ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ
НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА
(БНАЕМПК)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият Правилник регламентира реда за приемане и освобождаване на
членове на БНАЕМПК.
Чл.2. Членуването в БНАЕМПК е доброволно и не засяга юридическата и
икономическа независимост на членовете.
II. ГРУПИ ЧЛЕНОВЕ
Чл.3,ал.1. Членовете на БНАЕМПК могат да бъдат лицата, които отговарят на
изискванията на чл.1 от Устава.
ал.2.(изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007г., доп. с реш. на УС на БНАЕМПК от
28.01.2011г.) Членовете на БНАЕМПК се разделят на следните групи:
1. Пълноправни;
2. Почетни;
3. Асоциирани;
4. Коптирани.
ал.3. Всички групи членове на БНАЕМПК декларират писмено, че приемат Устава на
БНАЕМПК, Правилника за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК, Етичния
кодекс на БНАЕМПК и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в
рамките на техните правомощия.
ал.4. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 22.02.2013 г.),
Почетните
членове
имат
право на съвещателен глас в Общото събрание на БНАЕМПК.
Чл.4. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007 г.)
Пълноправните членове са
български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани по
Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006 г.), които се занимават с производство
и/или търговия и/или наука и образование в областта на етеричномаслената и/или
козметичната промишленост.
Чл.5. Почетни членове са български или чуждестранни юридически или физически
лица, които:
1. имат особени заслуги за развитието на етеричномаслената и/или козметичната
промишленост в България
или
2. са спомогнали за реализиране целите и задачите на БНАЕМПК и са допринесли за
издигането на нейния авторитет и популяризирането на дейността й.
Чл.6, ал.1. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007 г.) Асоциирани членове могат да
бъдат:
1. Държавни или частни висши училища, като и техни факултети, институти, филиали
и колежи открити и/или преобразувани по реда на Глава III от Закона за висшето
образование и акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда
на Глава X Закона за висшето образование;
2. Държавни или частни училища по чл.26, ал.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Закона за
народната просвета, както и техни структури, разкрити по реда на Глава I от Закона за
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народната просвета и отговарящи на държавните образователни изисквания по Глава II от
Закона за народната просвета;
3. Други научни организации, както и техни структури;
ал.2. Всички асоциирани членове по т.1, т.2 и т.3 на ал.1. трябва да развиват дейност в
областта на етеричномаслената и/или козметичната промишленост.
ал.3. Асоциирани членове могат да бъдат и сдружения или фондации, регистрирани по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чийто дейност, цели и задачи са сходни с
тези на БНАЕМПК.
ал.4.(нов – реш. на УС на БНАЕМПК от 22.02.2013 г.) Асоциираните членове, развиващи
стопанска дейност в областта на козметичното производство, плащат редуциран членски
внос, определен с решение на УС на БНАЕМПК.
Чл.6а, ал.1. (нов – реш. на УС на БНАЕМПК от 28.01.2011 г.)
Коптираните членове
са български или чуждестранни търговски дружества или еднолични търговци, регистрирани
по Закона за търговския регистър (в сила от 01.10.2006 г.), които стартират производство
и/или търговия и/или наука и образование в областта на етеричномаслената и/или
козметичната промишленост или чиято дейност в посочените области и с ограничени
параметри.
ал.2. Коптираните членове плащат редуциран членски внос, определен с решение на
УС на БНАЕМПК.
ал.3. Коптираните членове имат правата на пълноправните членове.
ал.4. Членството като коптиран член е ограничено със срок.
ІІI. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Чл.7. Членствените правоотношения възникват при:
1. приемане;
2. сливане и вливане.
Чл.8, ал.1. Приемането на нови членове се извършва по писмена молба – декларация,
подписана от лицето/та, представляващи кандидата, до Управителния съвет на БНАЕМПК, с
която заявява желанието си да стане член и приема Устава на БНАЕМПК, Правилника за
приемане и освобождаване на членове, Етичния кодекс и другите актове на ръководните
органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.
ал.2. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007 г.) Към молбата – декларация
кандидатите за членство прилагат следните документи:
1. копие, заверено от лицето/та, представляващи кандидата, от удостоверение за
актуалното му състояние към момента на подаване на молбата – декларация за членство;
2. протокол, заверен от лицето/та, представляващи кандидата, от заседание на органа
му на управление, на което е взето решение за членство в БНАЕМПК;
3. информация за дейността на кандидата и неговите продукти, регистрирани
търговски марки, ако има такива.
4. (нова – решение на УС на БНАЕМПК от 29.03.2018 г.) поне две референции от фирма
член на БНАЕМПК и/или от лице, включено в списъка с експерти на БНАЕМПК, в която
референция референтът препоръчва фирмата като лоялен партньор и добре развиваща се
компания в бранша.
ал.3. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 29.03.2018 г.) Информация за постъпилата
кандидатура и за самия кандидат (наименование на фирма, ЕИК, седалище и адрес на
управление, предмет на дейност на кандидата, кратка история на компанията и описание на
основните продукти и търговски марки), както и постъпилите референции, се изпращат по
електронна поща на всеки от членовете на Управителния съвет на БНАЕМПК.
