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УСТАВ 

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА 

"БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ДОБИВА 
И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ" 

("БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА") 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Член 1. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) /1/Българска браншова камара на 
търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини /за краткост 

„БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА“/ е доброволно, неправителствено, непартийно сдружение с 
нестопанска цел, осъществяващо ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА и обединява български и чуждестранни 
юридически и физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи дейност 
в областта на търсенето и/или проучването и/или добива на подземни богатства, както и съпътстващите 
ги производства, дейности и услуги. 

 /2/ Наименованието на сдружението с нестопанска цел е: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
ЗА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 
ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ /БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА/. Наименованието се изписва на латиница: "BULGARIAN CHAMBER OF MINING 
AND GEOLOGY ". 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.04.2013 г.) СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА 
УПРАВЛЕНИЕ на сдружението е: град София 1404, община "Триадица", кв. „Манастирски ливади – 

изток”, бул. „Околовръстен път”  № 27,  Бизнес център „Земята и хората”, ет. 1.   

/4/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) БЪЛГАРСКА МИННО- ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА е учредена и функционира като сдружение с нестопанска цел осъществяващо своята дейност 
с: - МИСИЯ - защита интересите на своите Членове в съответствие с принципите на пазарната 
икономика, устойчивото развитие, законосъобразността и етичните норми и стремейки се към основната 
си - ВИЗИЯ за дългосрочно развитие като национално представителната браншова организация на 
предприемачите (работодателите) със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие 
на отрасъла и социално-икономическия просперитет на страната. Девизът „Силни заедно“ въплъщава 

подхода и практическите действия на сдружението за единство и съпричастност, както съм мисията на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА и бранша като цяло, така и категорична подкрепа към всеки 

нуждаещ се Член на сдружението, който изповядва неговите принципи.  

/5/ ((Предишна ал. 4  - изм., Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА е учредена за неопределено време и съществуването й не се ограничава със срок 
или друго условие. 

Член 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и възниква от вписването му в Търговския 

регистър за юридическите лица с нестопанска цел на Окръжния съд по седалището на юридическото 
лице. 

Член 3. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Юридическите лица с нестопанска цел са 
носители на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите 
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лица и могат да притежават имущество. Българската минно-геоложка камара е член на Българската 

стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Евромин. Това 
не ограничава в бъдеще Българската минно-геоложка камара да Членува и в други организации. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО 
РЕАЛИЗИРАНЕ. 

Член 4. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА е учредено с оглед на следните цели: 

 Да съдейства и подпомага процесите по ускоряване прехода към пазарна икономика в бранша; 

 Да подпомага, представлява и защитава интересите на своите Членове; 

 Да оказва целенасочено въздействие за ускоряване процесите на преструктуриране в бранша; 

 Да съдейства и подпомага ефективно Членовете си в процесите по осъществяване на 
приватизацията в бранша; 

 Да съдейства за привличането на чуждестранни инвестиции в производствените и обслужващи 
сектори в бранша; 

 Да подпомага Членовете си при модернизацията на предприятията и при обезпечаването на 
безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техническо и технологично ниво и 

екологично чиста работна среда; 

 Да разработва програми и съдейства за постигане на висок професионализъм и авторитет на 
управленския потенциал на своите Членове. 

 /2/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) В изпълнение на мисията на 
БЪЛГАРСКА МИННО ГЕОЛОЖКА КАМАРА за защита на интересите на своите Членове чрез постигане 
на заложените по-горе цели, сдружението и всеки един от неговите Членове спазва следните основни 
принципи на пазарната икономика, устойчивото развитие, законосъобразността и етичните норми – 

основа на ценностната система на сдружението, а именно: 

 Повишаване ефективността на добива и преработката на минерални суровини и разкриване нови 
запаси и находища; 

 Инвестиране в качеството, най-добрите налични техники и иновативни продукти, в т.ч. с висока 
добавена стойност; 

 Осигуряване здравето и безопасността на всички свои служители и сътрудници; 

 Повишаване професионалната удовлетвореност и стандарта на живот на своите служители, 

поощрява трудолюбието, почтеността и добронамереността и насърчава образоваността на 

своите служители; 

 Подкрепа за повишаване стандарта на живот и устойчивото развитие на местните общности; 

 Разширяване на икономическата свобода и поощряване на предприемачеството; 

 Осигуряване на максимална прозрачност и отчетност за всички свои действия и ефекта от тях, и 
водене политика срещу корупцията, търговията с влияние и сивата икономика; 

 Управляване системно всички аспекти на въздействието върху околната среда; 

 Минимизиране на отпадъците, свързани с дейността; 

 Постигане нулево нетно въздействие върху биологичното разнообразие в дългосрочен план; 
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 Повишаване енергийната ефективност и намалява преките и непреки въглеродни емисии, 

генерирани от дейността на дружеството. 

