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У С Т А В  
 
 

Н А   Б Ъ Л Г А Р С К А Т А    А С О Ц И А Ц И Я  
  Н А  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Т Е    А Г Е Н Ц И И  

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1/1/ Българската асоциация на туристическите агенции  е доброволно 

национално сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 
полза - подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси 
на туристически агенции и туроператори. 

/2/ БАТА е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, 
ул.”Триадица” № 6. 

/3/ Наименованието на сдружението със съкращение е БАТА, изписвано на 
латиница BATA. 

/4/ БАТА се учредява за неопределен срок. 
 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  
 

Чл. 2 /1/ БАТА обединява на браншови принцип юридически и физически лица, 
занимаващи се с туристическа агентска и туроператорска дейност по Закона за туризма, 
с цел подпомагане и насърчаване на тяхната стопанска активност, представяне и 
защита на техните икономически права и интереси.    

/2/ За постигане на своите цели БАТА подпомага, представлява и защитава 
своите членове като: 

/а/ Участва в разработването на национални програми за развитието на туризма 
и дава мнение по проекти за нормативни актове.  

/б/ Разработва и предлага за утвърждаване от компетентните държавни органи 
нормативи и стандарти за извършване на туроператорска и агентска дейност.  

/в/ Съдейства за привличането на чуждестранни и български инвестиции в 
туристическия отрасъл.  

/г/ Разработва и приема правила за професионална етика и лоялна конкуренция и 
следи за тяхното спазване.  

/д/ Съдейства за установяването на делови контакти с български и чуждестранни 
партньори.  

/е/ Организира и координира тяхното участие в международни туристически 
изложения у нас и в чужбина. 

/ж/ Осигурява информация за новости в туристическия отрасъл и поддържа 
контакти със средствата за масово осведомяване. 

/з/  Съдейства за осигуряване на пазарни проучвания. 
Чл. 3 БАТА представлява членовете си пред съответни държавни органи, 

български и международни обществени организации и търговски фирми, като 
съдейства за решаване на проблеми от общ интерес. 

Чл. 4 БАТА съдейства за защита на правата на потребителите.  
Чл. 5 БАТА не възразява нейни членове да образуват или участват и в други 

професионални структури и сдружения /включително и регионални/.  
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Чл. 5а Сдружението може да открива клонове. Управителят на клона 
представлява сдружението за дейността на клона. 

 
ЧЛЕНСТВО 
 

Чл. 6 Член на БАТА може да бъде всяко физическо или юридическо лице, 
осъществяващо законосъобразна туроператорска, туристическа  агентска, 
превозваческа, застрахователна или друга дейност, свързана с формирането и 
реализацията на туристическия продукт, което е готово да съдейства за изпълнението 
на основните й цели, приема нейния устав и заплаща редовно членския  внос. 

Чл.7 Не могат да бъдат членове на БАТА държавни органи, политически партии 
и организации, синдикати и религиозни организации. 

Чл.8 /1/ Членството в БАТА е индивидуално. БАТА има редовни, асоциирани и 
почетни членове. 

/2/ Редовни членове могат да бъдат само български физически и/или 
юридически лица, осъществяващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност 
като основна дейност, съгласно Закона за туризъм. 

/3/ Асоциирани членове могат да бъдат всички физически и/или юридически 
лица, които предоставят допълнителни туристически услуги  или които осъществяват 
дейности, непряко свързани с формирането и реализацията на туристическия продукт. 

/4/ Почетни членове могат да бъдат физически лица с особени заслуги за 
развитието на туризма. 

Чл. 9 /1/ Приемането на нови редовни и/или асоциирани членове става на 
основание на писмена молба до Управителния съвет, придружена от две препоръки на 
редовни членове  на БАТА, копие от съдебното и данъчното решение на фирмата, 
копие от Удостоверението за регистрация на туристическата й дейност, презентация на 
фирмата с нейния профил и автобиография на управителя на фирмата. 

/2/ Управителният съвет разглежда молбата и уведомява кандидата за решението 
си в едномесечен срок от постъпването на молбата. 

Чл.10 /1/ Членовете заплащат встъпителен и годишен членски внос в размер, 
определен от Общото събрание, и срок на плащане до 30 април на текущата година. 

/2/ Внесеният членски внос не подлежи на връщане при прекратяване на 
членството в БАТА. 

