най-малко три оферти от кандидати. Кандидат 

може да бъде отстранен от участие в конкурса, ако офертата му не отговаря на условията, 

определени в решението на Управителния съвет на Камарата по ал. 2. 
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(6) Офертите на кандидатите се разглеждат като се оценява тяхното съответствие с 

условията, определени в решението на Управителния съвет. След разглеждането се 

извършва класиране на кандидатите в зависимост от съответствието на офертите им, 

съгласно предходното изречение и принципите, определени в ал. 4. 

(7) След провеждането на конкурса, лицето по ал. 2, т. 7 внася мотивирано писмено 

предложение в Управителния съвет на Камарата за сключване на договор с лицето, 

определено за класирано на първо място. 

(8) В случай, че Управителният съвет на Камарата одобри предложението, лицето по ал. 2, 

т. 7 сключва писмен договор с кандидата спечелил конкурса. Ако Управителният съвет не 

одобри предложението се провежда нов конкурс по реда на настоящия член. 

(9) Ценовият праг, посочен в ал. 1, не се прилага за предоставяне на услуги за обучение.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият Правилник за дейността на Управителния съвет  на Българската 

туристическа камара е приет на основание чл. 23, т. 10 от Устава на Камарата, на 

заседание на Управителния съвет на Българската туристическа камара, състояло се на 

12.06.2018 г.  и влиза в сила от деня на неговото решение. 

§ 2. Изменението и допълнението на настоящия Правилник се извършва по реда на 

неговото приемане и влиза в сила от деня, следващ заседанието за приемането му, освен 

ако Управителният съвет на Камарата реши друго.  

§ 3. Тълкуване по приложението на настоящия Правилник се извършва  от Управителния 

съвет на Камарата. 

 

  

 