Член 5. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) В съответствие с действащото 
законодателство и настоящия устав, БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА осъществява своите 
цели, като извършва следните дейности, както следва: 

1. Обсъжда, изготвя и защитава концепции и стратегии за развитието на бранша и свързаните с него 
дейности и ги предлага на компетентните държавни органи; 

2. Изразява мнения и дава мотивирани писмени становища по предоставени или касаещи пряко или 

косвено бранша проекти на нормативни актове; 

3. Представлява и защитава икономическите интереси на своите Членове и на бранша като цяло 
пред централните и местни държавни и синдикални органи, организации и лица при 

разработването и разглеждането на проекти за преференции, такси, мита, лихви и други 
икономически и организационни условия, осигуряващи ефективност в дейността и развитието на 
бранша и свързаните с него производства; 

4. Осъществява координация и съгласува интересите на Членовете си в различните сфери на 
дейност при спазване принципите и изискванията за правна и икономическа самостоятелност, 

ненамеса в дейността на Членовете си, лоялна конкуренция, липса на прояви на монополизъм, 
опазване на търговската и фирмена тайна, етика и коректност във взаимоотношенията; 

5. (отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.); 

6. Съдейства за осъществяване на маркетингови проучвания, изследвания и анализи на условията 
на вътрешния и международните пазари; 

7. Подпомага и дава препоръки на Членовете си за ефективно развитие на стопанската им дейност 
и съдейства за кооперирането им при изпълнение на крупни поръчки в страната и чужбина; 

8. Осъществява делови контакти и сътрудничество с местни и международни организации и лица за 
подпомагане, обмяна на опит и обсъждане на общата и приложна проблематика, както и за 
привличане на български и чужди инвестиции в бранша и за създаването на смесени дружества; 

9. Съдейства за отпускане на кредити от български и чужди финансови и банкови институции за 
развитието на стопанската дейност в бранша; 

10. Информира Членовете си за обявени търгове, изложби, панаири и други публични изяви, касаещи 
интересите на своите Членове, като съдейства за участието им в тях чрез осигуряване на типови 

договори, образци, тръжни книжа и други материали при възможност; 

11. Съдейства за изграждането и функционирането на стокови и трудови борси за обслужване на 
бранша; 

12. Съдейства за повишаване на квалификацията и специализацията на управленския и обслужващия 
персонал на своите Членове, като организира и провежда национални и международни срещи, 
симпозиуми, семинари, конференции, курсове и други за професионални обучение и 
квалификация във взаимодействие с държавни органи, организации, местни и чуждестранни 
институции и лица; 

13. Съдейства за доброволното и взаимноизгодно решаване на възникнали спорове между своите 
Членове; 

14. Участва и представлява Членовете си в бранша при колективното трудово договаряне и 
тристранно сътрудничество при сключване на колективни трудови договори със синдикатите и 
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работодателите на браншово равнище, като сключва отраслов /браншов/ колективен трудов 

договор; 

15. Участва в органите за социално сътрудничество и партньорство на браншово равнище, като 
защитава интересите на Членовете си; 

16. Консултира Членовете си по проблеми на трудовото законодателство, здравословни и безопасни 
условия на труд, социални взаимоотношения; 

17. Участва в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите; 

18. Разработва и дава предложения на Членовете си в бранша за добра производствена практика; 

19. Участва в работата на консултативни съвети към държавните и общински органи; 

20. Разработва и внася в съответните компетентни държавни органи и ведомства анализи, експертизи 
и други предложения в интерес на развитието на бранша; 

21. Изготвя годишни доклади за състоянието и перспективата за развитие на бранша; 

22. Съдейства и упражнява контрол за спазването на търговската етика, морал и правилата за лоялно 
пазарно поведение в бранша; 

23. (изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Издава документ за професионална 
правоспособност на преминалите формите на професионално обучение след снабдяване със 

съответна лицензия; 

24. Изготвя и актуализира поименни списъци на експерти-вещи лица със специални познания в 
различните области на бранша в услуга на своите Членове, на държавните и общинските органи 
и на възложителите на обществени поръчки; 

25. (изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Издава удостоверения за изпълнявана 
дейност на Членовете си, които да им служат в стопанските им взаимоотношения, доколкото това 
не е възложено на държавен орган или институция; 

26. (нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Организира специализирани експертни 
съвети с цел даване на становище по важни проекти и технически документации. 

27. Изпълнява и други възложени задачи в рамките на своята компетентност и цели. 

Член 6. /1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с 
предмета на основната дейност, за която е регистрирано и като използва приходите за постигане на 
определените в устава цели. 

 /2/ (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

 /3/ Извършването на стопанска дейност по предходната алинея се подчинява на действащото и 
приложимо българско законодателство. 

 /4/ Сдружението не разпределя печалба. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Член 7. (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Член 8. (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Член 9. (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 
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ПИСМЕНИ АКТОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 10. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) Всяко писмено изявление от името на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА и като сдружение с нестопанска цел за дейност в частна 
полза, задължително трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за 
нейната регистрация, включително единен идентификационен код. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 11. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Сдружението изразява волята си и 
извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган, чрез 

Председателя на Управителния съвет, и/ или чрез Изпълнителния си директор. 

 /2/ По съдебни спорове между сдружението като юридическо лице и управителният му орган, 

съответно Членове на Управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани 
от Общото му събрание едно или няколко лица. 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Сдружението може да участва в 
работата на орган на друго юридическо лице чрез своя представител или упълномощено от него лице. 

УСТРОЙСТВО 

Член 12. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ Устройството на сдружението се 

определя от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и този устав. 

 /2/ Сдружението може да има и КЛОНОВЕ. УПРАВИТЕЛЯТ НА КЛОНА представлява 
сдружението за дейността на клона. 

УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО. УСТАВ. (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

ІІ. ЧЛЕНСТВО (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Член 13. /1/ Членуването в БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА Е ДОБРОВОЛНО. 

 /2/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) В БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА 

КАМАРА не могат да Членуват политически партии и движения. 

