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УСТАВ 
на сдружение с нестопанска цел 

„Браншова Асоциация на Българските Телекомуникационни Оператори“ /БАБТО/ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) „Браншова Асоциация на Българските Телекомуникационни Оператори“ 

/Сдружението/ е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на 3акона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в съответствие със 

законите на Република България и този Устав. 

(2) Сдружението е нестопанска, доброволна, независима, самоуправляваща се 

неправителствена организация, която не преследва политически или търговски цели. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Чл.2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието 

„Браншова Асоциация на Българските Телекомуникационни Оператори“, което може 

допълнително да се изписва и съкратено с абревиатурата БАБТО, а така също и на английски 

език, като "Branch Association of Bulgarian Telecommunication Operators". 

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението ще съдържа наименование, 

седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС 

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са гр. София, Район Искър, ж.к. Дружба 1, 

бул. Асен Йорданов 14. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чл. 4. Сдружението има за своя мисия и главна цел да способства за развитие и 

усъвършенстване на обществените отношения в сферата на електронните съобщения, в т. ч. 

при предоставяне на платена телевизия, интернет и телефония чрез електронно-съобщителни 

мрежи на крайни клиенти. 

Чл. 5. 3адачи на Сдружението са: 

1.Да работи за върховенство на закона и равнопоставеност на всички участници на 

пазара на платена телевизия, интернет и телефония, както и на свързаните с тях пазари. 

2.Да се бори срещу нелоялната конкуренция, картелните образувания и 

злоупотребата с по-силна позиция при договаряне и господстващо положение на пазара на 

платена телевизия, интернет и телефония, както и на свързаните с тях пазари, с всички 

позволени от закона средства. 

3.Да изгражда взаимно изгодни отношения на бранша с организациите за 

колективно управление на права и телевизионните организации-доставчици на съдържание. 

4.Да допринася за развитието и утвърждаването на ползотворни отношения на бранша 

с държавните органи в областта на електронните съобщения, конкуренцията, медийното и 

авторското право, в т. ч. Комисия за регулиране на съобщенията, Съвет за електронни медии, 

Комисия за защита на конкуренцията, Дирекция „Авторско право“ към Министерство на 

културата, както и с ресорните министерства и ресорните комисии в Народното събрание. 

5.Да насърчава утвърждаването на етични отношения в бранша чрез разработването и 

прилагането на професионални и етични стандарти;  

СРЕДСТВА 3А ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Чл.6. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са: 

1.Осигуряване, споделяне и размяна на информация и добри практики от и с 

български и европейски неправителствени организации, работещи в сферата на 
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електронните съобщения и в частност на пазарите на платена телевизия, интернет и 

телефония и свързаните с тях пазари.  

2.Реализиране на пазарни проучвания и на научни и развойни изследвания в сферата на 

електронните съобщения и в частност пазарите на платена телевизия, интернет и телефония 

и свързаните с тях пазари;  

3.Подпомагане издаването на статии, анализи, монографии и др. под. в сферата на 

електронните съобщения и в частност пазарите на платена телевизия, интернет и телефония 

и свързаните с тях пазари;  

4.Организиране и участие в дискусии, семинари, обществени обсъждания и 

„кръгли" маси по въпроси, отнасящи се до електронните съобщения и в частност 

пазарите на платена телевизия, интернет и телефония и свързаните с тях пазари;  

5.Изготвяне на проекти на нормативни актове и становища за изменение на 

действащото законодателство и подзаконовата нормативна база в сферата на 

електронните съобщения и в частност пазарите на платена телевизия, интернет и телефония 

и свързаните с тях пазари;  

6.Поддържане на контакти и обмен на информация с български държавни органи и 

органи на Европейския съюз, имащи отношение по въпросите за конкурентните 

отношения, авторското и медийното право. 

7.Завеждане на административни и съдебни производства по спорни въпроси, 

които касаят браншови интереси на членовете на Сдружението в сферата на електронните 

съобщения и в частност пазарите на платена телевизия, интернет и телефония и свързаните 

с тях пазари. 

