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                                                                                           Приет от Общото събрание на БИТПП на  28.05.2019г. 

 
У  С  Т  А В 

 
на Българо-израелската търговско-промишлена палата /БИТПП/ при БТПП 

 
I .Основни положения 

 
 Чл.1./1/ Българо-израелска търговско-промишлена палата / БИТПП / при БТПП е 
юридическо лице с нестопанска цел, определяща себе си като независимо сдружение 
за осъществяване на дейност в частна полза, в съответствие с този устав и българското 
законодателство. 
 /2/ Наименованието на сдружението е Българо-израелска търговско-промишлена 
палата /съкратено БИТПП/. В своята международна дейност БИТПП използва 
английския превод на наименованието си, а именно Bulgarian-Israel Chamber of 
Commerce and Industry /съкратено  BICCI /. 

 
 Чл.2. Седалището на БИТПП е град София, а адресът на управление – гр. София, 
1058, район „Оборище”, ул.Искър №9. 
 
 Чл.3. БИТПП се учредявя за неопределен срок. 
 

II. Цели и средства 

 
 Чл.4. БИТПП има за основна своя цел съдействието за развитието на 
международното икономическо сътрудничество между Република България и 
Държавата Израел и преди всички всестранното подпомагане на икономическите, 
финансовите, търговските, научно-техническите, технологичните, селскостопанските и 
туристическите двустранни отношения. 
 Чл.5. За постигане на тази основна цел БИТПП използва следните средства: 
      а/ Подпомага всяка инициатива за търговско-промишлена и научно-
техническа съвместна дейност между български и израелски бизнесмени/партньори; 
 б/ изготвя и разпространява търговска, икономическа, правна, финансова и друга 
информация, полезна за развитието на съвместното сътрудничество между фирми от 
Република България и Държавата Израел; 
  в/ организира или съдейства при организирането на делови срещи, симпозиуми, 
конференции, изложби и панаири, насърчаващи и улесняващи постигането на 
основната цел, посочена в чл.4 от устава; 
 г/ събира и предоставя маркетингова и друга информация; 
 д/ сътрудничи на държавни органи и организации на двете страни за решаване 
на проблеми от взаимен интерес, за правно регулиране на търговските отношения 
между партньори от двете страни, и за създаване на благоприятни условия за 
развитието на икономическото и научно-техническото сътрудничество, като участва и 
организира съвместни мероприятия с тази цел; 
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 е/ съдейства за доброволно разрешаване на спорове, породили се между 
търговски партньори от двете страни ; 
 ж/ сътрудничи с Израело-българската търговска палата /ИБТП/ със седалище 
Тел-Авив. 
 

III. Членство, права и задължения 
 
 Чл.6./1/ Членството в БИТПП е доброволно. Членове могат да бъдат български и 
чуждестранни юридически лица, както и български и чуждестранни физически лица, 
желаещи да участват в постигането на нейните цели. 
       /2/ Физическо лице с особени заслуги към БИТПП может да бъде избирано за 
почетен член, като с този избор то придобива правото да бъде избирано в ръководните 
органи на сдружението и съвещателен глас в Общото събрание.  

      /3/Удостоените със статут „почетен член” лица, получават специални грамоти 

и/или плакет. 
       /4/ Почетните членове се избират безсрочно от Управителния съвет с 
мнозинство от две трети от членовете му, или от Общото събрание с мнозинство повече 
от половината от присъстващите членове.  Ако почетен член действа против интересите 
на БИТПП, той подлежи на изключване по общите правила на чл.10, ал.2. 
       /5/ Почетните членове са освободени от заплащане на членски внос, но ако 
почетен член по свой почин заплати членски внос, той придобива пълноправен глас в 
Общото събрание. 
 
 Чл.7./1/ Приемането за член в БИТПП става с писмена молба до Управителния 
съвет, в която кандидатът заявява, че приема настоящия устав. 
          /2/ Членството в БИТПП възниква от деня на решението на Управителния 
съвет, който е длъжен да разгледа молбата на първото свое заседание след нейното 
постъпване. 
         /3/ Членовете физически лица заплащат членски внос, а членовете 
юридически лица – парични вноски. 
         /4/ Отказът за приемане на член може да се обжалва пред Общото събрание 
на БИТПП. 
 