Член 14. /1/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Членовете на БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА са редовни и почетни. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Редовни Членове на БЪЛГАРСКА 
МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица 
-  търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи дейности в областта на търсенето и/или 
проучването и/или добива на подземни богатства, както и в съпътстващите ги производства, дейности и 

услуги, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват 
настоящия устав и заплащат редовно Членския си внос. 

 /3/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Колективни редовни Членове на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА  могат да бъдат юридически лица: 



6 

 

1. професионални съюзи, сдружения и браншови организации, свързани с  проучването и добива 

на подземни богатства; 

2. български и чуждестранни съюзи, обединения и асоциации, с които тя поддържа активно 
сътрудничество; 

/4/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Почетни Членове и Почетен 
председател на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА могат да бъдат физически лица, с доказан 
принос и особени заслуги към дейността на сдружението. Почетните Членове участват в работата на 
Общото събрание, а Почетният председател - и в заседанията на Управителния съвет, с право на 

съвещателен глас. 

/5/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Условията и редът за почетното 
Членство по ал.4 се уреждат с Правилник, приет от Управителния съвет на БЪЛГАРСКА МИННО-

ГЕОЛОЖКА КАМАРА.  

Член 15. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Всяко юридическо или физическо лице 
по смисъла на предходния Член, което не е учредител на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА, 
може да заяви желанието си за Членство с писмена молба до Управителния съвет с изрична декларация, 
че приема безусловно клаузите на настоящия устав. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Към молбата за приемане на нови 
Членове в сдружението се прилагат: съдебното решение за регистрацията на физическото лице – 
търговец или на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние, референция от Член на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА. 

 /3/ Молбата се разглежда от Управителния съвет в присъствието на кандидата . /4/ (Нова - 

Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Решението на Управителния съвет се съобщава на 
кандидата в 7-дневен срок от вземането му. Одобреният кандидат представя платежен документ за 

платени встъпителна вноска и годишен Членски внос за текущата година в 7-дневен срок от съобщението 
за решението. 

 /5/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Редът за приемане на нови Членове по 
чл.15, ал.2 и ал.3 може да се урежда с Правилник, приет от Управителния съвет на БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА. 

Член 16. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Всеки Член на БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА има следните права:  

1. Да участва в управлението на сдружението; 

2. Да бъде информиран за неговата дейност и да преглежда документацията на сдружението; 

3. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му по реда, 
предвиден в настоящия устав или правилниците към него; 

4. Да поставя на обсъждане и търси защита по проблеми, свързани с осъществяването на 
стопанската си дейност. 

Член 17. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Всеки Член на БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА има следните задължения: 

1. Да спазва устава и решенията на Общото събрание; 
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2. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Да прави имуществени вноски в размер, 

по начин и в срокове, определени от Управителния съвет. За целта всяка година в срок до 30 
април дружествата-Членове на БМГК декларират нивото на приходите/инвестициите за 
предходната година, въз основа на което се изчислява дължимия Членски внос; 

3. Да не използва сдружението за цели, противоречащи на устава и професионалната етика; 

4. Да информира сдружението в 14 дневен срок за настъпилите промени в ръководните им органи, 
както и друга  важна информация за дейността им, необходима за изпълнение целите на 
сдружението, изисквана съобразно решение на Управителния съвет. 

Член 18. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Всеки Член на БЪЛГАРСКА МИННО-
ГЕОЛОЖКА КАМАРА отговаря за задълженията на сдружението до размера на определените по реда 
на устава имуществени вноски и  не отговаря ЛИЧНО за задълженията на сдружението. 

/2/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Почетните Членове на сдружението 
нямат имуществени задължения. 

Член 19. С изключение на имуществените, Членските права и задължения са непрехвърляеми и не 
преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на Членските 
задължения и упражняването на Членските права може да бъде предоставено другиму, ако това е 

предвидено в устава. 

ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО 

Член 20. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Членството СЕ ПРЕКРАТЯВА: 

1. С едностранно волеизявление до Управителният съвет на сдружението чрез депозиране на 
писмено уведомление за доброволно напускане; 

2. Със смъртта или поставянето под запрещение; 

3. С изключване; 

4. С прекратяване на юридическото лице; 

5. При отпадане. 

Член 21. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ ИЗКЛЮЧВАНЕ на Член на сдружението 
се извършва, когато е допуснато поведение, което прави по-нататъшното Членство несъвместимо при 
следните случаи: 

1. При нарушаване на устава и действащото законодателство; 

2. При  извършване на дейност в противоречие с целите и интересите на сдружението; 

3. При неизпълнение на решения на Общото събрание или Управителния съвет; 

4. При извършване на действия, представляващи грубо или системно нарушение на Етичния кодекс 
на сдружението, уронващи престижа на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА; 

 /2/ Решението за изключване се взема с решение на Управителния съвет с квалифицирано 
мнозинство 2/3 от всички присъстващи Членове. 

 /3/ Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от 
узнаването за изключване, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението. 
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 /4/ При прекратяване на Членството не се възстановяват встъпителната вноска и платения 

Членски внос. 

Член 22. /1/ Отпадане от Членство в БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА се извършва в следните 
случаи: 

1. При невнасяне на установените имуществени вноски и неизпълнение на финансовите задължения 
към сдружението в определения размер и срок, освен при форсмажорни обстоятелства; 

2. При системно неучастие в дейността на сдружението. 

 /2/ Отпадането се констатира по документи с решение на Управителния съвет с мнозинство 2/3 

от гласовете на присъстващите Членове. 

 /3/ Решението за отпадане може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от 

узнаването за отпадане от Членство, но не по-късно от една година от вземане на решението. 

