ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА/КЛЪСТЕР/
„КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА- ЗЕЛЕНАТА АЛТЕРНАТИВА за БЪЛГАРИЯ“, акроним „КИЗА- БГ“,
КЪМ
БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Съветът/Клъстер/ „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА – ЗЕЛЕНАТА АЛТЕРНАТИВА за
БЪЛГАРИЯ“, акроним „КИЗА- БГ“, наричан по-долу ''Съвет/а/ът/''-Клъстер, е учреден на
основание чл.7 от Устава на БТПП.
(2) Седалището и адресът на Съвета/Клъстер са тези на БТПП - гр. София, п.к.1058, ул. ''Искър''
№ 9.
(3) Съветът осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни
организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и
местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.
Чл.2. Наименованието на Съвета (Клъстер) е „КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА – ЗЕЛЕНАТА
АЛТЕРНАТИВА за БЪЛГАРИЯ“, акроним „КИЗА- БГ“,
и се
изписва на латиница, COUNCIL (CLUSTER) “The
the GREEN ALTERNATIVE for BULGARIA”, или „CEGA- BG“

СIRCULAR ECONOMY

–

с абревиатура съответно на български и на английски език “ КИЗА- БГ“, „CEGA- BG“.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА
Чл. 3. (1) Основните функции на Съвета са да работи за утвърждаване развитието на устойчива
българска икономика, базираща се на принципите на кръговата икономика, прилагането на нови
бизнес модели, трансфер на иновативни технологии и „ добри практики“, водещи до намаляване
обема на отпадъците и тяхното кръгово оползотворяване, както и трансформиране на основните
замърсяващи околната среда индустрии, а именно: агроиндустрия, текстил и пластмаси,
включващи:
1. Създаване и прилагане на рамка на секторно и национално ниво, основаваща се на
основните политики на кръговата икономика с цел трансформиране и регенериране на
българската икономика.
2. Възможности за привличане на чуждестранни инвеститори и сътрудничество със сродни
организации на Европейско ниво.
3. Консултира индустриалния бизнес в секторите: агроиндустрия, текстил и пластмаси в
посока индустриална трансформация, ре-дизайн и преструктуриране.
4. Популяризира политики, механизми и практики на кръговата икономика.
5. Организира възможности за финансиране и координиране на съвместни проучвания,
проекти и дейности от общ за членовете интерес.
6. Осигурява участието на членовете на Съвета в работни комисии, групи, семинари,
обучения, съвместни дейности, match-making събития.
7. Създава отделни под-направления/разделения/стълбове в Съвета, които пряко да
отговарят за развитието на конкретните сектори.
8. Обсъжда възникнали проблеми в процеса на преход към кръгова икономика,
идентифицира перспективни мерки, програми, предложения за разрешаването им,
изработва съгласувани становища и позиции по актуални теми, изготвя предложения за
обсъждане на национално и секторно ниво, набелязва мерки и механизми за плавен
преход към кръгова и устойчива икономическа среда в България.
9. Работи и съдейства на държавната администрация в посока включване на устойчивото
развитие и кръговата икономика в училищни и висши образователни програми.
10. Организира курсове за обучение, придобиване на квалификация, както и за повишаване
на квалификацията на своите членове с цел изграждане на устойчива кръгова икономика,
основана на знанието и иновациите.
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11. Разработва, кандидатства и партнира по проекти, свързани с ускореното приложение на
принципите на кръговата икономика и намаляване замърсяването на околната среда.
12. Осъществява сътрудничество с други организации в страната и чужбина, работещи в
областта на устойчиво икономическо развитие, базиращо се на приложение принципите
на кръговата икономика и опазване на околната среда.
(2) Въпросите, посочени в ал. (1) се обсъждат на организирани общи събрания на Съвета, на
които се канят да присъстват всички заинтересовани лица и експерти във връзка с обсъжданата
тема, които могат и да не са членове на Съвета.
ІII. ЧЛЕНСТВО
Чл. 4. (1) Членове на Съвета/Клъстера могат да бъдат:
1. представители на стопански и нестопански субекти, фондове и инвеститори, регистрирани по
законоустановения ред;
2. учени и експерти в различни области, (в т.ч. и от чужбина), поканени от Бюрото на Съвета и
със съгласие на лицето.
(2) Не могат да бъда членове на Съвета държавни органи, политически партии, синдикални и
религиозни организации.
