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У С Т А В    
 

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 31.08.2006 г., изменен с 

решение на Общо събрание на АТЕБ от 01.10.2008 г., изменен с решение на Общо събрание 

на АТЕБ от 29.09.2010 г., изменен с решение на Общо събрание на АТЕБ от 20.02.2013 г., 

изменен с решение на Общо събрание на АТЕБ от 29.12.2014 г., изменен с решение на 

Общото събрание на АТЕБ от 16.11.2021 г. 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статут 

Чл. 1. (1) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Сдружението 

„Асоциация на търговците на енергия в България” /АТЕБ/, наричано за краткост в този 

устав „Асоциацията“, е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел.  

(2) Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в частна 

полза.   

(3) Асоциацията отговаря за задълженията си със своето имущество. 

(4) Членовете не отговарят лично за задълженията на Асоциацията. 

(5) Членовете отговарят за внасяне на дължимите вноски. 

 

Наименование 

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „Асоциация на търговците на енергия в 

България”. 

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса и БУЛСТАТ, както и 

данни за неговата регистрация се посочват в кореспонденцията на Асоциацията. 

(3) Асоциацията може да открива клонове в страната и в чужбина при спазване на 

българското, респективно на местното законодателство.  

(4) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува като към 

наименованието на Асоциацията се добавя указанието "клон" и населеното място, където е 

седалището на клона.   

 

Седалище и адрес  

Чл. 3.  (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 01.10.2008 г., изменена с решение на 

ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Седалището и адресът на Асоциацията са: Република 

България, гр. София 1000, Пл. „Позитано” № 2, ет. 7. 

 

Срок 

Чл. 4.  Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие. 

 

Определяне на дейността 

Чл. 5.  Като организация за осъществяване на дейност в частна полза Асоциацията 

извършва следните дейности:  

1. осъществява защита на правата и интересите на търговците на електрическа 

енергия и търговците на природен газ в България; 
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2. извършва проучвания и анализи, консултации и обучение в областта на  търговията 

с електрическа енергия и търговията с природен газ, както и в други области, 

представляващи интерес с оглед развитието на пазара на енергия; 

3. подпомага информационния обмен; 

4. представлява и защитава икономическите интереси на членовете на Асоциацията. 

Чл. 6. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) В дейността си 

Асоциацията се ръководи от законите на Република България и от разпоредбите на 

настоящия Устав.  

Чл. 7 (1) В своята дейност Асоциацията не преследва политически цели и не може да 

бъде свързвана с политически партии и организации.  

(2) Членовете не могат да използват Асоциацията в интерес на политически партии 

или организации. 

 

Основни цели на Асоциацията 

Чл. 8. Основните цели на Асоциацията са:  

1.   да създаде и утвърди модерни икономически отношения в енергийния отрасъл;     

2. да усъвършенства пазарната инфраструктура, принципите и механизмите на 

действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в 

енергийния отрасъл; 

3. да представлява и защитава правата и интересите на своите членове пред 

държавните, обществени и международни органи и организации;  

4. да подпомага своите членове при осъществяването на търговската им дейност, 

свързана с продажбата на електрическа енергия и природен газ; 

5. да подкрепя ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови 

отношения в електроенергийния отрасъл. 

   

Средства за постигане на целите на Асоциацията 

Чл. 9.  Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели, са:  

1. разработване на стратегии за подобряване на условията за извършване на 

стопанска дейност в България в енергийния отрасъл; 

2. изготвяне на становища и предложения за изменение и допълнение на действащи 

нормативни актове в областта на енергетиката; 

3. участие в работата на консултативните съвети към държавните органи;  

4. изследване и анализиране на  проблемите в отрасъла; 

5. организиране на различни форуми (конференции, дискусии и др.), както и 

образователни мероприятия в областта на търговията с електрическа енергия и природен газ 

за служителите на членовете си;  

6. изследване и адаптиране на европейските социални и икономически стандарти и 

добри практики в енергийния отрасъл;  

7. съдействие за развитието на българския пазар за търговия с електрическа енергия и 

природен газ и за професионалното  развитие на българските търговци с електрическа 

енергия и природен газ; 

8. съдействие за: 

8.1. изграждане, укрепване и разширяване на икономически връзки и създаване на 

нови връзки и пазари в страната и в чужбина;  

8.2.  създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;  

8.3. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) разпространение, 

запознаване и внедряване сред членовете на Асоциацията на добрите икономически и 

управленски практики, утвърдени в Европейския съюз и водещите икономики на света;  
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8.4. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) ефективно участие на 

членовете на Асоциацията в специализираните програми на Европейския съюз. 