/3/ Годишният членски внос се актуализира в съответствие с индекса на 
инфлация на съответната година. 

Чл.11 /1/ Членството се прекратява: 
а. с едномесечно предизвестие; 
б. при прекратяване на юридическото лице или смърт на физическото лице; 
в. при изключване по решение на Управителния съвет 
г. при прекратяване дейността на БАТА. 
/2/ Членството в БАТА не може да се прехвърля.  
/3/ Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.  
Чл.11а Основания за изключване могат да бъдат: 

 извършване на действия, накърняващи интересите и авторитета  на БАТА; 
 несъобразяване с решенията на БАТА; 
 неплащане на членския внос  до 30 април на текущата година; 
 участие в паралелни структури в Република България. 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 
 

Чл. 12 /1/ Всеки член на БАТА има право: 
- да участва в работата на Общото събрание; 
- да се ползва от дейността на БАТА; 
- да ползва отличителния знак и запазения шрифт на БАТА. 

/2/ Само редовните членове имат право да избират и да бъдат избирани. 
Чл.13 Всеки член на БАТА е длъжен: 
а. да спазва Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 
б. да съдейства за осъществяване на целите и задачите на БАТА; 
в. да работи за единството и издигане авторитета на БАТА; 
г. да заплати встъпителна вноска и да превежда годишния си членски внос 

редовно  в срок и размер, определен от Общото събрание. Лицата, приети като почетни 
членове, плащат еднократно встъпителен членски внос; 

д. да спазва приетите от БАТА норми на лоялна конкуренция и професионална 
етика; 

е. да предоставя на БАТА необходимата информация за своята дейност; 
ж. да уведомява БАТА в срок до 1 /един/ месец за настъпили промeни в 

юридическото състояние на фирмата. 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
 
Чл.14 Органи на управление на БАТА са Общото събрание, Управителният 

съвет, Контролният съвет, Председателят и Изпълнителният секретар. 
Чл.15 /1/ Върховен орган на управление на БАТА е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 
/2/ Право на глас имат само редовни членове на БАТА, по принципа “един член - 

един глас”. 
/3/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния 

съвет чрез обнародване в ДВ на  покана най-малко 30 /тридесет/ дни преди 
провеждането му, която включва данни за място, дата, час и дневен ред. Поканата се 
поставя на мястото за обявления в сградата на адреса на управление на сдружението. 

/4/ Общото събрание е редовно, ако на него присъстват най-малко половината от 
редовните членове на БАТА. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се 
счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове. 

/5/ Общото събрание има следните правомощия: 
а. приема, изменя и допълва Устава на БАТА; 
б. одобрява програмата за работа на БАТА, годишния финансов отчет и бюджет; 
в. определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет и избира 

техния състав за срок от 5 /пет /години мандат; 
г. избира председателя на БАТА и председателя на Контролния съвет; 
д. обсъжда и одобрява отчета на Управителния и Контролния съвет; 
е. взема решения за реорганизиране и прекратяване на БАТА. 
 
ж. определя размера на встъпителния и годишния членски внос и срока на 

тяхното внасяне; 
з. взема решения за образуване на целеви парични фондове; 
и. утвърждава награди на физически и юридически лица със значителен принос 

за развитието на туризма; 
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й. взема решение за образуване на регионални структури, откриване и закриване 
на клонове, както и за участия в други организации; 

к. приема нови членове в сдружението. 
/7/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено 

мнозинство, а по чл.15 /5/ т.т. ”а” и “е” - с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 
присъстващите с право на глас. При избор на личности, гласуването е тайно.  

Чл. 16 /1/ Управителният съвет се избира от Общото събрание. 
/2/ Членове на Управителния съвет могат да бъдат само  физически лица и 

законните представители на юридически лица - редовни членове на БАТА. 
/3/ Председателите на регионалните асоциации по право участват в работата на 

Управителния съвет без право на глас. 
/4/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца и взема 

решения с обикновено мнозинство, като при равен брой гласове, решаващ е гласът на 
председателя. 

/5/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко 
от половината плюс един от неговите членове. 

/6/ Председателят на Управителния съвет се избира измежду неговите членове 
от Общото събрание.  