ІV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СДРУЖЕНИЕТО  
(Изм. с Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) 

Член 23. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Органите за управление и контрол на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА са: 

1. Общо събрание; 

2. Управителен съвет; 

3. Председател; 

4. Контролен съвет; 

5. Изпълнителен директор. 

 /2/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Помощни органи са: 

1. Разширен Управителен съвет; 

2. Постоянни и временни комисии, създадени по решение на Управителния съвет и работещи по 

правила, приети от УС. 

 /3/ Дейността на сдружението може да се подпомага от Изпълнително бюро, чийто състав и 
компетентност се определят от Общото събрание. 

/4/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Председателят на Управителния съвет 
утвърждава списък на консултанти – експерти в различни области от дейността на сдружението. Те 

изготвят становища и/ или участват по конкретен повод в работата на Управителния съвет, Разширения 
управителен съвет или Постоянните комисии.  

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Член 24. Общото събрание е върховният орган на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА и се 
състои от всички Членове на сдружението. 

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
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Член 25. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Общото събрание: 

1. Приема и изменя устава; 

2. Приема други вътрешни актове; 

3. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет и на сдружението. 

4. Избира и освобождава Членовете на Управителния и Контролен съвети; 

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове; 

6. Взема решения за участие в други организации; 

7. (изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Взема решения за преобразуване или 
прекратяване на сдружението и за разпределяне на останалото след удовлетворяване на 

кредиторите имущество след ликвидацията; 

8. Приема основните насоки за дейността на сдружението, определя стратегията и перспективните 
програми за дейността на сдружението в бранша; 

9. Приема годишния бюджет и отчет за финансовата дейност на сдружението; 

10. (изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Взема решения относно дължимостта и 
размера на встъпителния и на годишния Членски внос, определени съгласно утвърдена с 

решение на Общото събрание методика; 

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

12. Отменя решения на другите органи на дружеството, които противоречат на закона, устава или 
други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА; 

13. (изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.)По предложение на Управителния съвет 
взема решения за приемане на почетни Членове или избор на Почетен председател на 

сдружението; 

14. Взема други решения, предвидени в устава. 

 /2/ Правата на Общото събрание по ал.1, т.т. 1, 3, 4, 7, 9, 11 и 12 на предходната алинея не могат 
да се възлагат на други органи на сдружението. 

 /3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. 

 /4/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната 
законосъобразност и съответствие с устава пред съда по регистрацията на БЪЛГАРСКА МИННО-

ГЕОЛОЖКА КАМАРА от всеки Член на сдружението или негов орган или на прокурора в едномесечен 

срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

 /5/ Противоречащите решения на закона, устава и предходно решение на Общото събрание, 
могат да се оспорват пред Общото събрание по искане на заинтересованите Членове на сдружението 
или на негов орган в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на 
вземане на решението. 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Член 26. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Общото събрание се свиква:  
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1. По инициатива на Управителния съвет; 

2. По искане на 1/3 от Членовете на сдружението. В този случай, ако Управителният съвет не 
отправи в двуседмичен срок писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда 
по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите Членове или 
упълномощено от тях лице. 

 /2/ Поканата за свикване задължително съдържа: дневен ред, дата, час и място на провеждането 
на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) Поканата се изпраща на Членовете на 

сдружението по електронен път на адрес на електронна поща посочена от всеки един Член на 
сдружението и се поставя на видно място в сградата, в която се намира управлението на сдружението, 
най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата се публикува на Интернет страницата на 

БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА. 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Член 27. /1/ Заседанията на Общото събрание са редовни и извънредни. 

 /2/ Редовните заседания се свикват един път на годината по реда, установен в чл.26  от 
настоящия устав. 

 3/ (Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Член 28. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват всички решения 
и изборни резултати. 

 /2/ Протоколът се подписва от Председателя на събранието, протоколчика и Председателя на 
Контролния съвет.  

КВОРУМ 

Член 29. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички Членове. 

 /2/ При липса на кворум събранието 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.  

 /3/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 19.04.2012 г.) Наличието на кворум за провеждане на 
Общото събрание се удостоверява с протокол на Мандатната комисия, който следва да съдържа 
имената и броя на представените Членове на сдружението за съответното общо събрание, имената на 
лицата, на които е отказано участие в Общото събрание и причините за това, констатация за наличието 
или липсата на кворум за провеждане на събранието. Мандатната комисия се избира от Общото 

събрание. 

ГЛАСУВАНЕ 

Член 30. /1/ Всеки Член на Общото събрание 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 роднина по права линия без ограничения, по съребрена до четвърта 
степен или по сватовство до втора степен включително;  
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2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на 

решения. 

 /3/ Гласуване в Общото събрание по пълномощно е допустимо, като едно лице може да 
представлява не повече от 3 /трима/ Членове на Общото събрание, въз основа на изрично писмено 
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 /4/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Гласуването по чл. 25, ал.1, т.3 и т.4 е 
тайно. По всички останали въпроси гласуването се провежда явно, освен ако Общото събрание не вземе 
друго решение. 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Член 31. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 19.04.2012 г. и от 10.04.2014 г.)  Общото събрание 

взема решения с мнозинство от присъстващите. Начинът на гласуване на решенията на Общото 
събрание е определен в чл.30, ал.4.  

