УСТАВ
на
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1./1/Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ), наречена понататък
Браншовата камара или камарата, е доброволно сдружение с нестопанска цел, за защита
на интересите на своите членове.
Чл.2.Браншовата камара осъществява своята дейност в частна полза на своите
членове, в съответствие с принципите на МОТ, ратифицираните международни
конвенции, действащото законодателство на Република България и настоящия Устав.
Чл.3.По решение на Общото събрание Българската браншова камара на
енергетиците може да бъде член на други национални и международни съюзи и
организации.
Чл.4.Наименованието на сдружението е Българска браншова
енергетиците и на латиница: Bulgarian branch chamber of the energetics.

камара

на

Чл.5.Браншовата камара е юридическо лице със седалище гр. София и адрес на
управление община “Сердика”, ул. "Рила" N 5.
Чл.6./1/Браншовата камара има печат с надпис "Българска браншова камара на
енергетиците - София". Печатите могат да бъдат два - на български и на английски език.
/2/Браншовата камара може да открива клонове.
Чл.7.Съществуването на браншовата камара не е ограничено със срок.
ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.8./1/Камарата обединява интересите и подпомага развитието на своите членове
с цел осъществяване на ефективната им стопанска дейност.
/2/Обменя информация и подпомага членовете за решаване на проблеми от
стопански, производствени, търговски, финансов, кадрови и друг характер в новите
икономически условия, прехода към пазарна икономика и приватизация.
/3/Браншовата камара съдейства в приватизиране на браншовата икономика, в
извършването на оценките на предприятията и еднолични търговски дружества с
държавно имущество.
/4/Браншовата камара съдейства за привличане на чуждестранни инвестиции в
производствени и обслужващите сектори на бранша.
/5/Браншовата камара подпомага своите членове за модернизация на
предприятията им, за създаване на условия на работниците им да осъществяват
трудовата си дейност на съвременно оборудване, технически безопасна и екологически
чиста работна среда.
Чл.9.За постигане на своята цел браншовата камара :
1. Предприема инициативи и участва в разработването на проекти за нормативни
актове, отнасящи се за бранша.
2. Съгласува интересите на членовете си в различни сфери на дейност при
спазване на условията за самостоятелност и ненамеса в дейността на членовете, лоялна
конкуренция и етичност в отношенията.
3. Следи информацията за производство на суровини, материали и готова
продукция и за наличието на свободни мощности, машини и съоръжения и др. с цел
подпомагане на развитието на вътрешните търговски и технологични връзки в бранша.
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4. Участва в колективното трудово договаряне в бранша със съответните
синдикати при условие на чл.8, ал.1 от Наредбата за договаряне на работните заплати,
1991год.
5. Информира членовете си за обявени търгове, изложби, панаири и др. в страната
и чужбина като съдейства за участието им в тях.
6. Съдейства за изграждане на стокови борси, както и трудови борси за обслужване
на бранша.
7. Съдейства за повишаване на подготовката и квалификацията на управляващите
менаджери и останалите кадри в бранша, като организира участието им у нас и в чужбина
в курсове, симпозиуми, срещи с менаджери и специалисти на водещи български и
чуждестранни фирми.
8. Съдейства за участие в международни и вътрешни , конференции и други
прояви и мероприятия.
9. Съдейства за доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между
членовете на камарата.
ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.10.Камарата извършва следните дейности: прави проучвания анализи,
организира участието на членовете си в панаири и изложби, осигурява обучение,
квалификация и преквалификация, извършва информационна, консултантска и други
дейности в съответствие с целите си.
IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.11./1/ Членуването в Браншовата камара е доброволно.
/2/Членовете в камарата са преки /пълноправни/ и почетни.
Чл.12./1/Преки членове на камарата могат да бъдат юридически лица работодатели от бранш „Енергетика”, извършващи стопанска дейност.
/2/Преки членове на ББКЕ могат да бъдат и работодатели по смисъла на КТ от
бранш „Енергетика”.
Чл.13./1/Преките членове на камарата, извън учредителите, се приемат от
Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от две трети въз основа на писмена
молба, в която се заявява желание за членство и съгласие с този Устав.
/2/Преки членствени правоотношения възникват и при сливане и вливане на други
организации в камарата.
Чл.14.Почетни членове на камарата могат да бъдат физически лица, наградени от
Управителния съвет за особени заслуги към дейността на камарата с почетен знак или
грамота.