 

II.  ЧЛЕНСТВО 

Членски права и задължения 

 

Чл. 10. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. 

(2) Член  на  Асоциацията  може да бъде юридическо лице, притежаващо лицензия за 

търговия с  електрическа  енергия,  което споделя целите й, приема средствата за тяхното 

постигане и изпълнява нейния Устав. 

(3) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г) Член  на  Асоциацията  може 

да бъде юридическо лице, притежаващо лицензия за търговия с природен газ,  което споделя 

целите й, приема средствата за тяхното постигане и изпълнява нейния Устав  

(4) Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа 

самостоятелност. 

Чл. 11.  Всеки член на Асоциацията има право: 

   1.  да участвува в дейността на Асоциацията и в работата на Общото събрание; 

2.  да бъде избиран в нейните органи на управление;  

3. да поставя пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие; 

   4.  да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и органите на управление; 

5. да бъде информиран за дейността на Асоциацията и за извършеното от нейния 

Управителен съвет; 

   6.  да се ползува от резултатите от дейността й; 

7. да иска нейното съдействие при защита на интересите си; 

   8. (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г.) да бъде уведомяван от 

председателя на Управителния съвет за предстоящо приемане на нов член на Асоциацията, 

не по-късно от две седмици преди датата на заседанието на Управителния съвет, на което 

ще се разглежда приемането на новия член. 

Чл. 12. (1)  Всеки член на Асоциацията е длъжен: 

   1.  да внася членския си внос съобразно определения от Асоциацията ред; 

2. да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Асоциацията; 

3. да съдейства за извършване на дейността й и постигане на целите й; 

   4. да работи за  издигане на обществения авторитет на Асоциацията; 

   5. да предоставя сведения, необходими за постигане на нейната цел и за изпълнение 

на задачите й; 

6. да прави целеви вноски по реда, определен от Управителния съвет. 

(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 Управителният съвет може да прави 

бележки и предупреждения за изключване, както и да изключва съответния член. 

Чл. 13. (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху 

други лица в случай на прекратяване на член на Асоциацията, освен при правоприемство.  

(2) Членските права се упражняват от законните представители на юридическите 

лица – членове на Асоциацията. Упражняването на членските права може да бъде 

предоставено и другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на 

подписа. 

(3) За задълженията на Асоциацията членовете отговарят до размера на направените 

от тях вноски. 

 

Придобиване на членство 
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Чл. 14. (1) Постъпването на нови членове в Асоциацията се извършва въз основа на 

писмена молба, в която се заявяват съгласие с Устава и се представят документи, конкретно 

изискани от Управителния съвет на Асоциацията.   

(2) Новите членове на Асоциацията се приемат от Управителния съвет. 

Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда същата.  

(3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. 

(4) Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за 

членове.  

 

Прекратяване на членство 

Чл. 15.  (1) Членството се прекратява: 

1. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) с едностранно 

волеизявление, отправено до Управителния съвет на Асоциацията; 

   2.   при прекратяване на юридическото лице – член на Асоциацията; 

   3.  в случай, че юридическото лице – член на Асоциацията загуби статута на търговец 

на електрическа енергия или статута на търговец на природен газ;  

   4.   с изключване; 

   5. при отпадане на членството поради системно невнасяне на членския внос и 

неучастие в дейността на Асоциацията; 

   6.   при прекратяване на Асоциацията. 

(2) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на Асоциацията при 

наличието на виновно поведение на представител на член на Асоциацията, което прави по-

нататъшното членство несъвместимо.    

(3) Член на Асоциацията може да бъде изключен и когато нарушава грубо или 

систематически задълженията си или уронва престижа й. 

(4) Преди да бъде взето решение за изключването на член на Асоциацията, същият се  

поканва да даде обяснения, които се обсъждат от Управителния съвет.  

(5) Решението за изключване може да бъде обжалвано по реда, предвиден от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел. 

(6) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Отпадането на членството е 

налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на 

Асоциацията. Основанието за отпадане се констатира от Управителния съвет по документи 

и членството се прекратява с единодушно решение на Управителния съвет. Взетото решение 

се съобщава на представителите на юридическото лице, чието членство е прекратено.  

(7) При прекратяване на членството не се възстановяват членски внос и 

встъпителната  вноска. 