/7/ Управителният съвет има  следните права: 
а. изготвя и предлага за утвърждаване от Общото събрание: 
 плановете и програмите за дейността на БАТА; 
 годишния финансов отчет; 
 бюджета; 
 награди на физически и юридически лица със значителен принос за развитието на 
туризма; 
б. организира изпълненията на решенията на Общото събрание; 
в. приема структурата и щата на помощните органи и определя трудовото им 
възнаграждение; 
г. избира Изпълнителния секретар въз основа на обявен конкурс и приема неговия 
годишен отчет; 
д. избира Заместник-председател; 
е. наема по граждански договор експерти и консултанти по определени проблеми; 
ж. взема решения за приемане, освобождаване и/или изключване на членове на БАТА, в 
периодите между заседанията на Общото събрание; 
з. взема решения за създаване на дружества и участие в тях;  
и. изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание. 
й. избира постоянни работни комисии във връзка с дейността на  БАТА; 
к. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава. 

/8/ В случай на самоотвод или невъзможност на даден член на Управителния 
съвет през времетраенето на мандата си да участва пълноценно в работата му,  до 
първото Общо събрание мястото му се заема от следващия неизбран, но предложен в 
проекто-листата на кандидатурите за членове на Управителния съвет на БАТА. 

Чл.17 /1/ Председателят на Управителния съвет има следните права и 
пълномощия:  
а. да свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет. 
б. да назначава избрания от Управителния съвет изпълнителен секретар. 
в. да представлява БАТА. 
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/2/ Председателят е задължен в края на финансовата година да предостави на 
Контролния съвет, най-малко 10 дни преди датата на Общото събрание: 
 Доклад за дейността на БАТА през отчетния период; 
 Годишен баланс. 

Чл.17а Заместник-председателят се избира измежду членовете на Управителния 
съвет и замества Председателя, в случай на негово отсъствие, при невъзможност да 
изпълнява продължително време функциите си или когато нуждите на протокола го 
налагат. 

Чл.18 /1/ Изпълнителният секретар се избира от Управителния съвет  въз основа 
на конкурс и се назначава от Председателя на БАТА за срок, различен от мандата на 
Управителния съвет. 

/2/ Изпълнителният секретар присъства по право на всички заседания  на 
Управителния съвет без право на глас. 

/3/ Изпълнителният секретар има следните права и задължения: 
а. да организира, ръководи и контролира текущата дейност на БАТА между заседанията 
на Управителния съвет и в съответствие с предоставените му пълномощия.  
б. да подготвя организационно Общото събрание и заседанията на Управителния съвет. 

/4/ Изпълнителният секретар отчита дейността си пред Управителния съвет 
ежегодно,  в края на всяка календарна година. 
КОНТРОЛ 
 

Чл.19 /1/ Контролният съвет се избира от Общото събрание. 
/2/ Членове на Контролния съвет могат да бъдат само физически лица и законни 

представители на юридически лица - редовни членове на БАТА. 
/3/ Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от 

половината плюс един от неговите членове. 
/4/ Председателят на Контролния съвет се избира измежду неговите членове от 

Общото събрание.  
/5/ Контролният съвет има следните права и пълномощия:  

а. проверява изпълнението на решенията на Общото събрание. 
б. проверява финансово-счетоводната дейност на БАТА и представя на Общото 
събрание годишен доклад. 
в. уведомява незабавно Управителния съвет за установени финансови нарушения. 

 
ИМУЩЕСТВО 
 

Чл.20 Имуществото на БАТА се състои от право на собственост и други вещни 
права върху недвижими и движими вещи и права на интелектуална собственост и 
всякакви други права, регламентирани от действащото законодателство. 

Чл.21 Финансовите средства на БАТА постъпват от встъпителен и годишен 
членски внос, дарения и завещания от български и чуждестранни лица и други 
разрешени дейности. 

Чл.22 Финансовата дейност на БАТА се извършва в съответствие с годишния 
бюджет. 

Чл.23 По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове в 
лева и валута. 

Чл.24 БАТА не отговаря за задълженията на своите членове, както и членовете 
на БАТА не отговарят за нейните задължения. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 

Чл. 25 БАТА се представлява заедно и поотделно от Председателя на 
Управителния съвет  и Изпълнителния секретар. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ  

 
Чл.26 БАТА се прекратява по решение на Общото събрание и при наличие на 

условията по чл.13 от ЗЮЛНЦ. 
Чл.27 За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат императивните 

норми на ЗЮЛНЦ. 
Измененията в настоящия Устав са приети от Общото събрание на БАТА, 

проведено на 21.02.2007 г. 