 Чл.8. Всеки член на БИТПП има следните права: 
  а/ да участва в Общото събрание лично или чрез нотариално упълномощен 
представител /за физическите лица/; да участва чрез законния си представител или    
чрез нотариално упълномощен от него представител /за юридическите лица/, освен  
ако в устройствения акт на юридическото лице е уговорено друго; 
  б/ да избира и да бъде избиран в ръководните и помощните й органи; 
 в/ да участва в решаването на въпроси, засягащи дейността на БИТПП и на 
нейните членове; 
 г/ да участва в събрания, курсове, конференции, , дискусии и други прояви, 
организирани от БИТПП; 
 д/ да бъде удостояван с награди и други отличия за активна дейност в БИТПП. 
 
 Чл.9. Всеки член на БИТПП има следните задължения: 
 а/да спазва и изпълнява разпоредбите на устава; 
 б/ да участва в живота на БИТПП, като активно съдейства за успешното 
изпълнение на нейните цели; 
 в/ да плаща редовно членския внос /имуществените вноски/. 
 
 Чл.10./1/  Членството в БИТПП се прекратява: 
 а/ с едностранно волеизявление на напускащия; 

б/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице или 
при прекратяване на юридическото лице; 

 в/ с изключване; 
 г/ с прекратяването на БИТПП и 



 

Стр. 3 от 6 

Устав на БИТПП 

 
 д/ при отпадане. 
 /2/ Решенията за прекратяване членството в БИТПП, включително и 
изключването се вземат от Управителния съвет и подлежи на обжалване пред Общото 
събрание на БИТПП. 
 
 
 

IV. Устройство, органи за управление и контрол на БИТПП 

 
                 Чл.11./1/ БИТПП има единна структура за цялата страна. 
БИТПП може да създава свои регионални представителства, включително може да има 
свои клонове в областните градове. Те не са отделни структурни звена и нямат 
самостоятелни права и задължения. 
 
   Чл.12./1/ Върховен орган на БИТПП е Общото събрание на нейните членове. 
  /2/ Управителни органи на БИТПП са Управителният съвет и 
председателят. 
   /3/ БИТПП има и Контролна комисия. 
   Чл.13./1/ Общото събрание на БИТПП се състои от всички нейни членове. 
  /2/ Като върховен орган на БИТПП Общото събрание има следната 
компетентност: 
   а/ приема, изменя и допълва устава на БИТПП; приема други вътрешни 
актове; 
  б/ определя насоките за дейността на БИТПП; 
  в/ избира и освобождава членовете на Управителния къвет и Контролната 
комисия; 
  г/ обсъжда отчетите на Управителния съвет и взема решения по тях; 
  д/ взема решеия по всички основни въпроси, свързани с дейността на 
БИТПП или ги предоставя за решаване от Управителния съвет съгласно изискванията 
на този устав; 
  е/ приема и изключва членове или възлага тези права на Управителния 
съвет; 
  ж/ взема решения по организационната структура на БИТПП; 
  /з/ взема решения за участие в други организации; 
  и/  взема решения за преобразуване или прекратяване; 
  й/ приема основните насоки и програма за дейността; 
  к/ приема бюджета; 
  л/ взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 
  м/ приема отчета за дейността на  Управителния съвет; 
  н/ взема и други решения, предвидени в устава и закона. 
        /3/  Решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите 
делегати, а решенията за изменение и допълнение на устава и преобразуване и 
прекратяване на БИТПП – с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
        /4/ По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, не може да се 
вземат решения. 
        /5/ Решенията, които могат да се вземат с обикновено мнозинство, могат да 
се предоставят за решаване от Управителния съвет, но подлежат на утвърждаване от 
Общото събрание  още на следващото негово заседание. 
 