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 7 и 13 се 
вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 

 /3/ Не могат да се вземат валидни решения по въпроси, които не са включени в обявения в 
поканите дневен ред. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 32. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ Управителният съвет на БЪЛГАРСКА 
МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА е неговият управителен орган. Управителният съвет се състои най-малко 
от 5 и не повече от 15  лица – Членове на сдружението, в това число избрания от ОС Председател на 
УС и неговите Членове по право. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 19.04.2012 г.) Членове по право на Управителния 
съвет са Председателите на асоциации на подбраншове – колективни Членове на сдружението, които 

имат съответстващи европейски структури. Член по право на Управителния съвет е и Изпълнителният 
директор на БМГК. 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) Членовете на сдружението от един 
подбранш могат да номинират пред Общото събрание свой общ представител - Член на сдружението за 
Член на УС, като подбранш „Добив на метални подземни изкопаеми“ може да номинира двама свои 
представители за Членове на УС.  Предложението се прави от събрание на Членовете на подбранша. 
Ако на датата, определена за неговото провеждане, не е налице кворум за това, то изборът на 

представители на подбранша може да стане и по електронен път, организацията за което се 
осъществява от офиса на БМГК: писмено се канят всички представители на подбранша за номиниране 
на представител; определя се срок за представяне на номинациите не по-малко от 3 работни дни. 
Номинациите се съобщават на всички Членове на съответния подбранш, като в съобщението се 
определя и срок за гласуване – 3 работни дни и се указва начина за това (електронен адрес или 
електронна форма за допитване факс номер).  

/4/ (Изм.  - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Членовете на сдружението могат да 
правят и самостоятелно номинации за Членове на Управителния съвет. Не могат да бъдат номинирани 

и избирани за Членове на УС повече от един представител общо в УС и КС на холдингови структури или 



12 

 

свързани лица по смисъла на Търговския закон и лица, които си намират в брак или родство по права 

или съребрена линия до втора степен с Член на УС или КС. 

 /5/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Номинациите по ал. 3 и 4 се изпращат 
писмено, по утвърден от Управителния съвет образец до седалището на сдружението до Председателя 
на Управителния съвет или до Изпълнителния директор, ведно с представяне на кандидата, не по-късно 
от деня преди насроченото Общо събрание, за включване в материалите за заседанието. 

 /6/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.)Изборът на Членове на Управителния 
съвет се осъществява от Общото събрание на сдружението. За кандидатите, номинирани по реда на 

ал.3 от подотраслите за Членове на УС, за избрани се считат получилите не по-малко от 50 плюс един 
гласа от присъстващите на общото събрание. От кандидатите, номинирани по реда на ал.4 за останалите 
пет места в УС, за избрани се считат кандидатите, получили най-много гласове, но не по-малко от 50 

плюс един гласа от присъстващите на общото събрание. Ако няколко кандидата получат равен брой 
гласове за последното свободно място за Член на Управителния съвет, между тях се провежда 
гласуване до получаване на мнозинство от гласовете за един кандидат. 

 /7/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Когато за Член на Управителния съвет 
е избрано юридическо лице, правомощията му в съвета се упражняват от неговия законен представител. 

 /8/ (Изм., Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.)  Членовете на Управителния съвет се 
избират за срок от 3 години. 

Член 33. (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ Мандатът на Членовете на 
Управителния съвет може да се прекрати предсрочно, в следните случаи: 

1. При прекратяване на юридическото лице; 

2. При смърт или поставяне под запрещение на физическо лице; 

3. При изключване или отпадане на Член на сдружението; 

4. С писмена молба до Общото събрание на сдружението, подадена чрез Управителния съвет; 

5. При системно (повече от три пъти) неизпълнение  на задълженията си като Член на УС. 

 /2/ В случаите по ал.1 Управителният съвет свиква в 3-месечен срок извънредно Общо събрание 
за избор на нов Член на Управителния съвет. Новоизбраният Член на Управителния съвет довършва 
мандата на лицето, на чието място е избран. 

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Член 34. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Управителният съвет има следните 
правомощия:  

1. Представлява БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА чрез своя Председател и/или 
избрания Изпълнителен директор. Определя обхвата на представителството, както и условията 
за неговото самостоятелно и съвместно упражняване; 

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

3. Приема нови Членове на сдружението; 

4. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Избира от състава си двама заместник 

председатели и по предложение на Председателя на УС и определя ресорите им на 
отговорност; 
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5. 5.Приема правила за подбор, назначаване и оценка дейността на Изпълнителния директор на 

сдружението и дава предварително съгласие за назначаване на същия, като определя 
възнаграждението му; 

6. Приема вътрешни правила за работа на Управителния съвет, за приемане на нови Членове, за 
връчване на морални и материални отличия от името на сдружението и други; 

7. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Създава постоянни и временни комисии 
и приема правилник за тяхната работа; 

8. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава и 

действащото законодателство; 

9. Внася в Общото събрание проект за бюджет, насоки за работа и други материали, свързани с 
подготовката на общите събрания на сдружението; 

10. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Приема правила относно начина за 
формиране на размера на годишния Членски внос в съответствие с утвърдената от общото 
събрание методика,  реда и сроковете за неговото заплащане; 

11. Внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението; 

12. Определя реда, организира и ръководи извършването на дейността на сдружението съобразно 

стратегията и програмите за перспективно развитие на сдружението и носи отговорност за това; 

13. Утвърждава структурата и щатното разписание на персонала, работещ по трудови 
правоотношения със сдружението; 

14. Взема решение за изключване и отпадане на Членовете на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА в съответствие с устава и закона; 

15. Извършва ликвидация на сдружението при прекратяване на юридическото лице с нестопанска 
цел;  

16. 16.Взема решения за колективно Членство в наши и международни организации; 

17. Взема решения по всички въпроси в рамките на неговите правомощия, освен тези от 
изключителната компетентност на Общото събрание или други органи съгласно устава и 
закона. 