8.Съдействие при изготвяне на документи, необходими на членовете за 

лицензионни, регистрационни и други режими;  

9.Осъщствяване на всякаква незабранена от закона дейност в изпълнение на мисията и 

целите на Сдружението. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА И3ВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност 

в частна полза.  

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 8. (1) Предмет на дейност на Сдружението е да защитава браншовите интереси 

на своите членове чрез подобряване и усъвършенстване на реда и условията за 

извършване на електронни съобщения чрез електронно-съобщителни мрежи, в т. ч. на 

пазара на платена телевизия, интернет и телефония, с оглед облекчаване и насърчаване на 

възможностите за бизнес и качеството на предоставяните на крайните клиенти услуги. 

(2) С оглед избягване на всякакви съмнения, Сдружението не представлява картел, съставен 

от неговите или част от неговите членове на пазарите на платена телевизия, интернет и телефония 

и свързаните с тях пазари и в рамките на своята дейност няма да допуска, насърчава или прикрива 

каквито и да било действия на свои членове, които биха могли да се тълкуват в тази насока. 

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 9. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, разрешена 

от закона, свързана с предмета на основната му дейност, като: 

-Реализиране на програми за обучение и квалификация на кадри;  

-Извършване на консултантска, нормотворческа и информационна дейност в 

сферата на електронните съобщения;  

-Изготвяне на пазарни анализи и оценки; 
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-Издаването на печатни материали и телевизионни филми за популяризиране на 

осъществяваната дейност;  

-Организиране и участие във вътрешни и международни прояви. 

(2) Приходите от стопанската дейност ще се използват за постигане на целта и задачите, 

определени  в Устава и за заплащане на възнагражденията на персонала на Сдружението и 

няма да се разпределят като печалба. 

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ 

Чл. 10. Сдружението не е ограничено със срок на съществуване. 

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 11. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат търговци – търговски дружества 

или еднолични търговци, регистрирани по законодателството на Република България, които 

развиват дейност като доставчици в сферата на електронните съобщения и предоставят 

включително и не само услугите платена телевизия, интернет и телефония на крайни клиенти 

по собствени или наети кабелни електронно-съобщителни мрежи.  

(2) Сдружението може да привлича и колективни членове – други Сдружения, чиито 

цели и предмет на дейност не противоречат на тези, определени в настоящия Устав. 

 (3) Не могат да бъдат членове на сдружението физическите лица, както и 

организациите за колективно управление на авторски права /ОКУП/.  

(4) Не могат да бъдат членове на Сдружението и телевизионните организации, които 

развиват дейност преимуществено като създатели и доставчици на телевизионно 

съдържание.  

Чл. 12. (1) Членствени права в Сдружението възникват за учредителите с приемане на 

учредителните документи и внасяне на встъпителен членски внос, а за нови членове след 

като кандидатът подаде молба, съдържаща изрично изявление за приемане на Устава, 

заплати встъпителен членски внос, редовен членски внос за първия месец и допълнителна 

парична вноска, ако такава се дължи и Управителният съвет приеме решение, с което 

проверява приложените документи и констатира, че отговарят на изискванията. 

(2) Кандидатите представят към молбата преписи от документите си за търговска 

регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението, както 

и електронен адрес за връзка.  

Чл. 13. (1) Членството в Сдружението се прекратява: 

1.С едностранно изявление до Сдружението, което да е по решение на Управителния 

орган на съответното юридическо лице – член. 

2.При прекратяване на търговеца – член. 

3.Прекратяването на членството може да стане и чрез изключване от Общото 

събрание по предложение на Управителния съвет, когато съответният член не е заплатил 

членския си внос или определените допълнителни парични вноски три поредни месеца, 

нарушава Устава или с поведението си уронва престижа и доброто му име.  