 Чл.14./1/ Общото събрание  се свиква от Управителния съвет по негова 
инициатива или по искане на една трета от членовете на БИТПП най-малко един път на 
всеки 3 /три/ години. Ако в последния случай  Управителния съвет в месечен срок не 
отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, той се свиква от Софийския 
градски съд по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях 
лице. 
 /2/ Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, дата, часа и 
мястото на провеждането му и по чия инициатива се свиква. 
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 /3/ Поканата се обявява в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията най-малко 
един месец преди насрочения ден. 
 
 Чл.15./1/ Общото събрание е законно, ако в неговите заседания присъстват 
повече от половината от членовете на БИТПП. При липса на кворум Общото събрание 
се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се 
проведе колкото и членове да се явят. 
         /2/ Всеки член на БИТПП има право на един глас. 
 
 Чл.16./1/  Управителният съвет се състои най-малко от 5 /пет/ лица, членове на 
съюза, и се избира за срок от 3 /три/ години. 
         /2/ Тай избира от своя състав председател и трима зам.председатели. 
         /3/  Заседанията на Управителния съвет са най-малко едно на всеки 3 /три/ 
месеца. 
        /4/ Общото събрание по предложение на Управителният съвет, може да 
удостои с титлата „Почетен председател“ лице, което е било Председател на УС или 
„и.д. Председател” на УС в продължение на минимум 2 мандата, и което незабавно 
придобива всички права на почетен член на сдружението. 
 
 Чл.17. Управителният съвет: 
            а/ представлява БИТПП, както и определя обема на представителната 
власт на отделните свои членове; 
  б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
  в/ разпорежда се с имуществото на БИТПП при спазване изискванията на 
устава и българското законодателство; 
  г/ подготвя и внася в Общото събрание проект за тригодишен бюджет; 
  д/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на БИТПП; 
  е/ определя реда и организира извършването на дейността на БИТПП, 
включително и тази в частна полза, и носи отговорността за това; 
  ж/ взема решения по въпроси, които по закон или съгласно устава не 
спадат в правата на друг орган; 
  з/ взема решения по въпроси, предоставени от Общото събрание на 
БИТПП, съгласно чл.13, ал.6 от устава. 
 
 Чл.18./1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от 
председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при 
писмено искане на една трета от членоветему. Ако председателят не свика заседание 
на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от 
заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя 
заседанието се ръководи от зам.председател или от определен от Управителния съвет 
негов член.  
  /2/ Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му 
присъстват повече от половината от неговите членове. 
  /3/ 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 решенията. Гласуването на този член се удостоверява в 
протокола от председателстващия заседанието. 
  /4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по 
чл.17, б. ”В”  и б. „е” и чл.25 – с мнозинство от всички членове. 
  /5/ Управителният съвет може да вземе решения и без да бъде проведено 
заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и 
възражения за това от всички членове на Управителния съвет. 
 
 Чл.19./1/ Председателят ръководи дейността на БИТПП когато Управителният 
съвет не заседава, като организира неговите заседания,  съответствие на неговите 
решения. 
  /2/ Председателят на УС представлява БИТПП пред трети лица. 



 

Стр. 5 от 6 

Устав на БИТПП 

 
 
 Чл.20./1/ Контролната комисия се състои най-малко от 3 /три/ лица – членове на 
БИТПП, които избират помежду си председател. 
          /2/ Тя следи за точно и пълно изпълнение на устава на БИТПП, в 
съответствие с нейните цели, и проверява финансовата дейност, правилното 
изразходване на средствата и стопанисването на имуществото на БИТПП. 
         /3/ За своята дейност Контролната комисия дава отчет пред Общото 
събрание.  
                   /4/ Председателят на Контролната комисия може да участва в заседанията 
на Управителния съвет, но няма право на глас при вземане на решенията. 
 