18. (Нова  - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Приема Етичен кодекс на сдружението. 

 /2/ (Нова  - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Заместник председателите по ал.1, т.4 
се избират по предложение на Председателя на Управителния съвет, след проведени от него 

предварителни консултации с всеки един Член на Управителния съвет. В случай, че в заседанието на 
Управителния съвет, в което се избират заместник председателите, бъдат направени и други номинации 
и броят на номинираните е повече от 2-ма, изборите се провеждат с тайно гласуване. За избрани се 

считат получилите не по-малко от 50 плюс един гласа от всички Членове на Управителния съвет. 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Член 35. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Заседанията на Управителния съвет 
се свикват и ръководят от неговия председател най-малко веднъж на три месеца. При отсъствие на 
Председателя, заседанието на Управителния съвет може да се свиква и от заместник председател.. 

 /2/ Свикването се извършва с писмена покана с точно посочване на дневния ред, датата, мястото 
и часа на провеждане на заседанието, най- малко 14 дни преди деня на заседанието. 
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 /3/ (изм. с Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) В изключителни случаи свикването може 

да се извърши в срок от 24 часа по телефон, факс или  електронна поща. 

 /4/ Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Управителния съвет 
при писмено искане на 1/3 от неговите Членове. Ако в едноседмичен срок той не стори това, 
Управителният съвет може да се свика на заседание от всеки един от заинтересованите Членове на 
Управителния съвет. 

 /5/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Управителният съвет може да взима 
валидни решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите Членове: 

физически лица – лично или от друг Член на съвета чрез изрично писмено пълномощно, юридически 
лица – чрез законния си представител; или представлявани от друг Член на съвета чрез изрично писмено 
пълномощно, като никой присъстващ Член не може да представлява повече от един отсъстващ; или чрез 

изрично писмено упълномощен за конкретно заседание Член на управителен или контролен орган на 
юридическото лице. По смисъла на закона 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 от 
председателстващия заседанието. 

 /6/ За заседанието на Управителния съвет се води протокол, подписан от Председателя на 
Управителния съвет и протоколчика.  

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Член 36. /1/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) Решенията на Управителния съвет се 
приемат с мнозинство 50 плюс един от гласовете на  присъстващите, а решенията за ликвидация на 
сдружението, за разпореждане с имуществото му, решения за колективно Членство в национални и 
международни организации и определяне реда и организирането извършването на дейността на 

БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА - с мнозинство 50 плюс един от гласовете на  всички Членове 
на Управителния съвет. Решенията на Управителния съвет се оформят в протокол в писмена проста 
форма (без допълнителна заверка). 

 /2/ Управителният съвет може да вземе решения и неприсъствено, без провеждане на заседание, 
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички Членове на 
Управителния съвет. 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Гласуването е явно. По изключение УС 

може да вземе изрично решение за тайно гласуване по конкретен въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Член 37. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г. и от 31.03. 2011 г.) /1/ Общото събрание 
избира Председател на Управителния съвет за срок от три години. Не се допуска избор на едно и също 
лице за Председател на УС за повече от два мандата последователно. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Номинациите за Председател се правят 
от Членовете на подбраншовете в §5, ал.2, т.1 до 7, писмено, по утвърден от Управителния съвет 
образец. Те се изпращат чрез Изпълнителния директор до действащия Управителен съвет, по 

седалището на сдружението ведно с представяне на кандидата, не по-късно от деня преди насроченото 
Общо събрание, за включване в материалите за заседанието. 
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 /3/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Изборът на Председател на УС се 

осъществява от Общото събрание на сдружението. За избран се счита кандидатът, получил най-много 
гласове, но не по-малко от 50 плюс един гласа от присъстващите на общото събрание. Ако няколко 
кандидати получат равен брой гласове, между тях се провежда гласуване до получаване на мнозинство 
от гласовете за един кандидат.  

/4/ (Предишна ал.3, изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Председателят на УС е и 
председател на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА и представлява сдружението заедно или 
поотделно с назначения Изпълнителен директор. 

/5/ (Предишна ал.4, изм. - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Председателят на 
Управителния съвет: 

1. Представлява Управителния съвет и БМГК заедно и поотделно с Изпълнителния директор, в 

обхват и при условия, определени от УС; 

2. Ръководи цялостната дейност на сдружението; 

3. (Изм. – Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Контролира изпълнението на решенията 
на Общото събрание и Управителния съвет; 

4. Назначава и освобождава по предложение на Изпълнителния директор щатния персонал на 

БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА; Сключва трудов/ граждански договор с утвърдения 
от Управителния съвет Изпълнителен директор; 

5. Сключва от името и за сметка на сдружението договори, с изключение на разпоредителни сделки, 
и подписва платежни документи, на стойност до 10 000 лв. всеки един, в съответствие с 
утвърдения бюджет по предложение на Изпълнителния директор. За договори, надвишаващи 
този размер е необходимо предварителното одобрение на УС; 

6. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Утвърждава списъка по чл. 23, ал.4; 

7. (Предишна т.4, изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.)Решава и други въпроси, 
които съобразно закона и устава не са от компетентността на други лица. 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 

Член 38. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) /1/ Контролният съвет се избира от 
Общото събрание и се състои от трима Членове. Номинациите за Членове на Контролния съвет се 
изпращат по седалището на адреса на управление  на сдружението писмено, по утвърден от 
Управителния съвет образец, ведно с представяне на кандидата, чрез Изпълнителния директор до 

Управителния съвет не по-късно от деня преди насроченото Общо събрание, за включване в 
материалите за заседанието. 