ал.4. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 29.03.2018 г.)
Информация за постъпилата
кандидатура и за самия кандидат (наименование на фирма, ЕИК, седалище и адрес на
управление, предмет на дейност на кандидата, кратка история на компанията и описание на
основните продукти и търговски марка) се представят на електронната страница на
БНАЕМПК и в поне един брой на електронния бюлетин на БНАЕМПК.
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ал.5. (стара ал.3, изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 10.12.2015 г.) Към документите по
ал.1, ал.2. и ал.3. асоциираните членове по чл.6, ал.1, т. 1 и т.2 прилагат и документи,
удостоверяващи посочените в тях обстоятелства.
Чл.9.
Приемането на почетен член става по писмено предложение до Управителния
съвет на друг член на БНАЕМПК.
Чл.10, ал.1. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 26.01.2017 г.)
Кандидатурата
за
членство се разглежда по същество от Управителния съвет на първото заседание, следващо
оповестяване на кандидатурата по реда чл.8 ал.3 и 4.
ал.2.
Решението на Управителния съвет се взема с мнозинство от всички членове,
при спазване на останалите изисквания за провеждане на заседание на Управителния съвет
съгласно Устава на БНАЕМПК.
ал.3.
Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения
за това от всички членове на Управителния съвет.
ал.4.
Решението може да се вземе в присъствието или в отсъствието на кандидата,
като и в двата случая решението му се съобщава писмено.
ал.5.
Управителният съвет може да отложи вземането на решението за следващото
си заседание по своя инициатива или при постъпило възражение от член на БНАЕМПК, като
случаят се внася за разглеждане в Комисията по етика, която трябва да приеме мотивирано
становище по кандидатурата.
Чл.11. Решението на Управителния съвет може да се обжалва от кандидата или член
на БНАЕМПК пред Общото събрание на БНАЕМПК в едномесечен срок от деня на
заседанието, когато кандидатът или членът е присъствал, а в останалите случаи – в
едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на
решението.
Чл.12. Членството се прекратява:
1. При напускане – с едномесечно писмено предизвестие до Управителния съвет;
2. При прекратяване на ЮЛ, съответно със смъртта или поставяне под пълно
запрещение на ФЛ;
3. При изключване;
4. При отпадане поради неплащане на имуществените вноски и системно неучастие в
дейността на БНАЕМПК;
5. При прекратяване на БНАЕМПК.
Чл.13. По решение на Управителния съвет може да се бъде изключен член, когато е:
1. извършил действия, злепоставящи БНАЕМПК;
2. извършил действия в противоречие с Устава, Етичния кодекс и другите актове на
ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия;
3. използвал името на БНАЕМПК за политически и други цели, неотговарящи на
нейните цели и задачи.
Чл.14, ал.1. Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание
по реда и при условията на чл.11. от този Правилник.
ал.2.
Общото събрание взема своето решение с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл.15, ал.1. Отпадането поради наличието на обстоятелствата по чл.12, т.4. от този
Правилник се констатира от Управителния съвет по писмени документи, подготвени и
заверени от компетентните служители на БНАЕМПК.
ал.2. Неплащане на имуществените вноски е налице при забава от три или повече
месеца за внасяне на имуществените вноски, считано от изтичането на календарната
година, за която непогасените вноски са дължими, според установените в този Правилник
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условия и срокове. Компетентните служители на БНАЕМПК прилагат извлечение от
счетоводната документация относно събираемостта на имуществените вноски.
ал.3.
Системно неучастие в дейността на БНАЕМПК е налице при три или повече
неучастия в различни мероприятия на БНАЕМПК. Компетентните служители на БНАЕМПК
прилагат извлечения от архива на БНАЕМПК.
ал.4.
БНАЕМПК отправя писмено предупреждение до члена, спрямо който са налице
условията за отпадане, най – малко един месец преди заседанието на Управителния съвет,
на което ще се констатира отпадането поради неплащане на имуществените вноски и
системно неучастие в дейността на БНАЕМПК.
ал.5. (нов - реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007 г.) Писменото предупреждение по ал.4
се изпраща на адреса, известен в БНАЕМПК като адрес на управление на члена. В случай, че
адресатът не бъде намерен на него, предупреждението се изпраща повторно на адреса,
посочен в удостоверение за актуално състояние на члена. Повторно изпращане не се
извършва, ако първоначално известния адрес съвпада с този в удостоверението за актуално
състояние.
ал. 6. (нов - реш. на УС на БНАЕМПК от 14.12.2007 г.)
В случай, че членът не бъде
намерен при изпращането на първоначалното или на повторното предупреждение, ако се
извършва такова, предупреждението се публикува на интернет страница на БНАЕМПК най –
малко един месец преди заседанието на Управителния съвет, на което ще се констатира
отпадането и членът се счита за надлежно предупреден.