Чл. 5. (1) Членове на Съвета/Клъстера могат да станат организациите и лицата, посочени в чл.4,
ал. (1), въз основа на подадени от тях писмено заявление/съгласие, попълнен формуляр и
платена такса за членство.
(2) Молбите за членството в Съвета се одобряват от Бюрото на Съвета.
Чл. 6. (1) Членовете на Съвета могат да прекратят членството си чрез отправяне на едностранно
едномесечно писмено заявление до Бюрото на Съвета.
Чл. 7. (1) Членовете на Съвета се изключват при:
1. системно (повече от три пъти) неучастие в събитията, организирани от Съвета;
2. неплащане на годишния членски внос;
3. неспазване на разпоредбите на Правилника;
4. неправомерно поведение, чрез което се вреди на авторитета на Съвета.
(2) Решението за изключване се приема от Бюрото на Съвета след предложение на
председателя или на зам. председателя на Бюрото на Съвета. Административния секретар на
Съвета в срок от 5 работни дни след решението на Бюрото уведомява за това по електронната
поща заинтересованото лице.
(3) При прекратяване на членството, независимо по каква причина, заплатеният членски внос не
се възстановява.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 8. Всеки член на Съвета/Клъстера има право:
1. Да участва в Общото събрание на Съвета/Клъстер, да избира ръководните му органи и да
бъде избиран в тях;
2. Да участва чрез гласуване във вземането на решенията на Общото събрание.;
3. Да участва във всички дейности и мероприятия, организирани от Съвета;
4. Да получава информация за дейността на Съвета;
5. Да прави искане пред Бюрото на Съвета/Клъстера за свикване на Общо събрание за
обсъждане на въпроси от предмета на дейност на Съвета/Клъстер.
Чл.9. Всеки член на Съвета/Клъстер е длъжен:
1. Да участва в Общото събрание и в дейността на Съвета;
2. Да изпълнява решенията на ръководните органи на Съвета;
3. Да спазва Устава на БТПП, настоящият Правилник и Кодекса по етика за стопанската дейност
на БТПП;
4. Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на Съвета и издигането на неговия
обществен авторитет;
5. Да уведомява Съвета за всяка промяна в неговата регистрация и в данните му за контакт, в
противен случай Съветът е напълно освободен от отговорност относно неполучена информация
от съответният член;
6. Да заплаща годишен членски внос, ако Общото събрание е приело такова решение.
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V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10.(1) Органи на управление на Съвета/Клъстера са:
1. Общо събрание;
2. Бюро на Съвета;
3. Председател;
4. Заместник Председател;
(2) По решение на Бюрото на Съвета могат да бъдат създадени и други органи на Съвета като
постоянни или временни съвети, комисии и други.
(3) Управителен орган на Съвета е Бюро на Съвета /БС/, което се състои от 5 члена.
Чл. 11. (1) В Общото събрание участват всички членове на Съвета, като всеки член има право на
един глас.
(2) Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно с писмена покана, не по-късно от десет
дни преди заседанието:
1. от Бюрото на Съвета, чрез покана, подписана от председателя или заместник председател на
Съвета;
2. по искане на 1/2 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или
от председателя или заместник председател на Съвета;
(3) Общото събрание се счита за редовно, ако всички членове са били поканени. В поканата се
посочват дневния ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието.
(4) Общото събрание приема всички решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от
присъстващите членове.
Чл. 12 (1) Общото събрание:
1. одобрява настоящия правилник, обсъжда изменения и допълнения в него и го предлага за
утвърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП;
2. избира от своя състав членове на Бюрото за срок от три години и ги предлага за одобрение
от Изпълнителния съвет на БТПП;
3. одобрява програмата за дейността на Съвета;
4. одобрява и приема годишните технически и финансови отчети на Бюрото на Съвета;
5. взема решение за събирането и размер на членския внос;
(2) Всяко заседание на Общото Събрание и решенията, приети от него, се протоколират
писмено, като протоколът се подписва от председателстващият и секретар – протоколчик.
Чл. 13. (1) Бюрото на Съвета/Клъстера е съставено от 5 /пет/ члена, като 4 /четири/ члена се
избират от ОС за срок от три години. Представителят на БТПП в Бюрото на Съвета се определя
от Председателя на БТПП, а Бюрото на Съвета се одобрява от ИС на БТТПП.
(2) Председателят и зам. председателят се определят от Бюрото на Съвета.