/2/ Не може да бъде Член на Контролния съвет лице, което е в трудови правоотношения със 
сдружението. 

/3/ Членовете на контролния съвет участват в заседанията на Управителния съвет с право на 
съвещателен глас. 

/4/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 10.04.2014 г.) Изборът на Членове на Контролния съвет се 
осъществява от Общото събрание на сдружението. За избрани се считат кандидатите, получили най-

много гласове, но не по-малко от 50 плюс един гласа от присъстващите на общото събрание. Ако няколко 
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кандидати получат равен брой гласове за последното свободно място за Член на Контролния съвет, 

между тях се провежда гласуване до получаване на мнозинство от гласовете за един кандидат. 

Член 39. (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ Контролният съвет: 

1. контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и законосъобразността на 
решенията на Управителния съвет; 

2. осъществява контрол за правилното стопанисване на имуществото на сдружението и разходване  
на финансовите средства, като при нарушения своевременно сезира компетентните органи; 

3. представя годишен отчет за дейността си пред Общото събрание; 

4. проверява и дава мнение по баланса и отчета за приходите и разходите на сдружението; 

5. извършва ревизии, инвентаризации и проверки на сдружението; 

6. свиква Управителния съвет, когато установи нарушения, допуснати от УС. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

Член 40. (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ Изпълнителният директор: 

1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на сдружението; 

1а. (Нова - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Организира и следи изпълнението на 
решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението. 

2. Осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 

3. Представлява БМГК заедно и поотделно с Председателя на БМГК и УС на сдружението, в обхват 
и при условия, определени от УС; 

4. Съгласува своята дейност с Председателя на Управителния съвет; 

5. (отм. - Протоколно решение на ОС от 31.03. 2011 г.); 

6. (изм. - Протоколно решение на ОС от 19.04.2012 г.) Член е по право на Управителния съвет  на 
сдружението.  

7. (изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Сключва от името и за сметка на 
сдружението договори, с изключение на разпоредителни сделки, и подписва платежни документи 
заедно с водещия счетоводството на сдружението, на стойност до 3000 лв. всеки един, в рамките 
на бюджета; 

8. Осъществява прякото ръководство по отношение на служителите в офиса на сдружението; 

9. Отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството на сдружението; 

10. Изготвя и предоставя своевременно на Управителния съвет материалите по дневния ред и 

проекти за решения на неговите заседания, както и проект на бюджет и проект на отчет за 
дейността на сдружението и други; 

11. Подготвя и предоставя на Управителния съвет проект за годишен план за работата на 
сдружението и Управителния съвет; 

12. (изм. - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Контролира и организира изпълнението на 
годишния бюджет, събирането на Членския внос; 

13. Ежемесечно представя отчет на Председателя на УС за извършената от него работа; 

14. Осъществява и други дейности, възложени от Управителния съвет или Председателя на 

сдружението. 
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V. ПОМОЩНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

РАЗШИРЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Член 41. (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) /1/ В Разширения Управителен съвет 
влизат избрания Управителен съвет от Общото събрание, председателите на постоянните комисии по 
чл.23, ал.2, т.2, ръководителите на всички асоциирани Членове по чл.14, ал.3. 

/2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Разширеният Управителен съвет се свиква от 
Председателя на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА при разглеждането на въпроси, свързани с 
разпореждане с имущество, решения за колективно Членство в наши и международни организации, 

определяне реда и организация на дейността на БМГК. 

/3/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) По обсъжданите от Разширеният Управителен 

съвет въпроси, Управителният съвет взема решения по реда на чл.36, като отчита изложените 
становища. 

VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  
(Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

VIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Член 42. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Сдружението се прекратява: 

1. С решение на Общото събрание като върховен орган; 

2. С решение на Окръжния съд по седалището на  сдружението в определените в Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел случаи.  

Член 43. (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). /1/ Прекратяването и ликвидацията на 
сдружението, разпределението на имуществото, както и заличаването му от Окръжния съд по 
седалището, се извършват при спазване изискванията на приложимия закон. 

 /2/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Ликвидацията се извършва от 

Управителния съвет или от определено от него лице. 

 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 29.05.2020 г.) Относно неплатежоспособността, 
съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат 
съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване, както и подлежащите на 

вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и 
производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. 

Член 43а. (Нов - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) С решение на общото събрание, прието 
с мнозинство 2/3 от присъстващите Членове, останалото след удовлетворяването на кредиторите 
имущество се разпределя между редовните Членове на сдружението, пропорционално на размера на 
платения Членски внос и направените имуществени вноски, които не подлежат на връщане от 
сдружението. 
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Член 43б. (Нов - Протоколно решение на ОС от 16.04.2015 г.) Лицата, придобили имущество съгласно 

предходния Член, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото. 

VІІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ  
(Отм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

IX. ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
(Отм.- Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.). 

Х. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО. 

ИЗДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА 

Член 44. /1/ Имуществото на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА се формира от право на 
собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, право на интелектуална 
собственост и право на вземане. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Източници на имуществото на 
БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА са: Членски вноски, приходи от собствени имоти, лихви върху 
депозити, приходи от участие в търговски дружества, дарения от местни и чуждестранни лица и субсидии 
от държавния бюджет, както и други постъпления, разрешени от закона. 