(2) Прекратеният член не може да има претенции към имуществото и активите на 

Сдружението. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл.14. Членовете на Сдружението имат следните права: 

1.да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;  

2.да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността 

на Сдружението;  

3.да правят предложения за състава на органите на Сдружението;  

4.техните законни представители да бъдат избирани в органите на Сдружението;  
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5.да участват в мероприятията на Сдружението;  

6.да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението;  

7.при невъзможност техен законен представител да присъства, имат право да овластят 

трето лице, членуващо в Сдружението или да упълномощят адвокат, да упражнява техните 

права в Общото събрание;  

8.да напускат Сдружението по свое собствено желание, когато намерят за добре; 

Чл. 15. Членовете на Сдружението са длъжни: 

1.Да спазва Устава и да работят за постигане на неговите цели;  

2.Да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет , 

досежно неговата дейност; 

3.Своевременно да внасят определения им встъпителен и месечен членски внос 

и допълнителните парични вноски . 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

Чл. 16. Органи на Сдружението са: 

1.Общо събрание; 

2.Управителен съвет начело с Председател; 

3.Контрольор. 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението.  

(2) Общото събрание се състои от членовете на Сдружението;  

 (3) Физическите лица, които са избрани в ръководните органи на Сдружението, 

нямат статут на негови членове. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 18. Общото събрание: 

1.Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;  

2.Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 

3.Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет 

измежду законните представители на членовете на Сдружението; 

4.Избира и освобождава членовете на Контролния съвет  измежду законните 

представители на членовете на Сдружението; 

5.Приема други вътрешни актове;  

6.Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението; 

7.Изслушва и приема отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвети; 

8.Приема бюджета на Сдружението ;  

9.Взема решение за членство в други организации;  

10.Съдейства за разрешава спорове между членове на Сдружението, когато е 

сезирано от всички спорещи, като излиза с незадължителни становища ;  

11.Определя размера на встъпителния и месечния членски внос, както и на 

допълнителни имуществени вноски. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква редовно веднъж годишно от Управителния 

съвет и извънредно по искане на 1/3 от членовете на Сдружението. 

(2) Свикването се извършва чрез изпращане на електронна покана на посочените 

от членовете електронни адреси за връзка, която трябва да съдържа - дневния ред, датата, 

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

(3) Поканата се изпраща поне един месец преди насрочения ден за провеждане на 

заседанието. 
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Чл. 20. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват представители на повече от 

половината от всички членове на Сдружението. 

(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място 

и при същия дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят. 

Чл. 21. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който е равен по 

тежест с гласовете на всички останали членове. 

(2) Представителите на юридическите лица-членове се легитимират и ако не са техни 

законни представители депозират ако са адвокати – адвокатско пълномощно, а ако не са -

изрично писмено пълномощно, издадено им от компетентния орган на съответното 

юридическо лице или от едноличния търговец. 

(3)Преупълномощаване не се допуска. 

Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с квалифицирано мнозинство 

2/3 от представените членове. 

(2) Решенията за изменение на Устава и прекратяване на Сдружението се вземат с 

квалифицирано мнозинство 3/4 от всички членове; 

(3) По въпроси, които не са предварително включени в обявения в поканата дневен ред 

не се вземат решения. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 23. (1) Сдружението има Управителен съвет, който ръководи работата му и 

изпълнява всички функции, които не са от изключителната компетентност на 

Общото събрание. 

(2) Управителният съвет се състои от седем души, включително председател, 

заместник председател, секретар и четирима членове и има двугодишен мандат. Членовете 

на Управителния съвет избират помежду си зам. председател и секретар. 

(3) След изтичане на мандата му Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си 

до избирането на нов, но за срок не повече от три месеца. 

Чл. 24. Правомощия на Управителния съвет: 

1.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 

2.Определя реда и организира дейността на Сдружението; 

3.Приема членове на Сдружението и предлага на Общото събрание изключването 

на членове; 

4.Взема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с имущество на 

Сдружението; 

5.Съставя експертни комисии по основните направления от дейността на 

Сдружението; 

6.По предложение на членовете на Сдружението определя експерти за участие в 

работните групи. 