Чл. 16. Правоприемниците на член на Асоциацията след неговото преобразуване, 

могат да станат нейни членове, ако отговарят на изискванията, предвидени в този Устав, 

като й съобщят писмено за това си желание и за приемането на Устава на Асоциацията, без 

да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл. 14. 

 

III.  ИМУЩЕСТВО 

Имущество 

 Чл. 17. Имуществото на Асоциацията се състои от направените от членовете 

имуществени вноски, дарения, вземания и други права в зависимост от действуващите 

нормативни актове.  

 

Източници на средства на Асоциацията 

Чл. 18. (1) Всички членове на Асоциацията са длъжни да правят 

имуществени вноски под формата на годишен членски внос и встъпителна вноска.   
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(2) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г.) Размерът на членския внос 

и на встъпителната вноска се определят с решение на Управителния съвет. 

(3) Встъпителна вноска се заплаща в десет дневен срок от приемането на 

юридическото лице за член на Асоциацията, а за учредителите същата е дължима до един 

месец от регистрацията на Асоциацията в Софийски градски съд.  

(4) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г.) 

(5) Срокът за внасянето на членския внос е до 20 януари на текущата календарна 

година за същата.  

(6) Членският внос за годината на регистрация на Асоциацията се внася от членовете 

пропорционално на определения по-горе годишен размер на членския внос за периода от 

датата на регистрация до края на календарната година в срок до един месец от 

регистрацията на Асоциацията в Софийски градски съд.  

(7) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) По решение на Общото 

събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на 

конкретна цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет.   

(8) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)  

(9) Членовете на Асоциацията могат да й предоставят парични средства под формата 

на заем. 

(10) Размерът и условията на заемите по ал. 9 се определя от Управителния съвет на 

Асоциацията. 

(11) Асоциацията може да получава дарения от физически и юридически лица. 

(12) Асоциацията не разпределя печалба. 

Чл. 19. Асоциацията държи свободните си парични средства в банки.  

Чл. 20. (1) Асоциацията извършва разходите си по решение на Общото събрание, 

съгласно приетия от него годишен бюджет.  

(2) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)  

Чл. 21. (1) Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и 

източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й. 

(2) Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между 

членовете на Асоциацията. 

 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ 

Органи на сдружението 

Чл. 22. Органите на Асоциацията са Общото събрание и Управителният 

съвет. 

 

Състав на Общото събрание 

 Чл.   23. (1) В Общото събрание участват всички членове на Асоциацията. 

 (2) Членовете на Асоциацията участвуват в Общото събрание чрез законните си 

представители или упълномощено от тях лице.   

 

Представителство 

Чл. 24. (1) Членовете се представляват в Общото събрание от законните им 

представители или пълномощници. 

(2) Пълномощник на юридическо лице може да бъде изрично упълномощено 

физическо лице. 

(3) Пълномощните следва да са издадени изрично за участие в Общото събрание на 

Асоциацията, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на 

събранието.  

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица. 
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(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.  

 

Компетентност на Общото събрание 

Чл. 25. Общото събрание: 

         1.  изменя и допълва Устава на Асоциацията;      

 2.  избира и освобождава членовете на Управителния съвет и контролира дейността 

му; 

3. може да замени членове на Управителния съвет, преди изтичане на срока, за който 

са избрани; 

4. (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) взема решение за 

откриване и закриване на клонове;  

5. (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) взема решение за 

участие в други организации;  

6. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) взема решение за 

преобразуване или прекратяване на Асоциацията, като в последния случай определя и 

ликвидатор; 

7. (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) приема основните насоки 

и програма за дейността на Асоциацията;  

   8. приема отчета за дейността на Управителния съвет; 

 9. приема бюджета на Асоциацията; 

   10. (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) взема решения относно 

дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;  

   11. изменя и отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона, 

устава или други вътрешни актове, регламенитращи дейността на Асоциацията; 

 12. взема и други решения, предвидени в Устава или в закона. 

 

Провеждане на Общо събрание 

Чл. 26. (1) Редовно общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.  

(2) Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време от 

Управителния съвет.  

 

Свикване на Общото събрание 
Чл. 27. (1) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Общото събрание се 

свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете 

на Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на Асоциацията. 

(2) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Ако в двуседмичен срок от 

искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за 

свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено 

искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. 

(3) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г.)  Свикването се извършва 

чрез покана, изпратена по електронната поща до всички членове на Сдружението.  