 

 
V. Функции, представителство, 
организационно преустройство 

 
 Чл.21./1/  БИТПП изразява волята си и извършва правна дейност чрез своите 
органи, като се представлява от Управителния съвет, а когато той не заседава – от 
неговия председател. 
         /2/ По съдебни спорове между БИТПП и Управителния съвет, БИТПП може 
да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица. 
        /3/ Юридическите лица, членове на БИТПП, участват в работата на орган на 
БИТПП чрез своя законен представител или изрично упълномощево от него лице. 
 
 Чл.22. Всяко писмено изявление от името на БИТПП трябва да съдържа нейното 
наименование, седалище, адрес, както и данни за нейната регистрация, включително и 
ЕИК номер. 
 
 Чл.23./1/  БИТПП може да се преобразува в друг вид юридическо лице с 
нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя. 
          /2/ След отделяне или разделяне БИТПП отговаря солидарно за 
зъдълженията, възникнали до преобразуването й. 
         /3/ Членовете на БИТПП, след нейното сливане или вливане, стават членове 
на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на БИТПП при нейното 
разделяне, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, по техен 
избор. 
 Чл.24. БИТПП се прекратява: 
  а/ с изтичането на срока, за който е учредена; 
  б/ с решение на Общото събрание; 
  в/ с решение на Софийския градски съд, когато: 

- не е учредена по законния ред; 
- извършва дейност, която противоречи на закона, или е противна на 

обществения ред или на добрите нрави; 
- е обявена в несъстоятелност. 

 
 Чл.25./1/ При прекратяване на БИТПП се извършва ликвидация. 
           /2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено 
от него лице. 
          /3/ Разпределянето на останалото след удоволетворяване на кредиторите 
имущество става съгласно устава и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
Компетентен да извърши разпределянето е Общото събрание на БИТПП. 
            
 Чл.26. След разделянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска 
заличаване на вписването на БИТПП от ТРРЮЛНЦ. 
 

VI. Средства и имущество 
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 Чл.27. БИТПП набира средства от: 
  а/ членски внос; 
  б/ вноска от членовете юридически лица; 
  в/ дарения, завещания, субсидии; 
  г/ други източници, разрешени от законодателството. 
 
 Чл.28./1/  Имуществото на БИТПП се състои от членски внос, право на 
собственост и други вещни права. То е обща собственост, независимо дали е придобито 
от името на БИТПП или чрез нейните поделения. 
          /2/  Управлението на средствата и имуществата на БИТПП е от 
компетентност на Управителния съвет. 
 
 Чл.29. По решение на Управителния съвет на БИТПП могат да се създават 
фондове в съответствие с този устав и българското законодателство. 
 
 Чл.30./1/ БИТПП може да извършва стопанска дейност, свързана с постигането 
на нейните цели. Всички приходи от тази дейност се използват за финансиране на 
целите на БИТПП.  
 
 /2/ На основание чл.3, ал.4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
определяме предмета на стопанска дейност на БИТПП така: 
 а/ издателска и разпространителска дейност на търговска, икономическа, правна, 
финансова, маркетингова и друга литература и информация; 
 б/ организиране на различни платени форми на обучение по въпроси на бизнеса; 
 в/ даване на платени експертни мнения и консултации по бизнес-въпроси; 
 г/ осъществяване на всички видове услуги от областта на бизнес туризма; 
 д/ търговско представителство и търговско посредничество; 
 г/ всякаква друга дейност, която съвпада с целите на БИТПП и е разрешена от 
българското законодателство. 
 
 Чл.31. Годишният членски внос се определя от Общото събрание по 
предложение на Управителния съвет на БИТПП. 
 

VII. Заключителни разпоредби 

 
 Чл.32. БИТПП има кръгъл печат с наименованието й на български и на английски 
език. 
 
 Чл.33./1/ Този устав е изготвен на основание на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел 
          /2/  Действащите към момента органи за управление и контрол на БИТПП са 
с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание, на което 
са избрани. 
        /3/  Уставът на БИТПП  е приет в тази му редакция от Общото събрание, 
проведено на 28 май 2019 година, съгласно приложение  № 1 и № 2 към Протокола от 
заседанието на ОС от 28.05.2019г. 
 

*  *   * 
 