7.Взема решения по всички въпроси, които не са от компетентност на Общото 

събрание; 

8.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 

9.Подготвя и внася в Общото събрание проекта на бюджет на Сдружението; 

10.Води архива и отчетността на Сдружението. 

11.Може да избира Изпълнителен директор на Сдружението, който да се намира 

на пряко подчинение на Председателя на УС. 

Чл. 25. (1) 3аседанията на Управителния съвет са открити за всички членове, 

свикват се най-малко веднъж месечно и се ръководят от Председателя. Той е длъжен да 

свика заседание и по писмено искане на всеки трима от членовете на Управителния съвет. 



 6 

Първото заседание на Управителния съвет се провежда веднага след избирането му от 

Учредителното събрание на Сдружението. 

(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват поне 

четирима от негови членове – лично или чрез надлежно упълномощени представители. 

Управителният съвет може да провежда и неприсъствени заседания и да взема 

неприсъствени решения. 

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от всичките му членове. 

(4) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от 

председателстващия заседанието и от секретаря или някой измежду другите му членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 26. (1) Председателят на Управителния съвет: 

1.Представлява Сдружението и ръководи неговата дейност между 

заседанията на Управителния съвет ; 

2.Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет . При негово отсъствие 

пълномощията му се изпълняват от заместник-председателя; 

3.Назначава и освобождава персонала на Сдружението, като може да делегира 

част от оперативните си функции на изпълнителния  директор; 

4.Разпорежда се с банковите сметки на Сдружението; 

5.Изпълнява решенията на Управителния съвет. 

(2) Мандатът на Председателя съвпада с този на Управителния съвет. 

КОНТРОЛЬОР 

Чл. 27. (1) Сдружението има Контрольор, който се избира за срок от две години. 

(2) Контрольорът може да участва в заседанията на Управителния съвет със 

съвещателен глас. Той може по всяко време да изисква и проверява цялата документация на 

Сдружението. 

(3) Контрольорът извършва проверки относно законността на решенията на 

Управителния съвет и дава становище за законосъобразното изразходване на бюджета на 

Сдружението. 

(4) Контрольорът се отчита за дейността си пред Общото събрание. 

ВОДЕНЕ НА КНИГИ  

Чл. 28. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото 

събрание и на Управителния съвет. За поддържането на архива отговорност носи секретарят 

на Управителния съвет. 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 

Чл. 29. За осъществяване на дейността си Сдружението стопанисва свое 

имущество, както и предоставено му за ползване имущество от членовете. 

Чл. 30. Сдружението може да създава фондове за постигане на поставените цели. 

Чл. 31. Имуществото на Сдружението се формира чрез: 

1.Приходи от допълнителна стопанска дейност, разрешена от закона, свързана с 

предмета на основната му дейност; 

2.Дарения, лихви, дивиденти и други; 

3.Целеви фондове и финансирания, допустими съгласно действащото 

законодателство; 

4.Допълнителни парични вноски от членовете на Сдружението; 

5.Встъпителен и месечен членски внос. 

Чл. 32. (1) Финансовите средства на Сдружението се разходват в съответствие с 

неговите цели и изискванията на законовите разпоредби. 
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(2) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки и каса. 

            Чл. 33. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите при 

ликвидация, се разпределя между членовете на Сдружението поравно. 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 34. Сдружението може да се преобразува чрез вливане, сливане и отделяне, с 

решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове, само в 

случай, че новообразуваните организации са за извършване на идентична или сходна 

дейност. 

Чл. 35. Сдружението се прекратява в следните случаи: 

1.По решение на Общото събрание; 

2.С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението, в предвидените от 

закона случаи. 

Чл. 36. (1) Ликвидацията на Сдружението се извършва от Управителния съвет или 

от определени от него лица. 

(2) Процедурата по ликвидация се извършва съгласно разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска чел. 

(3) В случаите на неплатежоспособност или несъстоятелност се прилагат 

разпоредбите на Търговския закон. 

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§1. За всички въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на 

Република България. 

 