(4) Поканата съдържа: дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, 

часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

(5) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г.) Времето от изпращане на 

поканата до провеждането на Общото събрание не може да бъде по-малко от един месец.  

   (6) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)  

 

Право на сведение 
Чл. 28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото 

събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на 
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Асоциацията най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на 

Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно. 

 

Списък на присъстващите 

Чл. 29. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на 

присъстващите законни представители или пълномощници.  Законните представители или 

пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се 

заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. 

 (2) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)  

 

Кворум 

Чл. 30. Общото събрание може да заседава, ако са се явили представители на 

членове, представляващи повече от половината от всички членове.  При липса на кворум 

събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, 

независимо от броя на представените членовете. 

 

Право на глас 

Чл. 31.  (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Всеки член на Общото 

събрание има право на един глас. 

 

Конфликт на интереси 

Чл. 32. Представител на член на Асоциацията не може да участва в гласуването по 

въпроси, отнасящи се до: 

1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на 

отговорността му към Асоциацията; 

2.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по 

права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - 

до втора степен включително; 

3. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) юридически лица, в които той/тя  

е  управител/изпълнителен  директор  или  може  да наложи или възпрепятства вземането 

на решения. 

 

Мнозинство 

Чл. 33. (1) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Решенията на 

Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно.  

(2) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Решенията по чл. 25, т. 1, и 

т. 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове. 

   (3)  (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

 

 

Решения 

Чл. 34. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи 

въпроси, които не са били публикувани в поканата. 

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им 

не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в сътветния 

регистър. 

 

Протокол 
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Чл. 35. (1) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Общото събрание 

избира председател на Общото събрание, секретар и преброител/-и на гласовете. 

(2)  (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) За заседанието се води 

протокол. Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя, 

секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага 

списък на присъстващите и документите, свързани с взетите решения от Общото събрание. 

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за 

точното записване на решенията в протокола. 

 

Управителен съвет 
Чл. 36. (1) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г.) Асоциацията се 

управлява от Управителен съвет.   

(2) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г., изменена с решение на ОС 

на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Управителният съвет е в състав от 7 /седем/ члена, от които един 

председател и двама заместник-председатели. Юридически лица, които са членове на 

Асоциацията, могат да посочат за членове на Управителния съвет и лица, които не са 

членове на Асоциацията.  

(3) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Членовете на Управителния 

съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.  

(4) Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол, е с мандат от 3 

(три) години. 

(5) За членове на Управителния съвет се избират физически лица, които: 

   1.  имат постоянно местоживеене в страната; 

   2.  притежават подходяща професионална квалификация и опит; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер. 

(6) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет: 

1. лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна 

длъжност; 

2. членове на ръководни органи на политически партии и движения; 

3. членове на управителни органи на обявени в несъстоятелност юридически лица; 

4. лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с 

член на Управителния съвет; 

(7) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

 

 

Права и задължения на Управителния съвет 

Чл. 37. Управителният съвет: 

1.  (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г., изменена с решение на ОС 

на АТЕБ от 20.02.2013 г.) избира от своя състав председател и двама заместник-

председатели на Управителния съвет на Асоциацията; 

2. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята 

дейност пред него;   

4. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) подготвя и внася в Общото 

събрание проект за бюджет на Асоциацията; 

5. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) подготвя и внася в Общото 

събрание отчет за дейността на Асоциацията; 

6. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) приема планове за 

изпълнение на програмата за дейността на Асоциацията, както и правила за работата си; 
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7. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)  

8. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи 

отговорност за това; 

9.  приема дарения, извършени в полза на Асоциацията; 

10. управлява активите на Асоциацията и взема решения за разпореждане с 

финансовите й средства при спазване на изискванията на Устава и закона;   

11. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

12. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

13. приема и изключва членове на Асоциацията; 

14. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

15. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

16. взема решение за разпределянето на останалото след удовлетворяването на 

кредиторите имущество при ликвидация на Асоциацията; 

   17. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)     

   18. (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) определя адреса на 

Асоциацията;  

 19. разпорежда се с имущество на Асоциацията при спазване изискванията на Устава; 

         20. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността 

на Общото събрание;  

21. изпълнява задълженията, предвидени в Устава. 
 

Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и 

задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. 

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в 

интерес на Асоциацията и да пазят тайните на Асоциацията и след като престанат да 

бъдат членове на съвета. 

