
 
 
 
 
 
 

 

1 / 2 

Българска асоциация на 
електротехниката и 
електрониката (БАСЕЛ) 
 

пл. Света Неделя № 16 
етаж 6, офис 9  
1000 София 

Тел.:  +359 2 963 3532 
Моб.: +359 896 778 070 

 
 

basel@basel.bg  
www.basel.bg 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС 

 

За осъществяване на своята дейност Българската асоциация на електротехниката и 
електрониката (БАСЕЛ) се нуждае от приходи, чиито основен източник се явява годишният 
членски внос. Ясното регламентиране на принципите за неговото определяне е предпоставка за 
прозрачност и взаимно доверие между Управителния съвет, Изпълнителния директор и 
членовете на БАСЕЛ. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Годишният членски внос е едно от уставните задължения на всеки член на БАСЕЛ и е 
основен признак за членство в Асоциацията. Посредством членския внос се осъществява 
издръжката на организацията, както и се финансира основния пакет услуги, които 
получават членовете й. 

2. Структурата и размерът на годишния членски внос се утвърждават от Общото събрание 
по предложение на Управителния съвет. 

 

II. СТРУКТУРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС 

1. Членският внос на БАСЕЛ е два вида – редовен и асоцииран. 

2. Членският внос за редовни членове на БАСЕЛ се формира на базата на категоризацията 
на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия 
(ИАНМСП) за малки, средни и големи предприятия (чл.3 от Закона за малките и средните 
предприятия). 

3. Членският внос за асоциирани членове на БАСЕЛ се формира в зависимост от това, дали 
става дума за физически лица или юридически лица.  

 

III. РАЗМЕР НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС 

1. Размерът на редовния годишен членски внос е, както следва: 

 500 лв. (за малки предприятия - със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 
50 души и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на 
активите, която не превишава 19 500 000 лв.); 

 1000 лв. (за средни предприятия – със средносписъчен брой на персонала, по-малък 
от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на 
активите, която не превишава 84 000 000 лв.); 

 1500 лв. (за големи предприятия – със средносписъчен брой на персонала, по-голям 
или равен на 250 души, или годишен оборот, който превишава 97 500 000 лв., или 
стойност на активите, която превишава 84 000 000 лв.); 

 300 лв. (за стартиращи предприятия с персонал до 10 души) – само за първата година. 
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2. Размерът на асоциирания годишен членски внос е, както следва: 

 500 лв. (за фирми, сдружения, фондации, държавни и общински организации и др.); 

 250 лв. (за физически лица); 

 500 лв. (за университети, научно-изследователски институти, професионални 
училища). 

 

IV. ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС 

1. Годишният членски внос за съответната календарна година трябва да бъде платен в 
рамките на нейното първо тримесечие. 

2. Новите членове на БАСЕЛ са длъжни да заплатят годишния си членски внос 
пропорционално на оставащите месеци от годината на приемане, в 10-дневен срок след 
писменото им уведомяване, че е взето решение за приемането им за член на БАСЕЛ.  

 

V. АДМИНИСТРИРАНЕ 

1. За събирането и отчитането на годишния членски внос отговаря Изпълнителният 
директор на БАСЕЛ. 

2. Управителният съвет може по изключение да редуцира размера на дължимия годишен 
членски внос, както и да освобождава членове от задължението за заплащане на членски 
внос. Решението за редуциране на размера и освобождаване от членски внос се взема с 
мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Управителния съвет. 

 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Правилата за структурата и размера на годишния членски внос са приети на заседания на 
Управителния съвет на БАСЕЛ от 15.05.2020 г. и на Общото събрание от 04.09.2020 г. и влизат 
в сила от момента на тяхното приемане. 

 