(3) Бюрото на Съвета/Клъстера:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание;
Подготвя заседанията на Общото събрание и приема решения за неговото свикване;
Организира дейността на Съвета при спазване на изискванията на Правилника;
Разглежда и одобрява кандидатурите на нови членове и взема решения за изключване
на членове, съгласно предвидените в този Правилник случаи;
Организира разработването на обобщени становища, предложения, мерки и др. на
Съвета по обсъждани въпроси и ги предоставя - чрез Председателя на БТПП - на
оправомощените органи с предложения за разрешаване.
Подготвя и внася за одобрение от Общото събрание годишна програма за дейността на
Съвета и финансова план сметка;
Подготвя и внася за одобрение от Общото събрание годишен отчетен доклад за
дейността на Съвета;
Взема решения за участие на Съвета в други организации с цел коопериране, интеграция
и развитие, след одобрение от Изпълнителния съвет на БТПП.

(4) Бюрото се свиква на заседание от председателя или заместник председателя на Съвета - по
тяхна инициатива, или по инициатива на двама от членовете на Бюрото, чрез писмена покана
изпратена до всеки член на БС най-малко 10 дена преди датата на заседанието. В поканата се
посочват датата, часът, дневният ред и мястото на заседанието.
(5) Свиква се на редовно заседание най-малко един път на шест месеца.
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(6) Бюрото приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички свои
членове
(7) Бюрото може да вземе решения и неприсъствено, ако протоколът за взетите решения бъде
подписан без забележки и възражения от всички членове на БС.
(8) Бюрото може да използва и телеконферентна, или друга интернет връзка за комуникация по
време на заседание.
(9) На заседанията на БС се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и от
секретар–протоколчик, определен за всяко отделно заседание.
Чл.14. (1) Председателят, а при неговото отсъствие заместник председателят:
1. организира изпълнението на решенията на БС и на заседанията на Общото събрание на
Съвета;
2. ръководи заседанията на Бюрото на Съвета и на Общото събрание;
3. представлява Съвета в отношенията му с други организации, фирми и лица у нас и в чужбина;
4. внася за одобрение от Председателя на БТПП съгласуваните от членовете на Съвета
предложения, становища, мнения, позиции и др. отправяни до държавни органи и други
организации и лица;
5. приема други решения в рамките на предоставените му правомощия от ОС, както и по текущи
организационни и финансови въпроси;
6.изготвя отчет за дейността на Съвета/Клъстера, който след приемане от ОС на Съвета, се
включва в общия отчет за дейността на БТПП, изготвен за всяка приключила календарна година
до края на м. март на текущата година.
Чл. 15. (1) Организационното обслужване на Съвета се извършва от Административен секретар,
който се определя от Председателя на БТПП на база сключен договор, определящ неговите
права и задължения.
(2) Възнаграждението на административния секретар по ал. (1), както и разходите за офис, офисконсумативи и офис оборудване са за сметка на приходите на Съвета.
VІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл. 16. (1) Съветът/Клъстерът набира приходи от:
1. членският внос на членовете му;
2. целево набрани средства (спонсорство);
3. субсидии и дарения;
4. таксите за участие в организираните курсове и другите дейности на Съвета;
5. други разрешени от закона начини за набиране на финансови средства.
(2) Съветът извършва своята дейност при условията на финансова самоиздръжка по вътрешна
разчетна сметка в счетоводството на БТПП.
(3) Съветът може да извършва разходи за своята дейност само в рамките на получените приходи
и в съответствие с утвърдената годишна финансова програма.
(4) При съвместни дейности с други Съвети на БТПП или други нейни структури ще бъдат
подписвани Меморандуми за Сътрудничество и съвместна дейност, където ще бъдат
определяни работните и финансовите взаимоотношения между Съвета/Клъстера и другите
структури на БТПП.
VII. СРОК НА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА/КЛЪСТЕР И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 17. (1) Съветът се създава безсрочно.
(2) Решение за прекратяване на дейността на Съвета се приема от Изпълнителния съвет на
БТПП по предложение на Бюрото на Съвета, или по инициатива на Председателя на БТПП.
(3) Дейността на Съвета/Клъстер се прекратява в случаите когато:
1. Същият не извършва дейност в продължение на повече от една година;
2. Орган на Съвета нарушава настоящия Правилник или уронва авторитета на БТПП.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Съвета, проведено на 18.03.2021 г. в
сградата на БТПП.
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