Чл.15.Правата и задълженията на всички членове на Браншовата камара
произтичат от този Устав.
Чл.16.Преките членове имат право:
1. Да участват в Общото събрание.
2. Да избират и да бъдат избирани техни представители в ръководните и контролни
органи.
3. Да поставят на обсъждане и да търсят защита по проблеми, свързани с
колективното трудово договаряне.
4. Да получават постоянна информаци за дейността на браншовата камара и
всякаква друга информация, подпомагаща тяхната дейност.
5. Да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на камарата.
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Чл.17.Почетните членове имат право:
1. Да получават всякаква информация, свързана с камарата и нейната дейност.
2. Да участват във всички прояви , организирани от Браншовата камара.
3. Да участват в заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет с
право на съвещателен глас, като изразяват свои идеи и становища по време на
заседанията.
4. Почетните членове не заплащат встъпителен и членски внос.
Чл.18 .Всички членовете са длъжни:
1. Да спазват Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Да работят за постигането на основните цели на браншовата камара.
3. Да внасят при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да
изплащат годишния си членски внос в сроковете, определени от Общото събрание.
4. Да не използват по какъвто и да било начин браншовата камара за цели,
противоречащи на Устава на професионалната етика.
Чл.19.Всички членовете на камарата са длъжни да плащат членски внос в размер и
по ред, определен от Общото събрание, освен ако в този Устав не е предвидено друго..
Чл.20.Членството в Браншовата камара се прекратява в следните случаи:
1. Когато е депозирана молба за доброволно напускане. Напускането става след
отправяне на писмено предизвестие в срок – не по-малък от три месеца.
2. При прекратяване на член – юридическо лице.
3. При отпадане поради неплащане на членски внос в продължение на два
последователни месеца от последния срок, определен от Общото събрание..
4. При изключване.
Чл.21./1/Член на браншовата камара се изключва с мотивирано решение на
Управителния съвет в следните случаи:
- при системно нарушаване на Устава или законите;
- при нарушаване на целите на Браншовата камара;
- при извършване на дейности, уронващи престижа на Браншовата камара.
/2/Решението за изключване се взема от Управителния съвет с квалифицирано
мнозинство две трети от гласовете на присъстващите. Решението може да бъде
обжалвано в едномесечен срок пред Контролния съвет, който го внася с жалбата за
решаване и произнасяне от Общото събрание.
/3/Член – учредител на браншовата камара може да бъде изключен само от
Общото събрание.
V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.22.Органите на браншовата камара са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Контролен съвет.
Чл.23./1/Общото събрание е върховен орган на Браншовата камара. В него
участват всички членове. Преките членовете на камарата се представляват от
физическите лице, които ги представляват съгласно съдебната им регистрация или
вписаните обстоятелства в Търговския регистър.
/2/Редовно Общо събрание се свиква веднаж в годината от Управителния съвет на
Браншовата камара.
/3/Общо събрание може да бъде свикано от Управителния съвет по писмено
искане на поне 1/3 от членовете на Браншовата камара. Ако Управителният съвет в
едномесечен срок от постъпване на искането не свика Общо събрание, то се свиква от
съда, където камарата е регистрирана, по писмено искане на заинтересованите членове
или упълномощено от тях лице.
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/4/Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа,
мястото на провеждане, като се посочи по чия инициатива се свиква. Поканата се
обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявления в
административната сграда на камарата най–малко едни месец преди датата на
провеждане на Общото събрание.
/5/На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват
всички решения и изборни резултати. Протоколът се подписва от Председателя на
Управителния съвет на Браншовата камара или от един от неговите заместници и от
лицето, водило протокола.
/6/Заседанието на Общото събрание се счита за законно (редовно), ако присъстват
или са надлежно представени повече от половината от всички преки членове на
камарата.
/7/Ако в посочения час не се явят (или не са надлежно представени) повече от
половината от всички преки членове на камарата, събранието се провежда с един час по
– късно при същия дневен ред и място, и се счита за законно (редовно), независимо от
броя на присъстващите.
/8/В Общото събрание всеки (пряк) член има право на един глас. 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 ограничение, по
съребрена линия – до четвърта степен включително или по сватовство – до втора степен
включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
/9/Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решенията по чл.23 ал.11
т.1,8,9,12 и 13 се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/10/Гласуването се провежда явно, а в отделни случаи и тайно по решение на
Общото събрание.