 

Чл. 39. (1) Председателят на Управителния съвет: 

1. представлява Асоциацията пред трети лица и изпълнява функциите, които са му 

възложени от Управителния съвет; 

2. управлява текущите работи на Асоциацията; 

3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет; 

   4. организира дейността на Асоциацията, осъществява оперативното й ръководство, 

осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество; 

   5. организира работата на Управителния съвет и ръководи неговите заседания; 

   6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи 

дейността на Асоциацията; 

   7. (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.)   

   (2) (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г., изменена с решение на 

ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Заместник- председателите на Управителния съвет 

подпомагат дейността на председателя. Заместник-председателите представляват 

Асоциацията в случай, че председателят отсъства или е възпрепятстван. 

(3) (отменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

 

 

Заседания на Управителния съвет 

   Чл. 40. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 

три месеца. 

(2) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за 

обсъждане на отделни въпроси. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на 
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извънредно заседание в седемдневен срок от постъпване на искането. Ако в този срок 

Управителният съвет не бъде свикан от председателя, може да го свика всеки един от 

заинтересуваните членове на Управителния съвет. 

(3) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Заседанията се ръководят от 

председателя, а в негово отсъствие – от един от заместник-председателите на Управителния 

съвет. 

(4) За заседанието се води протокол, който се подписва от всички присъстващи 

членове на Управителния съвет. 

(5) (нова, приета с решение на ОС на АТЕБ от 29.09.2010 г.) На заседанията на 

Управителния съвет имат право да присъстват без право на глас членове на Асоциацията. 

 

Кворум и мнозинство 

Чл. 41. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от 

членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой  

присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в 

случаите предвидени в чл. 37, т. 8, 10, 16 и 19 от Устава, които се вземат с мнозинство от 

всички членове на Управителния съвет. 

 (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички 

членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.   

Чл. 42.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона 

за счетоводството отчетна информация за дейността на Асоциацията при спазване на 

принципите за откритост, достоверност и своевременност.  

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет 

Чл. 43. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност 

за своите действия, с които увреждат интересите на Асоциацията. 

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се 

установи, че няма вина за настъпилите вреди. 

Чл. 44. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от 

Общото събрание по искане на всеки член на Асоциацията. 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. 

Чл. 45. По съдебни спорове между Асоциацията и членовете на Управителния съвет, 

тя се представлява от лица, избрани от Общото събрание. 

  

Книги на Асоциацията 

(заглавие, изменено с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) 

Чл. 46. (1) В протоколите, които се водят на заседанията на Общото събрание и на 

Управителния съвет, се отразяват станалите разисквания, направените предложения и 

заявления и взетите решения. Протоколите се подвързват в специални книги.  Книгите се 

водят от председателя. Членовете на Асоциацията и членовете на Управителния съвет могат 

да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или 

извлечения от протоколите. 

(2) (изменена с решение на ОС на АТЕБ от 20.02.2013 г.) Асоциацията води книга на 

членовете си, в която се записват наименованието, седалището, адреса, и БУЛСТАТ/ЕИК на 

членовете. 

 

 

V.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
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Основания за прекратяване 

   Чл. 47.  Асоциацията се прекратява: 

(1)  по решение на Общото събрание; 

(2)  по решение на Софийски градски съд, в предвидените от закона случаи. 

 

 

Ликвидация 

  Чл. 48. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация, 

освен в случаите на преобразуване на Асоциацията. 

     (2)  Ликвидацията  се  извършва  от определения от Общото събрание ликвидатор.   

     (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя 

между членовете  съобразно решението на Общото събрание.   

     (4) Лицата, придобили имущество, съгласно предходната алинея, отговарят за 

задълженията на Асоциацията до размера на придобитото. 

 

 

VI.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

     Чл. 49.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, 

предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

     Чл. 50.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав 

се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

     (изм. с решение на ОС на АТЕБ от 16.11.2021 г.) Измененията в настоящия Устав 

са приети на Общо събрание на Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в 

България” /АТЕБ/, състояло се на 29.09.2010г. в гр. София, както и на Общо събрание, 

състояло се на 20.02.2013 г., както и на Общо събрание, състояло се на 29.12.2014 г., както и 

на Общо събрание състояло се на 16.11.2021 г. 

 

 

 

 

Председател на Общото събрание на АТЕБ, проведено на 16.11.2021 г.: 

 

 

____________________________ 

Мартин Георгиев 

 

 

Секретар и преброител на Общото събрание на АТЕБ, проведено на 16.11.2021 г.: 

 

 

_____________________________ 

Красимир Живачки 

 