Чл.16. Решението за изключване или констатирането на отпадането от Управителния
съвет се извършват при присъствието или отсъствието на изключвания/отпадащия на
заседанието на Управителния съвет, като и в двата случая решението/констатирането му се
съобщават писмено.
Чл.17. При напускане към предизвестието до Управителния съвет се прилага и копие,
заверено от представляващия/те от протокола на компетентния орган, с който е взето
решение за прекратяване на членството. Членството се счита за прекратено с депозиране на
предизвестието.
ІV. ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ
Чл.18. Имуществените вноски са:
1. встъпителен членски внос;
2. годишен членски внос;
3. допълнителни вноски.
Чл.19. (изм. с реш. на УС на БНАЕМПК от 22.02.2013 г.) Имуществени
вноски
дължат от пълноправните, асоциираните и коптираните членове на БНАЕМПК.

се

Чл.20, ал.1. Встъпителният членски внос е паричен и е в размер, определен от
Управителния съвет на БНАЕМПК.
ал.2. Той се заплаща в едномесечен срок от деня на заседанието на Управителния
съвет, на което кандидатът е приет, в случаите когато кандидатът е присъствал или е бил
редовно поканен, а в останалите случаи – в едномесечен срок от узнаването за решението.
Чл.21. Годишният членски внос е паричен и се заплаща на две вноски до 31 май и
до 31 октомври на текущата година по размер, определен от Управителния съвет на
БНАЕМПК.
Чл.22, ал.1. Допълнителните вноски са целеви и се дължат по решение на
Управителния съвет на БНАЕМПК за покриването на неотложни или извънредни разходи на
БНАЕМПК.
ал.2. Допълнителните вноски са парични и са вносими в срок и размер, определени
с решението на Управителния съвет на БНАЕМПК.
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V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.23. При прекратяване на членството прекратилият членството си няма право да
получи обратно внесените имуществени вноски.
VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящият Правилник е приет от УС на 28.11.2002 г. на основание чл.40 т.15 от
Устава на БНАЕМПК и отменя Правилника за приемане и освобождаване на членовете на
БНАПК, приет от УС на 23.06.1999 г.
§2. Приетите членове при действието на Правилника за приемане и освобождаване на
членове на БНАПК от 23.06.1999 г. в срок от шест месеца от датата на приемане на
настоящия Правилник представят копие от изискващите се по чл.9 ал.1 и 2 документи.
§3. Измененията и допълненията към приетия от Управителния съвет на 28.11.2002 г.
Правилник за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК са приети на основание
чл.41, т.15 от Устава на заседание на Управителния съвет, провело се в гр. Пловдив на
08.06.2006 г. и влизат в сила от датата на приемането им.
§4. Процедурите по прекратяване на членство поради отпадане, започнали преди
влизането в сила на допълненията на Правилника за приемане и освобождаване на членове
на БНАЕМПК се довършват съгласно приетите допълнения.
§5. Допълненията към приетия от Управителния съвет на 28.11.2002 г. Правилник за
приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК са приети на основание чл.41, т.15 от
Устава на заседание на Управителния съвет, провело се в гр. Пловдив на 14.12.2007 г. и
влизат в сила от датата на приемането им.
§6. Допълненията и измененията на приетия от Управителния съвет на 14.12.2007 г.
Правилник за приемане и освобождаване на членове на БНАЕМПК са приети на основание
чл.41, т.16 от Устава на БНАЕМПК на заседание на Управителния съвет, провело се в гр.
Пловдив на 28.01.2011 г. и влизат в сила от датата на приемането им.
§7. Допълненията и измененията на Правилника за приемане и освобождаване на
членове на БНАЕМПК са приети на основание чл.41, т.16 от Устава на БНАЕМПК на
заседание на Управителния съвет, провело се в гр. Пловдив на 22.02.2013 г. и влизат в сила
от датата на приемането им.
§8. Допълненията и измененията на Правилника за приемане и освобождаване на
членове на БНАЕМПК са приети на основание чл.41, т.16 от Устава на БНАЕМПК на
заседание на Управителния съвет, провело се в заседателната зала на „Дори Лукс“ ООД, с.
Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив на 10.12.2015 г. и влизат в сила от датата на
приемането им.
§9. Допълненията и измененията на Правилника за приемане и освобождаване на
членове на БНАЕМПК са приети на основание чл.41, т.16 от Устава на БНАЕМПК на
заседание на Управителния съвет, провело се в заседателната зала на бизнес сграда Роза
импекс, ул. „Цар Калоян“ № 8, гр. Пловдив на 26.01.2017 г. и влизат в сила от датата на
приемането им.
§10. Допълненията и измененията на Правилника за приемане и освобождаване на
членове на БНАЕМПК са приети на основание чл.41, т.16 от Устава на БНАЕМПК на
заседание на Управителния съвет, провело се в заседателната зала на бизнес сграда Роза
импекс, ул. „Цар Калоян“ № 8, гр. Пловдив на 29.03.2018 г. и влизат в сила от датата на
приемането им.
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