/11/Общото събрание взема решения по всички основни въпроси от дейността на
Браншовата камара, в т. число:
1. изменя и допълва Устава ;
2. утвърждава структурата на Браншовата камара;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
4. приема годишния бюджет,
5. определя размера, реда и сроковете за внасяне на встъпителния и годишен
членски внос и контролира управлението на имуществото на браншовата камара;
6. приема отчета за дейността на Управителния и Контролния съвети и ги
освобождава от отговорност.
7. Приема вътрешните актове на камарата;
8. Взема решения за преобразуване, прекратяване и обявяване в ликвидация на
камарата и определя за ликвидатор Управителния съвет.
9. Взема решения за разпределяне на останалото след удовлетворяване на
кредиторите имущество при ликвидация;
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове, определя техния
управител и бюджет
11. Взема решения за промяна на наименованието и седалището на камарата
12. Приема основни насоки за дейността на камарата;
13. Отменя незаконосъобразни решения на Управителния и Контролния съвет.
/12/Общото събрание има изключителното право, по предложение на
Управителния съвет, да избере Почетен председател на Браншовата камара.
Чл.24./1/Управителният съвет е управителен орган на Браншовата камара. Той
организира и ръководи дейността в периода между заседанията на Общото събрание.
/2/Управителният съвет се свиква на заседание най-малко на веднаж на три
месеца с писмена покана от Председателя на Управителния съвет на браншовата
камара.
/3/Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на извънредно
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заседание по искане на 1/3 от членовете му в седемдневен срок от постъпване на
искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите,
които трябва да се решават. Ако в този срок Управителния съвет не бъде свикан от
председателя, може да го свика всеки един от заинтересуваните му членове.
/4/Заседанието на Управителния съвет е редовна, ако присъстват повече от
половината от неговите членове.
/5/За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна
телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този
член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
/6/Решенията на Управителния съвет могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако
всички членове подпишат без бележки и възражения протокола, в който е отразено
взетото решение.
/7/Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от общия брой на
присъстващитеа решенията по чл.24 ал.11 т.4, 6 и 7 - с мнозинство от всички членове.
/8/На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от
Председателя на Управителния съвет или от негов заместник и от водещия протокола.
/9/Управителният съвет се избира за срок от 2 (две) години от Общото събрание на
браншовата камара с обикновено мнозинство. До избирането на новия Управителен
съвет старият продължава да изпълнява функциите си .
/10/Броят на членовете на Управителния съвет се определят от Общото събрание.
В състава на УС могат да се включат и представители на централни и други ведомства,
като те не може да бъдат повече от 20% от общия състав на УС.
/11/Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на камарата;
4. Приема и изключва преките членове;
5. Взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на камарата и носи
отговорност за това;
7. Разпорежда се с имуществото на Камарата;
8. Избира от своя състав председател и двама заместник председатели;
9. Определя адреса на сдружението.
10. Прави предложение пред Общото събрание за избор на Почетен председател;
11. Награждава и обявява Почетни членове на Браншовата камара.
Чл.25.Членовете на Управителния съвет избират с обикновено мнозинство
Председателя на Управителния съвет и на двама негови заместници за срок от две
години. Председателя и заместниците му разпределят работата помежду си.
Чл.26.Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява Браншовата камара и ръководи цялостната й дейност.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет.
3. Сключва и прекратява трудовите договори с щатния персонал на камарата,
съобразно приетата структура на Общото събрание.
Чл.27./1/Общото събрание определя броя на членовете на Контролния съвет и ги
избира с обикновинно мнозинство за срок от две години.
/2/Членовете на Контролния съвет, с обикновено мнозинство избират измежду
състава си Председател.
/3/Контролният съвет има следните правомощия:
1. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на браншовата
камара и на Управителния съвет;
2. Проверява финансовото състояние на Браншовата камара;
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3. Разглежда жалби, против решенията на Управителния съвет за изключване от
камарата и ги внася за решаване от Общото събрание;
4. Отчита дейността си пред Общото събрание.
VI. ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.28./1/За Почетен председател на Браншовата камара може да бъде избрано
само дееспособно физическо лице, което има особени заслуги за развитието на камарата
и е допринесло изключително много за осъществяването на целите и задачите й във
времето.