 /3/ Всички приходи на сдружението по ал. 2, независимо от техния характер и източник, се 

включват в имуществото и бюджета на сдружението и служат за покриване на разходите и/или се 
включват във фондове. 

 /4/ Средствата от бюджета на сдружението са целеви. Те не могат да се използват за други цели, 
освен посочените в устава. 

 /5/ Бюджетът на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА се съставя и изпълнява ежегодно на 
принципа на икономично изразходване и съобразно икономическите възможности на нейните Членове. 

 6/ Сдружението може да набира и извънредни вноски за покриване на разходи, свързани с 

дейността в бранша. 

Член 45. По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове, като източниците им 
и редът за тяхното използване, изрично се определят с решението. 

Член 46. БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА отговаря за поетите задължения с имуществото си. 
Тя не носи отговорност за имуществените задължения на своите Членове, както и те не носят 
отговорност за поетите от нея задължения като самостоятелно юридическо лице.  

Член 47. /1/ Изборните органи на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА работят на обществени 

начала. 

 /2/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.)  Щатният персонал на сдружението 
получава трудови възнаграждения в съответствие с действащото трудово законодателство и 
браншовите споразумения при колективното трудово договаряне, и съобразно утвърдените от 
Управителния съвет структура и щатно разписание. 
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 /3/ (Изм. - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.) Председателят и Членовете на 

Управителния и Контролния съвети могат да получават, съобразно приноса си, месечни или еднократни 
годишни възнаграждения, определени поименно и по размер от Общото събрание и включени в бюджета 
на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ПАРАГРАФ 1:  

БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА има свои лого, знаме и песен, регистрирани по съответния 
ред. Камарата има кръгъл печат с надпис „БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА” София. Печатите 

могат да бъдат два - на български език и латиница. 

ПАРАГРАФ 2:  

За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел и приложимото българско законодателство. 

ПАРАГРАФ 3: ( Отм. - Протоколно решение на ОС от 09.02.2006 г.). 

ПАРАГРАФ 4: (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.)  

Текстът на чл.37, ал.1 влиза в сила след изтичане на мандата на Председателя на сдружението и на 
Управителния съвет, избран с Протоколно решение на Общото събрание от 09.02.2006 г. 

ПАРАГРАФ 5: (Нов - Протоколно решение на ОС от 25.06.2009 г.).  

/1/ Членствени правоотношения при приемане като редовен Член могат да възникват и пряко за лице, 
отговарящо на изискванията на чл.14, ал.2, дори ако същото е Член на подбраншова асоциация – 
колективен Член на сдружението, която има съответстваща европейска структура. 

/2/ (изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04. 2017 г.) Членовете на БМГК се разпределят в 
подбраншове, съобразени и със законовото групиране на подземните богатства, както следва: 

1. добив на метални полезни изкопаеми; 

2. (изм. - Протоколно решение на ОС от 31.03. 2011 г.) добив на неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали; 

3. добив на нефт и природен газ; 

4. въгледобив (твърди горива); 

5. добив на инертни и строителни материали; 

6. добив на скално-облицовъчни материали; 

7. геология; 

8. (изм. - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) логистични дейности, разпределени в 
следните групи: 

8.1. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) наука, образование, изследвания и 
инженеринг; 

8.2. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) търговия; 

8.3. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) строителство; 
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8.4. (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г. )застраховане, банково дело и други 

финансови услуги. 

/2а/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) В молбата за Членство всеки кандидат 
отбелязва подбранша в съответствие с основната си търговска дейност  

/2б/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Когато броят на Членовете в един 
подбранш е по-малък от 3, с решение на Управителния съвет може да се направи обединяване по други 
съществени за подбраншовете признаци като например, но не само: добив на нефт и природен газ, 
въгледобив (твърди горива); добив на инертни, строителни и скално-облицовъчни материали; други. 

/2в/ (Нова - Протоколно решение на ОС от 27.04.2017 г.) Подбраншовете могат да се 
регистрират като самостоятелни правни субекти по ЗЮЛНЦ. 

 /3/ Изборът на Членовете на Управителния съвет (с изключение на Членовете по право) се прави 

измежду Членове на съответния подбранш, който представляват, на ротационен принцип. 

 /4/ Номинациите за Членове на Управителния съвет се правят от съответните подбраншове до 
действащия УС, който ги внася в Общото събрание. 

 /5/ Привеждането на структурата в съответствие с ал. 2 и номинациите съобразно нея за Членове 
на Управителния съвет, следва да се извършат не по-късно от 15.12.2010 г. 

ПАРАГРАФ 6:  

Измененията на чл.32 ал.4 и ал.7 да влязат в сила, считано от мандат 2017-2020 г. на УС 

 Уставът е приет на Общо събрание на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА на 5 април 2001 г., 
изменен и допълнен с Протоколно решение на Общото събрание на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА 
КАМАРА от 9 февруари 2006 г., изменен и допълнен с Протоколно решение на извънредното Общо 
събрание на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА от 25 юни 2009 г., изменен и допълнен с 
Протоколно решение на  

Общото събрание на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА от 31 март 2011 г., изменен и допълнен 
с Протоколни решения на Общото събрание на БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА от 19 април 
2012 г., 25 април 2013 г., от 10 април 2014 г., от 16 април 2015 г. и от 27 април 2017 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ББК НА ТД ОТ ПДПМС (БМГК):                               

                                                                                       (проф. дтн инж. Николай Вълканов) 

 