/2/Почетният председател на ББКЕ олицетворява и изразява непреходните
ценности и стратегическите цели на камарата.
/3/Почетният председател на камарата се избира от Общото събрание по
предложение на Управителния съвет.
/4/ Почетеният председател на Браншовата камара може да бъде предложено и
избрано и лице, което в същото време изпълнява функциите на:
1. Член на Управителния съвет на камарата;
2. Председател на Управителния съвет на камарата;
3. Заместник-председател на Управителния съвет на камарата;
4. Член на Контролния съвет на камарата;
5. Председател на Контролния съвет на камарата;
/5/Почетният председател на Браншовата камара може да бъде избран в същото
време и за:
1. Член на Управителния съвет на камарата;
2. Председател на Управителния съвет на камарата;
3. Заместник-председател на Управителния съвет на камарата;
4. Член на Контролния съвет на камарата;
5. Председател на Контролния съвет на камарата;
Чл.29./1/По силата на този Устав, Почетният председател може да участва в
заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет с право на един глас, равен с
този на пряк /пълноправен/ член на Браншовата камара.
/2/В случаите по чл. 28, ал. 4 и ал. 5, лицето, избрано да изпълнява едновременно
функциите и на Почетен председател, има право само на един глас.
/3/Извън случаите по чл. 28, ал. 4, т. 2 и чл. 28, ал. 5, т. 2, Почетният председател
има представителни функции заедно с Председателя на Управителния съвет пред
организации, свързани с дейността и работата на Браншовата камара и подпомага
Председателя на Управителния съвет при изпълнението на неговите правомощия и в
дейностите, свързани с промоциране на камарата.
VІІ. ЗАПЛАЩАНЕ
Чл.30./1/Изборните органи на Браншовата камара работят на доброволни начала.
/2/Щатният персонал получава заплати, определени от Управителния съвет на
Браншовата камара.
/3/Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет могат да получават
съобразно заетостта им еднократни годишни възнаграждения, определени от Общото
събрание и включени в бюджета.
/4/Привлечените като експерти и сътрудници получават възнаграждения съобразно
действащите нормативни актове, сключените договори и извършената работа.
VІІІ. ИМУЩЕСТВО, ОТГОВОРНОСТИ
Чл.31.Имуществото на Браншовата камара се набира от:
1. Встъпителен и редовен членски внос.
2. Еднократно предоставено от държавата имущество.
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3. Дарения и завещания от местни и чуждестранни лица.
4. Дейностите по раздел ІІІ от Устава.
Чл.32./1/Финансовата дейност задължително се извършва в съответствие с
приетия годишен бюджет. Средствата по бюджета са целеви. Те не могат да се използват
за други цели, освен за посочените в този Устав и за извършване на дейности, одобрени
с годишната програма.
/2/Получените приходи от дейностите по раздел ІІІ от Устава се изразходват за
постигане целите на камарата.
Чл.33.По решение на Управителния съвет Браншовата камара може да образува
целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с
решението за образуването им.
Чл.34.Браншовата камара има собствена банкова сметка в левове и валута.
Чл.35.Браншовата камара отговаря за задълженията си със своето имущество.
Камарата не отговаря за задълженията на членовете си, както и членовете не отговарят
за задълженията на камарата.
Чл.36.Камарата не разпределя печалба.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.37.Браншовата камара може да бъде прекратена по решение на Общото
събрание или в предвидените от закона случаи. При прекратяване на дейността на
браншовата камара по решение на Общото събрание, останалото след удовлетворяване
на кредиторите имущество се разпределя съобразно решението по чл.23 ал.11 т. 9.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.Този Устав е приет от учредителите с решение на учредителното събрание,
състояло се на 12.11.1992год. в София и е вписан в регистъра парт. N 652, т.ХI, р.V,
стр.145, поради промени е пререгистриран с решение на СГС от: 18.11.1994 год.;
10.10.2000 год.; изменен и добълнен в съответствие със Закона за юридическите лица с
нестопанска цел от Общото събрание на 28.06.2001 г., поради промени пререгистриран с
решение на Общото събрание от 06.06.2008 год., поради промени пререгистриран с
решение на Общото събрание от 17 септември 2015 год., пререгистриранс решение на
Общото събрание от 19 септември 2017 год.)
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